
 
  

 

Checklist belastingaangifte  
 
 

Om uw aangifte in te vullen heeft u diverse gegevens/formulieren nodig. We 

hebben voor u deze checklist gemaakt waarin precies staat wat u allemaal mee 

moet nemen. Tip: print deze checklist uit. 

 

Let op: uw DigiD is belangrijk 

- Zonder een DigiD kan uw aangifte helaas niet ingevuld worden. Controleer 

daarom of uw DigiD en wachtwoord werkt.  

- Heeft u nog geen DigiD? Of bent u uw DigiD kwijt? Vraag vandaag meteen 

uw (nieuwe) DigiD aan. Dit kan via www.digid.nl. U ontvangt binnen een week 

een brief met gegevens thuis. Let op: de DigiD moet eerst nog geactiveerd 

worden. Vraag de DigiD dus op tijd aan. Wilt u hulp bij het aanvragen? Ga 

langs bij het Stadsloket.  

 

Zonder de onderstaande gegevens kan uw aangifte helaas niet ingevuld worden. 

Dat zouden we heel erg jammer vinden, omdat we u dan niet kunnen helpen. 

Houd de checklist bij de hand als u uw gegevens opzoekt.  

 

 
Persoonlijke gegevens 

 uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van uw partner en 
kinderen 

 uw IBAN (rekeningnummer) 
 uw DigiD, inloggegevens en werkend wachtwoord. Heeft u nog geen DigiD? 

vraag deze twee weken van te voren aan op www.digid.nl   
 Neem ook uw mobiele telefoon mee  

Doet u samen met uw (fiscale) partner aangifte? Kom dan samen naar de 
aangiftedag en neem allebei uw eigen DigiD mee en mobiele telefoon mee. 

 
Inkomsten 

 alle jaaropgaven van werkgever en/of uitkeringsinstantie over 2018 
 En als u die niet hebt: salarisstroken 
 Indien van toepassing:  

 overzicht van andere inkomsten (bijv. als freelancer of huishoudelijke hulp) 
 ontvangen partneralimentatie 
 overzicht van bedragen die u in 2018 hebt terugbetaald aan werkgever of 

uitkeringsinstantie vanwege te veel ontvangen loon of uitkering (indien 
van toepassing); 

 

http://www.digid.nl/
http://www.digid.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA1aaKmu_RAhVB2BoKHVz0Bq4QjRwIBw&url=https://www.icreative.nl/klanten/hogeschool-van-amsterdam/&psig=AFQjCNHHBVweTaiXGKFWarIqltxIqIxQQA&ust=1486048969413848


 
Bankrekeningen 

 jaaroverzicht 2018 van uw betaalrekening 
 jaaroverzicht 2018 van uw spaarrekening 

 

Wonen (alleen van toepassing bij een koopwoning) 
 WOZ-waarde. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van 

de gemeente hebt gehad.  
 jaaropgaaf van uw hypotheek 

 
Aftrekposten 
U hebt betalingsbewijzen of bonnetjes nodig. Denk aan: 

 giften aan goede doelen die u in 2018 heeft gedaan (indien van toepassing) 
 zorgkosten bijv. tandartskosten, medicijnen, dokterskosten etc. (het eigen 

risico wordt niet gezien als specifieke zorgkosten) 
 betaalde partneralimentatie 
 betaalde studiekosten voor uw (pleeg)kind 

 
Overig, alleen als het voor u van toepassing is  

 overzicht van ontvangen studiefinanciering 
 gegevens van leningen en andere schulden 
 overzicht van betaalde lijfrentepremies 
 overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 

 

 
Alleen als u deze hebt gehad 

 voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018 
 voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 

2018 

 
Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2018 vindt u op 
belastingdienst.nl/aangifte  

Wie kunnen wij niet helpen met de aangifte op deze dag: 

- scheidingsgevallen met een koophuis. U kunt in dat geval hulp vragen bij de 

belastingwinkel.nl,  BOOT locaties of bel 020 - 624 7003.  

- geen zelfstandige ondernemers/ zzp-ers. 

-  

 

De OBA helpt u graag op weg met uw belastingaangifte en andere digitale 

zaken. U leest hier alles over op oba.nl/leren   

http://www.belastingdienst.nl/aangifte
http://www.belastingwinkel.nl/
http://www.hva.nl/boot/contact/contact.html
http://www.oba.nl/leren

