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Wegwijzer in belastingzaken
Financieel Adviesbureau

Afspraak gemaakt op: _____________________ om _____._____ uur

PAPIEREN DIE U KLAAR KUNT LEGGEN VOOR DE AANGIFTE 2019:

Objecten
-

Uitnodigingsbrief van de belastingdienst. (ter controle van de gegevens)
Jaaropgaven van uw inkomen, werkgever, UVW, AOW, pensioen e.d.
Print deze opgaven uit of houd tablet, laptop bij de hand voor overname gegevens

-

Lijfrenteverzekering en/of fiscaal banksparen, jaaropgave van de premie tevens de
pensioen jaaroverzicht werkgever van 2019

kunnen niet
-

worden

Gemeentelijke W.O.Z. beschikking 2019 bij het hebben van een eigen huis
Hypotheek jaaroverzicht bij het hebben van een eigen huis.
Bij koop/verkoop van eigen woning, de afrekeningsstaat van de notaris en offerte nieuwe
hypotheek en jaaroverzichten oude en nieuwe hypotheek

gemaakt door
veldcodes te
-

-

Opgave van saldi van bank- en spaarrekeningen per 1.1.2019.
U krijgt hiervan een jaaropgave of u moet dit downloaden van internet als u internetbankiert.
Maakt u hiervan een printje, zodat dit alvast klaar ligt.
Opgave van overige waardepapieren, effectenportefeuille, 2 e woning (WOZ waarde van de
desbetreffende gemeente), Kapitaal- en spaarverzekeringen
Opgaven van kredieten en andere leningen, creditkaarten, e.d.

-

Een giften overzicht van aan ANBI gerelateerde instellingen.
Giften aan Niet ANBI instellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aftrekbaar zijn.
Gemaakte studiekosten voor beroepsopleidingen, hoger dan € 250,Betaalde c.q. ontvangen alimentatie bedragen aan ex-partner (partner alimentatie).

bewerken.©
-

ZIEKTE- EN ZORGKOSTEN (alleen als u die maakt in verband met ziekte of invaliditeit)
Specifieke zorgkosten mits deze boven een bepaalde drempel uitkomen, dat afhankelijk is van het inkomen.
-

-

Niet aftrekbaar: premies zorgverzekering, eigen bijdrage C.A.K. en Zorgverzekering, wettelijk
verplicht eigen risico. Dit geldt ook voor brillen, contactlenzen, oog laseren, bepaalde ivfbehandelingen, rollator, scootmobiel, rolstoel, aanpassing aan, in of om een woning.
Wel aftrekbaar zijn kosten voor genees- en heelkundige hulp (tandarts, fysiotherapie e.d.),
alternatieve geneeswijze, voorgeschreven medicijnen, vervoer (in geval van ziekte, invaliditeit en
ziekenbezoek), overige hulpmiddelen (bijv gehoorapparaat, batterijen, verzekering), extra gezinshulp,
extra kosten wegens een op medisch voorschrift gehouden dieet, extra bewassingskosten, kleding en
beddengoed. Deze kosten zijn enkel aftrekbaar indien deze niet zijn vergoed door uw zorgverzekering
en niet vallen onder uw eigen risico. Voorts moeten deze kosten zijn voorgeschreven door een
behandelend arts en/of ander paramedicus (bijv diëtiste) en niet vallen onder wet WMO.



(Voorlopige) Aanslagen 2019 en 2020 Belastingdienst, toeslagen e.d. (Huur, Zorgtoeslag,
en KindgebondenBudget).

Belasting betalen is een gunst, niet te veel betalen een kunst !
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