
Lijst voor het aanpassen van uw persoonlijke gegevens en
het opstellen van uw aangifte(n) inkomstenbelasting 2022

Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters
Naam en voorletters partner/echtgenote
Uw geboortedatum
Geboortedatum van uw partner/echtgenote
Huidig adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Persoonlijke omstandigheden
Heeft u in 2022 op een ander adres gewoond?
Zo ja, welk?
Verhuisdatum?
Op welke wijze bent u gehuwd? In algemene gemeenschap van goederen/

huwelijkse voorwaarden (doorhalen wat n.v.t. is)
Bent u in 2022 gaan trouwen/samenwonen?
Zo ja, wat is datum huwelijk/samenwoning?
Ben u in 2022 gescheiden gaan wonen?
Zo ja:
1. op welke datum en
2. Datum inschrijving verzoek echtscheiding bij
rechtbank

Gegevens kinderen Wm 18.jaar)
Naam en geboortedatum lnwonend Uitwonend

Benodigde stukken en gegevens algemeen

Formulieren VIA (vooraf ingevulde aangifte, te ontvangen in februari of maart
2022): let op datum! Graag tijdig afgeven/opsturen/in portal zetten
WOZ beschikkinq van uw woning(en): per 1-1-2021 (belastingjaar 2022)
Jaaropgave(n) inkomsten uit arbeid/lijfrente/pensioen van u zelf
Overzicht winst uit onderneming en gemaakte kosten

Benodigde stukken en gegevens partneriechtgenote

Welk beroep?
Jaaropgave(n )inkomsten uit arbeid/lijfrente/pensioen
Overzicht winst uit onderneming en gemaakte kosten:
s.v.p. toevoegen
Heeft partner/echtgenote in 2022 voorlopige teruggaaf
IB ontvangen? Zo ja, graag inzage van beschikking.

Ja/nee



Benodigde gegevens eigen woning hoofdverblijf
Opgave van de rente van schulden eigen woning. Rente lening 1:

Rente lening 2:
Rente lening 3:

Opgave van de schulden per 31-12-2022 Schuld lening 1:
Schuld lening 2:
Schuld lening 3:

Bij koop of verkoop van eigen woning;
kopie van de nota van afrekening van de notaris
aanleveren.
Kopie hypotheekakte + jaaroverzichten hypotheek +

specificatie overige hypotheekkosten

Bij verhoging van de hypothecaire lening;
vermelding van de reden van de verhoging.
Verbouwing? Dan specificatie van alle
verbouwingskosten
Inzage waarde-overzicht polis(sen) kapitaalverzekering
die dienen voor aflossing van schuld op de eigen
woning.

Gegevens andere onroerende zaken:

1. Woz-beschikkingen van belastingjaar 2022 en 2021
2. Bij verhuur: opgave ontvangen (kale) huurjanuari

Adresgegevens Waarde op 1/1/2022 Waarde op 31/12/2022

Schulden op deze onroerende zaken Schuld op 1/1/2022 Schuld op 31/12/2022

Gegevens banken of inzage jaaroverzichten 2022
Bank Nummer rekening Saldo 1 jan 2022 Saldo 31 dec. 2022

Gegevens effecten
Overzicht van de bank of anders opgave in onderstaande tabel

Effecten Aantal waarde 1 jan 2022 Waarde 31 dec. 2022 Ingehouden
div. belasting



Persoonsgebonden aftrek

Giften aan goede doelen
en aangeven of sprake is van een periodieke gift = gift o.g.v. overeenkomst of akte (die

minstens 5 jaar van kracht is)
Doel bedrag Doel Bedrag Doel Bedrag

Alimentatie ex-partner
Opgave naam, adres +
geb.datum en
burgerservicenummer

Bedrag aan alimentatie

Lijfrenteaftrek
Graag kopieen van de polissen + pensioenoverzicht BPL met vermelding factor A indien
lijfrentepremie wordt betaald
Betaalde premie in 2022
Factor A

Buitengewone uitgaven
Ziektekosten
Specificatie van de ziektekosten (na aftrek vergoeding verzekering). Ook deze kosten moeten met
facturen, bankafschriften etc. aangetoond kunnen worden. Eigen bijdragen ten laste van het
verplicht en vriiwilliq eigen risico zijn niet aftrekbaar!!!
Soort uitgaaf Bedrag
Niet vergoede kosten arts, specialist
Kosten vervoer en/of ziekenbezoek
Tandarts
Eigen bijdrage medicijnen
Dieet
Overige kosten:

Bril en lenzen: niet aftrekbaar

Zorgtoeslag 2022: ontvangen bedrag


