Checklist aangifte 2017
Wat hebben we allemaal nodig voor het invullen van je (elektronische) belastingformulier?
ALGEMEEN
• Een print of kopie van je aangifte over 2016 (en, indien van toepassing, die van uw
partner).
• De (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing en inkomensafhankelijke
bijdrage ZVW over 2017.
• Een DigiD-inlogcode (voor de online aangifte).
• Lukt het niet om alles voor 1 mei a.s. te kunnen indienen, dan vragen we uitstel tot 1
september a.s. aan.
• Als je aan de Belastingdienst moet betalen, is voordeliger om de aangifte voor 1 april
a.s. te doen. Hiermee voorkom je de 4% belastingrente.
BOX 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
Inkomsten;
• Jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s).
• Auto van de zaak
§ Verklaring geen privé-gebruik auto?
§ Cataloguswaarde en bijtellingspercentage.
• Ontvangen partneralimentatie. Advocaat- en proceskosten in verband met de ontvangen
partneralimentatie. Echtscheidingsconvenant en beschikking Rechtbank.
• Resultaat overige werkzaamheden
• Rente van de BV ontvangen door de directeur grootaandeelhouder
• Ben je zelfstandige (eenmanszaak, V.O.F., maatschap)
§ Uren- en rittenregistratie van 2017
§ Boekhouding 2017
Vervoer;
• De reis- of OV-verklaring als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de
reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg.
Eigen woning;
• WOZ-waarde van je woning (met peildatum 1 januari 2016).
• Jaaropgave(n) geldlening(en) m.b.t. eigen woning: hoofdsom en rente.
• Familiebank: overeenkomst van geldlening.
• Andere woning(en): verkoop, in aanbouw en/of aangekocht?
• Tijdelijke verhuur, tijdens bijvoorbeeld vakantie of in afwachting van de verkoop?
• In geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten
hypotheek:
o Nota’s van taxateur, notaris, advieskosten en bankkosten.
Lijfrentepremies;
• Bancair of verzekering lijfrenteproduct: overzicht van de stortingen op een
lijfrentespaarrekening/-verzekering of –beleggingsrecht,
• Overzicht betaalde lijfrentepremies.
• Jaaropgave(n) opgebouwde pensioenaanspraken in 2016 (de zogenaamde ‘factor A’).
BOX 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
• Dividenden en vervreemdingswinst.
• Overzicht dividenduitkering(en) en ingehouden dividendbelasting.
• Overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen.
• Saldo rekening courant van privé met de BV
• Jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting, ook van de Spaar BV.
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BOX 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Bezittingen;
o Jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2017.
o Jaaropgave(n) groene belegging(en) voor het saldo op 1 januari 2017.
o Jaaropgave(n) effectenrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2017, plus ingehouden
(binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting.
o Waarde (binnen- en buitenlandse) woning(en) die niet in box 1 vallen (‘tweede huis’).
o De waarde van verhuurde woning(en) die onder de huurbescherming vallen, inclusief de
huurovereenkomst.
o Het saldo van de spaarloonregeling(en) op 1 januari 2017.
o De waarde van de kapitaalverzekering(en) op 1 januari 2017.
o Nog te betalen erfbelasting.
o Overzicht van door u uitgeleende gelden.
o Aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren.
o Het saldo van de schenkingen(en) op papier op 1 januari 2017.
o Als kind een vordering op de langstlevende, via erfenis verkregen.
o Het saldo van de schenkingen(en) op papier op 1 januari 2017.
o Welk deel van je vermogen is 2015 waardeloos geworden en zie je je geld waarschijnlijk
niet meer terug?
Schulden;
o Overzichten van alle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen,
leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en
de hypotheek voor de tweede woning (de situatie op 1 januari 2017 is van belang).
Persoonsgebonden aftrek;
Uitgaven (van uzelf en uw fiscaal partner);
• Overzicht niet-vergoede en door u betaalde ziektekosten (voorgeschreven medicijnen,
tandarts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut,
podotherapeut, mondhygiënist, huidtherapeut, vervoerskosten naar arts en/of ziekenhuis
ook voor huisgenoten, extra gezinshulp, dieetkosten, kleding en beddengoed bij
incontinentie).
• Weekend uitgaven gehandicapten.
• Wegens ziekte of invaliditeit kosten particulieren gezinshulp.
• Overzicht studiekosten.
• Overzicht giften.
• Betaalde partneralimentatie.
• Restant persoonsgebonden aftrek van het jaar 2016.
Toeslag(en):
• Zorgtoeslag
• Kinderopvangtoeslag
• Huurtoeslag
TIP:
•
•

Jaaropgaven komen niet tegelijk binnen. Sommige opgaven krijg je niet toegezonden.
In dat geval moet je ze downloaden bij je bank, verzekeraar of uitkerende instantie.
Bewaar de belastingaangifte en de bewijsstukken minimaal 5 jaar, nadat de aanslag
definitief is geworden. Het belastingjaar 2016 is meestal in 2017 definitief en kan
vanaf 1-1-2023 vernietigd! De bewijsstukken voor je lening eigen woning (box 1)
moet je bewaren tot einddatum (plus 5 jaar) van je recht op fiscale aftrek.
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