Bijlage brief aangifte inkomstenbelasting 2014
Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting:
-

-

-

-

jaaropgaven werkgever/pensioen/uitkeringsinstantie
jaaropgaven hypotheek
WOZ waarde van de woning (deze staat ook op de aanslag onroerend
zaakbelasting van het jaar 2014)
Bij oversluiten van de hypotheek of de aankoop en/of verkoop van een
nieuwe woning de afrekening van de notaris
Bij verkoop en aankoop van nieuwe woning gegevens tbv
bijleenregeling. Dit betreffen:
o Verkoopprijs oude woning
o Restschuld oude woning
o Rekening notaris verkoop woning
o Aankoopprijs nieuwe woning
o Rekening notaris nieuwe woning
o Kosten voor verbouwing/aanpassen woning
o Te verwachten nog uit te geven kosten voor de nieuwe woning
Overige inkomsten zoals alimentatie en inkomsten als freelancer
Premie betaald voor een lijfrente verzekering (extra pensioen) of
arbeidsongeschiktheidsverzekering
Indien het vermogen (banksaldi van spaarrekeningen/betaalrekeningen
en beleggingen, onroerend goed (WOZ waarde) e.d. boven de € 21.139
per persoon is dan graag de volgende gegevens:
o Begin en eindsaldo over 2014 van de bankrekeningen
o Begin en eindsaldo over 2014 van de spaarrekeningen
o Begin en eindsaldo over 2014 van beleggingen
o Begin en eindsaldo over 2014 van krediet en overige schulden
o WOZ waarde van onroerend goed, buiten de eigen woning, en de
ontvangen huur van deze woning indien deze wordt verhuurd.
o Indien aandelen, de ingehouden dividendbelasting (dit ook
als er minder dan € 21.139 aan vermogen is, i.v.m. de
aftrekbaarheid van de dividendbelasting.
Betaalde alimentatie voor ex-partner, en indien er alimentatie wordt
betaald ook de gegevens van de ex-partner (NAW en BSN nummer)
Betaalde alimentatie en overige bijdrage in levensonderhoud van
kinderen
Ziektekosten, waaronder de volgende posten vallen:
o Zelf betaalde medicijnen, welke zijn voorgeschreven door
dokter
o Dieet op doktersvoorschrift voor bv voedselallergie,
hartziekte, cholesterol.
o Aanschaf gehoorapparaat/kunstgebit e.d.
o Reiskosten naar ziekenhuis of dokter e.d.
o Eventuele afsprakenkaart voor ziekenhuisbezoek/doktersbezoek
o Eigen bijdrage
tandarts/fysiotherapie/psycholoog/mondhygiëniste e.d.
betaalde studiekosten indien deze hoger zijn dan € 250.
betaalde giften aan goede doelen
Is er ouderschapsverlof geweest? Zo ja voor hoeveel uur en wat is de
teruggang in salaris geweest? Er kan voordeel zijn uit
ouderschapsverlofkorting.
voorlopige aanslag of teruggave over 2014
ontvangen huurtoeslag over 2014 en het betaalde maandhuur van 2014
Ontvangen kindgebonden budget over 2014
Ontvangen zorgtoeslag over 2014
Is er vrijwilligerswerk gedaan bij een stichting e.d. dan kan er
sprake zijn van aftrek van giften als er kosten zijn gemaakt en er
geen vergoeding tegenover staat (bv reiskosten).

