
 

 
 

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam en voorletter(s):                                               

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon thuis: 

Mobiel: 

E-mail: 

BSN: 

Geboortedatum:  

Was u geheel 2018 gehuwd/samenwonend*?  

Bent u in 2018 getrouwd/gaan samen wonen/ gescheiden*?                                       

Per wanneer ( datum)? 

Heeft u thuiswonende kinderen?                                                                                        

Wat is de geboortedatum van uw jongste kind?  

 

Naam en voorletter(s) (ex*) echtgeno(o)t(e)/partner: 

BSN: 

Geboortedatum: 

*doorhalen indien niet van toepassing 

 

2. BOX 1 

☐ Kopie aanslag inkomstenbelasting 2017 

☐ Jaaropgave(n) 2018 van werkgever(s) en/ of uitkeringsinstantie(s) 

☐ Overzicht inkomsten en betaalde kosten uit overige werkzaamheden 

☐ Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever 

☐ Ontvangen reiskostenvergoeding van uw werkgever 

☐ Ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever 

☐ Ontvangen bedrag aan alimentatie (exclusief het bedrag ontvangen voor de 

kinderen) 

☐ Het in 2018 betaalde bedrag aan alimentatie voor uw ex-partner 
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☐ Overzicht van de in 2018 betaalde lijfrentepremies en/of betaalde premies voor 

een arbeidsongeschiktheidsverzekering 

☐ WOZ beschikking (peildatum 1-1-2017) 

☐ Bij aankoop/verkoop van een woning in 2018 de afrekening van de notaris 

☐ Overzicht betaalde hypotheekrente in 2018 en de hypotheekschuld per 31-12-

2018 

☐ Andere leningen voor uw eigen woning ( bijv. via een familielid of uw bv) 

☐ Overzicht van alle giften aan ANBI of SBBI in 2018   

☐ Overzicht van gemaakte studiekosten indien meer dan € 250,- Dit kan zijn voor 

een opleiding voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen 

uitoefenen. 

☐ Aftrekbare ziektekosten; medicijnen, hulpmiddelen, vervoerskosten ( ook voor 

ziekenbezoek), dieetkosten en gezinshulp.  

De kosten zijn aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk heeft betaald en hiervoor 

geen vergoeding heeft ontvangen. De premies voor de zorgverzekering zijn niet 

aftrekbaar. 

☐ Voorlopige teruggave 2018 

☐ Download van de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte 2018 

3. BOX 3 

☐ Overzicht van al uw spaar- en beleggingsvormen op 1 januari 2018 en  

31 december 2018 

Er geldt een vrijstelling van € 30.000,- per persoon.  

 

☐ De verplichte vastgestelde te betalen bedragen aan kinderalimentatie. 
 

 

 

 

 


