Belastingaangifte 2018
Algemeen
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Gehuwd/ samenwonend?
Bij samenwonend:
is er sprake van geregistreerd partnerschap/ notarieel
samenlevingscontract?
Datum huwelijk / samenwoning
Naam en voorletters partner
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Aantal thuiswonende kinderen of kinderen die u
onderhoudt
Geboortedata kinderen

Machtigingscode Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)
(tijdige aanlevering van de machtigingscode is van
belang i.v.m. beperkte tijdsduur activering
machtigingscode)

Voor akkoord:

Plaats en datum:

(z.o.z. benodigde documenten)

a.u.b. invullen

Benodigde documenten van inkomsten en uitgaven
Uitnodiging belastingdienst voor aangifte inkomstenbelasting 2018
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 (voorlopige maandelijkse teruggave)
Voorschot beschikking zorgtoeslag en/of kindgebonden budget 2018
Kopie aangifte inkomstenbelasting 2017 (indien de aangifte inkomstenbelasting vorig jaar niet
door Pubben & van Enckevort V.O.F. verzorgd is)
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? Indien ‘ja’, graag een opgave van de reisafstand
én het aantal dagen per week dat u reist alsmede een openbaarvervoerverklaring.
Kopie jaaropgave(s) werkgever/ uitkeringen/ andere inkomsten 2018

Indien u een eigen woning had in 2018:
- Jaaropgave(s) hypotheek 2018 (ook familiebankhypotheken);
- WOZ beschikking 2018 (waardepeildatum is 1-1-2017 !)
Indien u in 2018 een nieuwe hypotheek heeft afgesloten of uw bestaande hypotheek heeft
gewijzigd.
- Afrekening boeterente, taxatiekosten, afsluitprovisie, notariskosten (afrekening notaris).
Indien u in 2018 een nieuwe woning gekocht heeft en uw bestaande woning verkocht heeft.
- Afrekening notaris i.v.m. verkoop bestaande woning alsmede afrekening notaris i.v.m.
aankoop nieuwe woning, taxatiekosten, afsluitprovisie, notariskosten.
- Wanneer heeft u de bestaande woning verlaten en wanneer bent u in de nieuwe woning
gaan wonen.
Jaaroverzichten saldo van:
- Betaal- en spaarrekeningen;
- Beleggingsdepots
- Ook jaaroverzichten van rekening van eventuele minderjarige kinderen toevoegen!
Evt. aangifte dividendbelasting

Opgave jaaroverzicht consumptief krediet

Stort u premie voor een lijfrente?
- Kopie laatste Uniforme Pensioen Overzicht (UPO). Hierin staat de Factor A 2017.
- Kopie polis/ rekeningafschrift lijfrente
De betaalde premie in 2018 bedraagt: €…………..
Betaald u premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of maandlastenbeschermer?
De betaalde premie in 2018 bedraagt: €…………..
Had u in 2018 studiekosten?
Rekeningen van de door u zelf betaalde studiekosten in 2018.
Had u in 2018 ziektekosten of bijzondere dieetkosten?
- Rekeningen toevoegen van de door u zelf betaalde en niet vergoede kosten.

