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INKOMSTENBELASTING ©
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Benodigde gegevens voor de AANGIFTE INKOSTENBELASTING 2010. Gaarne dit formulier invullen en meesturen met de overige stukken.

Type biljet

In te vullen door
&Van der Kloet

Jaar

Doorgenomen op

Cliënt nr.

2010

PERSOONS
GEGEVENS
Naam &
Geboortedatum
Adres & Postcode &
Woonplaats
Telefoonnummer &
E-mail

Aangever

BSN & Nationaliteit
Bankrekening
Uw beroep
Het is mogelijk dat er in uw aangifte een aantal standpunten dienen te worden ingenomen. Welke houding wilt u
hierbij aannemen?
Progressief
Neutraal
Defensief
Optimale belasting besparing

Geen mening

Conflict vermijdend

Partner

Heeft u een partner? Ja,

Gehuwd
Samenwonend
Geregistreerd Partnerschap
 Per ………………………………

Heeft uw partner een aangiftebiljet ontvangen?

Nee

Gescheiden?
Nee/ Ja Per

………………………

Nee / Ja

Dient &Van der Kloet ook de aangifte voor uw partner te verzorgen? Nee / Ja
>> Indien JA, graag een aparte checklist voor uw partner inleveren. Indien NEE, dan graag kopie aangifte aanleveren <<

Heeft u of uw partner een voorlopige aanslag ontvangen? Nee /Ja

kopie bijvoegen s.v.p.

Wat is het inkomen van uw partner?
Naam & Geboortedatum
BSN & Nationaliteit
Kinderen jonger dan 30 jaar
Heeft u kinderen jonger dan 30 jaar ?

Nee / Ja

Ontving u in 2010 kinderbijslag of studiefinanciering
Nee / Ja  indien nee, kosten levensonderhoud
specificeren s.v.p.
voor uw kinderen?
Heeft u voor een of meerdere van uw kinderen gebruik Nee / Ja  jaaropgave van de instelling en mogelijke
aanslagen Kinderpvangtoeslag meesturen s.v.p.
gemaakt van kinderopvang?
Nee / Ja  ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever
Heeft u ouderschapsverlof opgenomen in 2010?
meesturen s.v.p.

#

voorletters kind

Kinderen jonger dan 30 jaar, die u verzorgt
geb. datum.

BSN

1
2
3
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4
-BOX 1INKOMEN

Inkomsten uit arbeid / uitkeringen / pensioenen e.d. niet zijnde winst uit
onderneming

Heeft u inkomsten uit arbeid/uitkering of pensioen e.d.?
PLAATS

Werkzaamheden in
loondienst:

Nee / Ja 

startdatum

jaaropgave bijvoegen s.v.p.

einddatum

AANTAL DAGEN PER WEEK

Nee / Ja  Afstand enkele reis in km’s :
Aantal dagen per week:

Reist u met het openbaar vervoer voor uw
woon/werkverkeer?

O.V. verklaring bijvoegen s.v.p.

Heeft u partner-alimentatie betaald of ontvangen?
Heeft u in 2010 bijzondere beloningscomponenten
ontvangen?
Heeft u inkomsten uit freelance- of soortgelijke
werkzaamheden ontvangen?
Bent u in het bezit van een Verklaring ArbeidsRelatie?
(VAR) of verklaring toepassing 30% regeling?
-BOX 1INKOMEN

Nee / Ja 

bedragen specificeren incl. gemaakte kosten en naam,
adres en BSN van alimentatie-partner

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.
(inkomsten + uitgaven !)

Nee / Ja 

kopie meesturen s.v.p.

WINST UIT ONDERNEMING

Heeft u in 2010 winst uit onderneming genoten?

Nee / Ja

Heeft u in 2010 meer dan 1225 uur als ondernemer gewerkt?

Nee / Ja

Wanneer is de onderneming gestart?
Is er door de onderneming gebruik gemaakt van een zelfstandige
werkruimte in uw woning?
Heeft u een auto
van de zaak?
NEE

MERK

TYPE

KENTEKEN

/ JA 

Personen
of
Bestelauto?

Over welk tijdvak stond de auto u ter beschikking?

Nee / Ja
BOUWJAAR

CATALOGUS
WAARDE

Van:

EIGEN
BIJDRAGE

Tot:

Meer dan 500 KM / minder dan 500 KM?

Hoeveel kilometer rijdt u met de auto privé per jaar?

(onder de 500 KM dient u een sluitende
kilometeradministratie te hebben !)

Heeft u vergoeding ontvangen voor woon/werk-verkeer?

Nee / Ja  €………….

Partner
Werkt u partner mee in uw onderneming?

Nee / Ja

Hoeveel tijd heeft uw partner in de onderneming gewerkt?

…………….. uur

Ontvangt uw partner een arbeidsbeloning?

Nee / Ja  €……………..

Stelt uw partner of uw familie goederen ter beschikking aan uw
onderneming?
Wordt hiervoor een vergoeding ontvangen?

Nee / Ja 

specificeren s.v.p.

Nee / Ja  €…………
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-BOX 1
INKOMEN

EIGEN WONING

Bent/was u eigenaar van de woning waarin u in 2010 heeft
gewoond?

WOZ-aanslag 2010 (peildatum 2009) bijvoegen s.v.p.

Heeft u voor deze woning een hypotheek afgesloten?

 jaaropgave hypotheekverstrekker bijvoegen s.v.p.

Heeft u het huis in 2010 gekocht?

Nee / Ja

> Gaarne opgave van de kosten i.v.m. aankoop eigen woning

Nee / Ja  voor ……. %

Sinds wanneer staat u op dit adres ingeschreven bij de gemeente?

sinds:

Heeft u in 2010 een voormalige eigen woning verkocht?

Nee / Ja

> Gaarne opgave van de kosten i.v.m. verkoop eigen woning

Per wanneer staat u niet meer ingeschreven in uw voormalig
eigen woning?
Indien u bent verhuist, hoeveel heeft u uitgegeven aan de
verbouwing van uw nieuwe woning?



s.v.p. bijvoegen:

kopie nota notaris, taxatie, financiering, fin. advies



s.v.p. bijvoegen:

kopie nota makelaar, taxatie, boeterente etc.

Per:
€



specificatie bijvoegen s.v.p.

Heeft u een woonsubsidie voor uw eigen woning ontvangen?

Nee / Ja

Heeft u nog andere rente betaald inzake de eigen woning?

Nee / Ja



specificatie bijvoegen s.v.p.

Betaalt u voor een erfpachtsrecht of opstalrecht?

Nee / Ja



specificatie bijvoegen s.v.p.

Nee / Ja
Is uw woning een rijksmonument?

•
•
•
•
•

Heeft u inkomsten uit verhuur van (een gedeelte van) uw eigen
woning?
Heeft u uw eerste eigen woning nog niet verkocht? (maar wel al
een nieuwe woning aangekocht, bijv. ivm. scheiding of verkocht)
Met ingang van wanneer staat u niet meer ingeschreven in de
eerste eigen woning?
Wat waren de hypotheekkosten 2010 voor de eerste eigen woning?
Heeft u deze woning (tijdelijk) verhuurd sinds u er niet meer
woont? (dit kan ook in een eerder jaar zijn geweest)

Nee / Ja

 de volgende stukken bijvoegen s.v.p:
Aanslag OZB
Aanslag waterschaps- en polderlasten
Specificatie kosten opstalverzekering
Onderhoudskosten voor achterstallig
onderhoud
De verklaring rijksmonumentpand



specificatie bijvoegen s.v.p.

Nee / Ja
Sinds:
 jaaropgave hypotheekverstrekker bijvoegen s.v.p.
Nee / Ja



specificatie bijvoegen s.v.p.

-BOX 2AANNMERKELIJK
AANMERKELIJK BELANG / DGA
BELANG
Heeft u per 31-12-2010 meer dan 5 % van de aandelen van een
Nee / Ja  …………….%
jaarrekening bijvoegen s.v.p.
onderneming (al dan niet tezamen met familie) in uw bezit?
Heeft u in 2010 meer dan 5 % van de aandelen van een
Graag aankoopprijs en verkoopprijs
Nee / Ja
specificeren s.v.p.
onderneming (al dan niet tezamen met familie) in bezit gehad?
Komt dit aandelenbezit voort uit een overgang van een
Nee / Ja  wanneer was de overgang?
eenmanszaak, V.O.F. of een maatschap?
Heeft u in 2010 een dividenduitkering van deze onderneming
ontvangen?
Nee / Ja  specificeren s.v.p.
Stelt deze onderneming goederen aan u ter beschikking of stelt u
Nee / Ja  specificeren s.v.p.
of uw familie goederen aan de onderneming ter beschikking?
Nee / Ja  €……………..
Wordt hiervoor een vergoeding ontvangen?
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-BOX 3VERMOGEN

BEZITTINGEN & SCHULDEN

Vergeet de in 2010 opgeheven rekeningen en de rekeningen van uw kinderen niet !
Initialen
rekeninghouder
(incl. kinderen tot 18
jaar)

Jaaroverzichten bank-en effectenrekeningen

Aantal rekeningen

jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.

Initialen
verzekeringhouder
(incl. kinderen tot 18
jaar)

Polis
Nr.

Soort
Kapitaalverzekering
(lijfrente-eigenwoningbegrafenis-overlijden)

Jaaroverzichten
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.

Heeft u binnen- of buitenlandse dividendbelasting betaald?

