Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020
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Kopie aangifte inkomstenbelasting 2020(alleen indien de aangifte niet
door Adicha Administraties is verzorgd in 2020)
Uitnodigingsbrief van de belastingdienst voor het doen van aangifte
Alle documenten die je in 2020hebt ontvangen van de belastingdienst,
zoals voorlopige en definitieve aanslagen, correctiebrieven en beschikking
voorlopige teruggave.
Belangrijke data uit 2020: samenwonen, huwelijk, overlijden. Ook datum
in-of uitschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie; datum
indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.
Alle overzichten van inkomsten in 2020 van jezelf en/of partner:
jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en bijverdiensten.
Overzichten van gemaakte kosten van je bijverdiensten.
Uw laatste loonstrook van 2020
Voorlopige aanslagen van toeslagen
Ov-verklaring of reisverklaring van de werkgever. Overzichten van
transacties met de ov-chipkaart.
Giro- en bankrekeningen, spaarrekeningen, spaarloon
Van alle rekeningen – ook van de kinderen tot 18 jaar – het saldo op
1 januari 2020
Waarde van de vakantiewoning, Waarde 2e en volgende woningen.
Saldi van schulden op 1 januari 2020
Beleggingen: de waarde per 1 januari 2020 van de aandelen. Ingehouden
dividendbelasting
Lijfrente Polis, betaalde premies. Eventueel een verklaring m.b.t.
pensioentekort. Anders Factor A over 2019(!) die uw pensioenfonds/verzekeraar u verstrekt heeft.
WOZ-beschikking 2020 (waardepeildatum 01-01-2019) van eigen woning of
woonboot.
Rijksbijdrage eigen woning
Hypotheek: betaalde rente, schuld per 31 december 2020, in voorgaande
jaren berekende hypotheeksplitsing. Bij aan- of verkoop van woning in het
afgelopen jaar: alle hiermee verband houdende kosten o.a.
notarisrekening, maar ook de verkoopprijs van uw oude woning en de
hypotheekschuld.
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Alimentatie, ontvangen en betaalde bedragen van/aan ex-partner.
Giften: aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen
bijvoorbeeld aan kerk, instellingen en politieke partijen enz.
Gemaakte ziektekosten in 2020, (maar niet de kosten die onder het eigen
risico vallen) eigen bijdragen, medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut,
steunzolen, reiskosten, kunstgebit, gehoorapparaat, extra particuliere
gezinshulp enz.
Weekendbezoek 21 jaar of ouder: alle dagen dat de gehandicapten in 2020
thuis waren, gereden kilometers om de gehandicapte te halen en te
brengen.
Studiekosten: Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor
uw eigen beroep als voor een andere studie, ook die van uw echtgenoot of
partner

