Aangifte Inkomstenbelasting 2019
Aangever

Partner

Naam
Bsn Nummer
Geboortedatum
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Heeft u vorig jaar aangifte laten doen door Postmus Administratie & Advies?
Ja / Nee
Situatie (omcirkel of onderstreep wat voor u van toepassing was in 2019):
Gehuwd / Geregistreerd partnerschap / Samenlevingsovereenkomst / Overig
Huwelijkse situatie:
Heel jaar ongehuwd
Heel jaar gehuwd
Meer dan zes maanden
gehuwd
Zes maanden of minder
gehuwd

Samenwoning:
Heel jaar samenwonend
Meer dan zes maanden samenwonend

Als u “heel jaar ongehuwd” of “zes maanden of minder gehuwd” was in 2019:
U voldoet aan de voorwaarden van alleenstaande ouder
U heeft gedurende meer dan zes maanden een gezamenlijke huishouding
gevoerd met de echtgenoot
U heeft gedurende meer dan zes maanden een gezamenlijke huishouding
gevoerd met een huisgenoot
Anders
Heeft u minderjarige kinderen die ingeschreven staan op uw adres?
Ja / Nee
Aantal:
Naam kind:
Geboortedatum:
Naam kind:
Geboortedatum:
Naam kind:
Geboortedatum:

Waar moet u aan denken om mee te nemen voor uw
belastingaangifte 2019?
Jaaroverzichten:
Voorlopige aanslag 2019 (Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet)
Zorgtoeslag / huurtoeslag / kindgebonden budget / kinderopvangtoeslag
Jaaropgaven salaris(sen) en uitkering(en) van u zelf en uw partner
(denkt u aan alle jaaropgaven, ook de digitaal ontvangen)
Eigen woning:
WOZ-waarde eigen woning (aanslagbiljet 2019)
Jaaroverzicht hypotheek 2019
Bij aankoop of verkoop in 2019:
o Notarisafrekening aankoop/ verkoop
o Hypotheekoverzicht
Jaaropgaaf kapitaalverzekering eigen woning
Lijfrente:
Jaaroverzicht lijfrente-uitkeringen
Overzicht betaalde lijfrentepremies (met polis nummer, factor A)
Koopsomstorting lijfrente/ Banksparen
Partner Alimentatie:
Overzicht betalingen / Overzicht ontvangsten
Adresgegevens en Burgerservicenummer van ex-partner
Ziektekosten: kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar
(bijv. steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, reiskosten
naar ziekenhuis, dieet)
Studiekosten: studie of opleiding gericht op beroep of werk
Giften: bijv. Kerkgeld, Rode Kruis, goede doelen
Overige bezittingen en schulden:
Saldo betaal- en spaarrekeningen per 01-01-2019 en per 31-12-2019
Jaaroverzicht effecten
Overige bezittingen
Waarde overige woningen / onroerende zaken (WOZ-beschikkingen)
Saldo overige schulden per 01-01-2019 en per 31-12-2019