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Heeft u zgn. “Maatschappelijke Beleggingen”?
(dit zijn “groene” aandelen of sociaal ethische beleggingen)

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Heeft u in 2010 belegd in zgn. “direct durfkapitaal”?
(dit zijn leningen aan beginnende ondernemers)

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Bent u de oprichter van een trustkapitaal of heeft u een trustkapitaal via
Nee / Ja 
erfrecht verkregen?

waarde trustkapitaal specificeren

Overig Vermogen
Omschrijving

Onroerende Zaken,
niet zijnde uw eigen woning

WOZ aanslagen bijvoegen s.v.p.

(bijv. grond, tweede huis, garage)

Rechten op onroerende zaken

specificatie bijvoegen s.v.p.

Roerende zaken als belegging,
anders dan voor eigen gebruik

specificatie bijvoegen s.v.p.

Rechten op roerende zaken

specificatie bijvoegen s.v.p.

Vorderingen

specificatie bijvoegen s.v.p.

Overige vermogensrechten

specificatie bijvoegen s.v.p.

Alle Schulden, anders dan de hypotheek van Box 1
(denk ook aan creditcards)

jaaroverzicht bijvoegen s.v.p.
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-BOX 1INKOMEN

BIJZONDERE BATEN & LASTEN

Heeft u uitkeringen / toelagen / giften ontvangen in 2010?

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Heeft u huur- of zorgtoeslag ontvangen in 2010?

Nee / Ja 

aanslagen bijvoegen s.v.p.

Heeft u (of uw kinderen) een erfenis ontvangen in 2010?

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.

Heeft u inkomsten uit een trustvermogen ontvangen in 2010?

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.

Heeft u in 2010 een opleiding gevolgd of gestudeerd?

Nee / Ja 

overzicht kosten bijvoegen s.v.p.

Heeft u een studiebeurs of studiefinanciering ontvangen in 2010?

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.

Heeft u medische uitgaven gedaan welke niet (geheel) vergoed
zijn door uw ziektekostenverzekeraar? Eigen Risico telt niet mee.

Nee / Ja 

overzichten/bonnen bijvoegen s.v.p.

Had u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2010?

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Heeft u lijfrentepremie betaald in 2010 of voor 1 april 2011?

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Is er in 2010 een lijfrente tot uitkering gekomen of afgekocht?

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Heeft u aan goede doelen geschonken in 2010?

Nee / Ja 

bedragen per doel specificeren s.v.p.

Heeft u als commanditaire vennoot een investering gedaan in een
Film CV, Scheepvaart CV of een Groeninvestering CV?

Nee / Ja 

overzichten bijvoegen s.v.p.

Buitenland

Migratie

Bent u in 2010 geëmigreerd of geïmmigreerd?

Nee / Ja

Welke periode bent u in het buitenland verbleven?
En in welk land?

Van:
In:

Had u in 2010 inkomsten uit het buitenland?

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.

Had u in NL een pensioenplan en wat was de waarde hiervan op
uw emigratiedatum?

Nee / Ja 

bedragen specificeren s.v.p.

Wilt u in NL vrijwillig verzekerd blijven voor de AOW etc.?

Nee / Ja

Tot:

Bij Emigratie

Graag van alle bankrekeningen, schulden en verzekeringen de waarde per emigratie datum bijvoegen.
Bij Immigratie
Heeft u eerder in Nederland gewoond?

OPMERKINGEN

Nee / Ja  Van:

OPMERKINGEN M.B.T. DE AANGIFTE
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-Tot Slot-

Alles bijgevoegd?

Vinkt u hier af of u onderstaande informatie heeft bijgesloten:

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

De meest recente Voorlopige aanslag 2010

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Jaaropgave kinderdagverblijf (per kind)

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Ouderschapsverlofverklaring

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

OV-verklaring

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht inkomsten anders dan uit loondienst of winst uit
onderneming

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Kopie VAR

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Kopie verklaring 30% regeling

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Inkomsten en uitgaven overzicht onderneming of werkzaamheid
2010 (Template)

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Jaaropgave(s) hypotheekverstrekker

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Verkoop/aankoopnota’s eigen woning

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

WOZ beschikking 2010

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

WOZ beschikking 2011

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Specificatie uitgaven Rijksmonumentpand

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht inkomsten uit uitkeringen, toelagen of giften

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht studiefinanciering

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht studiekosten

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht onvergoede medische uitgaven

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht arbeidsongeschiktheidsverzekering

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht lijfrentepremie

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Overzicht schenkingen goede doelen

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Jaarrekening aanmerkelijk belang BV (voor zover nog niet in ons bezit)

bijgevoegd

volgt

n.v.t.

Jaaropgaven van bankrekeningen, effectenrekeningen &
kapitaalverzekeringen

bijgevoegd

volgt

n.v.t.
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