
LIJST VAN TE VERSTREKKEN INFORMATIE EN BESCHEIDEN BIJ DE AANGIFTE 2013 
 
Inkomsten 
Jaaropgaven van alle inkomsten en/of uitkeringen (ook eventuele buitenlandse inkomsten). 
 
Eigen woning 
Jaaropgave betaalde hypotheekrente en overzicht WOZ- waarde 2013. 
Indien de hypotheek is gewijzigd : notarisafrekening / taxatiekosten / provisie (bij nieuwbouw ook 
bouwdepot) 
Indien de hypotheekrente- aftrek over 2012 of voorgaande jaren door de Belastingdienst is 
gewijzigd gaarne informatie 
 
Periodieke uitkeringen 
Opgave van: lijfrente-uitkering / alimentatie / subsidie eigen woning / etc. 
 
Vermogen: 
Bedraagt uw vermogen meer dan de vrijstelling van € 21.139- p.p. of € 42.278,- voor 2 
personen? 
Dan graag alle jaaropgaven van uw bank of andere financiële instelling(en) ook, indien van 
toepassing, jaaropgaven van uw kapitaalverzekeringen (lijfrente, spaar etc.) welke zijn afgesloten na 
14 september 1999. 
Alsmede jaaropgave van de saldi per 01-01-2013 van eventuele overige financiële verplichtingen/ 
schulden 
 
Inkomensvoorzieningen 
Opgave van zelf betaalde lijfrentepremies, arbeidsongeschiktheidspremies en/of andere 
inkomensvoorzieningen. I.v.m. berekening premie- aftrek pensioenopgave(-n) 2012 bijvoegen ! 
 
Studie 
Opgave zelf betaalde studiekosten/scholingsuitgaven (niet voor kinderen) 
 
Onderhoudsverplichtingen 
Opgave alimentatie- en andere onderhoudsverplichtingen. 
 
Zorgkosten 
Opgave zelf betaalde en niet vergoede zorgkosten conform onderstaande lijst.  
- geneeskundige hulp (huis- /tandarts) - extra gezinshulp i.v.m. ziekte 
- medicijnen op doktersvoorschrift - extra kleding en beddengoed 
- hulpmiddelen (m.u.v. brillen, lenzen e.d.) - reiskosten voor ziekenbezoek gezinsleden 
- vervoerskosten - dieet op doktersvoorschrift - 
Alle andere zorgkosten alsmede premies zijn NIET meer aftrekbaar! 
 
Giften. 
Alleen aftrekbaar indien voor ANBI ! 
 
Voorlopige aanslagen 
Maandelijkse teruggaaf gehad in 2013? S.v.p. opgaaf (aanslagbiljet) belastingdienst bij de hand. 
Heeft u over 2013 middels een voorlopige aanslag reeds belasting betaald ? S.v.p. opgaaf 
(aanslagbiljet) belastingdienst bij de hand (geldt ook voor aanslag Zorgverzekeringswet). 
 
Kosten 
De kosten voor onze uitgebreide aangifte bedragen € 67,00. 
Bij meerdere aangiften kost elke volgende aangifte € 25,00 
Betaling zal plaatsvinden nadat u van ons een factuur heeft ontvangen!�


