
 
  

 

Checklist belastingaangifte  
 
Om uw aangifte in te vullen heeft u diverse gegevens/formulieren nodig. We hebben 
voor u deze checklist gemaakt waarin precies staat wat u allemaal nodig hebt.  
 
Zonder de onderstaande gegevens kan uw aangifte helaas niet ingevuld worden. Dat 
zouden we heel erg jammer vinden, omdat we u dan niet kunnen helpen. Houd de 
checklist bij de hand als u uw gegevens opzoekt.  
 
Persoonlijke gegevens 

 uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van uw partner en 
kinderen 

 uw IBAN (rekeningnummer) 
 uw DigiD, inloggegevens en werkend wachtwoord en eventueel dat van uw partner.  

Inkomsten 
 alle jaaropgaven van werkgever en/of uitkeringsinstantie over 2019 
 En als u die niet hebt: salarisstroken 
 Indien van toepassing:  

 overzicht van andere inkomsten (bijv. als freelancer of huishoudelijke hulp) 
 ontvangen partneralimentatie 
 overzicht van bedragen die u in 2019 hebt terugbetaald aan werkgever of 

uitkeringsinstantie vanwege te veel ontvangen loon of uitkering (indien van 
toepassing); 

Bankrekeningen 
 jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening 
 jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening 

Wonen (alleen van toepassing bij een koopwoning) 
 WOZ-waarde. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de 

gemeente hebt gehad.  
 jaaropgaaf van uw hypotheek 

Aftrekposten 
U hebt betalingsbewijzen of bonnetjes nodig. Denk aan: 

 giften aan goede doelen die u in 2019 heeft gedaan (indien van toepassing) 
 zorgkosten bijv. tandartskosten, medicijnen, dokterskosten etc. (het eigen risico 

wordt niet gezien als specifieke zorgkosten) 
 betaalde partneralimentatie 
 betaalde studiekosten voor uw (pleeg)kind 
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Overig, alleen als het voor u van toepassing is  
 overzicht van ontvangen studiefinanciering 
 gegevens van leningen en andere schulden 
 overzicht van betaalde lijfrentepremies 
 overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 

Alleen als u deze hebt gehad 
 voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019 
 voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2019 

 
 
Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2019 vindt u op 
belastingdienst.nl/aangifte  

 

Wie kunnen wij niet helpen met de aangifte bij: 
- scheidingsgevallen met een koophuis. U kunt in dat geval hulp vragen bij de 

belastingwinkel.nl of bel 020 - 624 7003.  

 
 
De OBA helpt u graag op weg met uw belastingaangifte en andere digitale zaken. U leest 
hier alles over op oba.nl/leren   
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