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Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2017 

ALGEMEEN 

Machtigingscode(s) Digid voor inkomstenbelasting 2017 
(https://machtigen.digid.nl/LOGIN?2) 
Ook voor fiscaal partner 

Burgerlijke staat Toelichting 
Gehuwd, samenwonend, vrijgezel, gescheiden? 

Indien dit jaar gehuwd, wat is de trouwdatum? 

Indien dit jaar gescheiden, wat is de datum dat u van 
elkaar scheidde (=verhuizing geregistreerd in de 
gemeentelijke basisadministratie?) 

Wordt voldaan aan minimaal een van de criteria van fiscaal 
partnerschap? 

1. In 2013 al fiscaal partner en dit is ongewijzigd.
2. Getrouwd en in 2016 (of 2017) en nog steeds gehuwd.
3. Notarieel samenlevingscontract en op hetzelfde adres

ingeschreven in GBA.
4. Wonend op zelfde adres en gezamenlijk een kind of een

kind dat is erkend door partner.
5. Sprake van een samengesteld gezin.
6. Samenwonend in een gezamenlijke koopwoning.
7. Samenwonend en geregistreerd bij een pensioenfonds.
8. Wonend op zelfde adres, ouder dan 27 jaar en

minderjarig kind ingeschreven.
9. Wonend op zelfde adres en een minderjarig kind is

ingeschreven zonder dat de medebewoner de ouder is.

Naam en geboortedata van kinderen 

Correspondentie met de Belastingdienst Toelichting 
De uitnodigingsbrief tot het doen van aangifte 

Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2017 

Voorlopige teruggaaf/teruggaven over 2017 

Ter controle van de afwikkeling 2016: 
De definitief opgelegde aanslag(en) inkomstenbelasting en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016 

Overige correspondentie terzake de inkomstenbelasting en 
Zvw 2016 en 2017 

https://machtigen.digid.nl/LOGIN?2


 
 Nieuwe klanten Toelichting 

 Indien de jaarcijfers 2016 zijn opgesteld door een ander 
administratiekantoor, (een kopie) van de jaarcijfers 2016. 
 

 
 

 Indien de aangifte inkomstenbelasting 2016 is opgesteld 
door een ander administratiekantoor, (een kopie van) de 
aangifte inkomstenbelasting 2016. 
 

 

 Kopie ID-bewijs (ook van fiscaal partner) 
 

 

 Fiscaal nummer 
 

 

 
 
 
 
BOX 1 – WERK EN WONING 
 
 Inkomsten uit onderneming/resultaat overige 

werkzaamheden 
Toelichting 

 Financieel overzicht van uw boekhouding 2017  (indien MCB 
Finance & Consultancy uw boekhouding over 2017 niet heeft 
gevoerd.) 
 

 

 Heeft u het urencriterium gehaald (min. 1.225 uur in 2017)? 
En zo ja, kunt u dat aannemelijk maken als de 
Belastingdienst dit zou vragen? 
 

 

 Indien u een auto van de zaak heeft, en 
er ook privé in rijdt: 
- merk, type en bouwjaar van de auto 
- fiscale (catalogus)waarde van de auto (www.rdw.nl) 
 

 

 Inkomsten uit (voormalig) dienstverband Toelichting 
 Jaaropgaaf 2017 loondienst 

 
 

 Jaaropgaaf 2017 uitkering, met loonheffing (uitkeringen 
u.h.v. ziekte, pensioen, lijfrente e.d.) 
 

 

 Jaaropgaaf 2017 alimentatie en overige (periodieke) 
ontvangen uitkeringen (zo mogelijk met onderliggende 
bescheiden) 
Alimentatie voor kinderen tot 21 jaar zijn vrijgesteld en hoeven niet 
te worden aangegeven. 
 
 
 
 
 

 



Premies voor inkomensvoorzieningen Toelichting 
Jaaropgaaf 2017 pensioenverzekeraar  
(niet de collectieve pensioenregeling via de werkgever) 

Betaalde bedragen in 2017 voor premies lijfrentevoorziening 

Betaalde bedragen in 2017 voor premies 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

Eigen Woning Toelichting 
Indien aankoop/verkoop van eigen woning: 
- datum verkoop en adres oude woning
- datum aankoop en adres nieuwe woning
- datum verhuizing

Indien omzetting hypotheek: 
- datum omzetting

Jaaroverzicht(en) 2017 hypotheek 

WOZ-waarde 2017 (te vinden op WOZ beschikking gemeente 
voor 
onroerende zaakbelasting. Peildatum 1 januari 2016, dus niet de 
recent ontvangen nota) 

Eventuele nota´s van taxateur, notaris en afsluitprovisie 

Betaalde Alimentatie Toelichting 
Totaal betaalde alimentatie in 2017 

Naam en adres alimentatiegerechtigde 

Ziektekosten Toelichting 
Niet vergoede ziektekosten in 2017 

In 2017 ontvangen zorgtoeslag 

Niet vergoede scholingsuitgaven en studiekosten Toelichting 
Het totale bedrag aan gemaakte en niet-vergoede 
scholingsuitgaven en studiekosten in 2017, voor zover deze 
betrekking hebben op de het uitoefenen van het beroep of 
toekomstige beroep, en niet reeds opgenomen als zakelijke 
kosten in de eigen onderneming. 

Giften Toelichting 
Overzicht van de in feitelijk in 2017 betaalde bedragen en 
de betreffende ANBI-instelling (ANBI = Algemeen Nut 
Beogende instelling, welke door de Belastingdienst is 



 
geaccepteerd als goede doelen instelling)  
(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/)  
 

 Indien de gift via notariële akte of schriftelijke overeenkomst, 
graag duidelijk vermelden. 
Deze zijn namelijk geheel aftrekbaar, indien: 

• u de gift hebt laten vastleggen 
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen 

overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële 
akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd 

• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar 

overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging 
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

• de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor 
de gift 

 

 

 

 
BOX 2 – INKOMSTEN UIT AANMERKELIJK BELANG 
 
  Toelichting 

 Overzicht belangen (aandelen) in ondernemingen in 2017, 
indien meer dan 5% 
 

 

 Overzicht ontvangen dividenduitkeringen in 2017 uit deze 
aanmerkelijke belangen, plus kopie ingediende aangifte 
dividendbelasting 
 

 

 Eventuele aftrekbare kosten inzake deze aanmerkelijke 
belangen 
 

 

 

 
BOX 3 – INKOMSTEN UIT SPAREN EN BELEGGEN  
 
  Toelichting 

 Financieel Jaaroverzicht van de bank 
 

 

 Jaaroverzicht 2017 - Groene beleggingen 
 

 

 Jaaroverzicht 2017 - Leningen  
 

 

 Jaaroverzicht 2017 – Spaarrekeningen kinderen 
 

 

 Saldo per 1 januari 2017 van aanwezige cryptocurrency 
 

 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/


 
 
OVERIGE 
 
 
Ruimte voor overige opmerkingen/zaken die u elders niet kwijt kon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verklaring aangeleverde gegevens 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ………………………………………………………………..., dat de aangeleverde 
gegevens juist en volledig zijn voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2017. 
 
 
Datum………………………………………………, Plaats………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening 
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