
 Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2010 

 
V  =  verplicht meenemen / meesturen 
*   =  indien van toepassing op uw persoonlijke situatie 
 
V   aangifteformulier (evt. van de partner)       
V   kopie aangiftebiljet Inkomstenbelasting 2009  
V   voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2010 
V  DIGID gebruikersnaam + wachtwoord  
V  bank/giroafschriften 2010 
*  De voorlopige beschikkingen 2011 inzake zorgtoeslag / huurtoeslag /                                                                            

kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 
 
Inkomsten uit dienstbetrekking /pensioenen en uitkeringen  
V   jaaropgave per werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s)   
  ook die van de partner 
 
Overige inkomsten 
*  Inkomsten uit freelance werkzaamheden 
*  overzicht van de gemaakte onkosten 
*  ontvangen alimentatie (niet voor de kinderen) 
 
Uw eigen woning 
*   jaaropgave hypotheek / evt. bouwdepot-rente 
*   WOZ-beschikking van de gemeente (peiljaar per 1 januari 2009, ontvangen in 2010) 
*   afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning 
*   taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning 
 
Ziektekosten 
*  nota's voor geneesmiddelen, huisarts, tandarts, specialisten, fysiotherapie etc. 
*  rekeningen van hulpmiddelen (m.u.v.) brillen lenzen, lenzenvloeistof). 
 
Giften 
*  Lijst van gedane giften in 2010 (geen deurcollectes) 

 (dan wel de bankgiro afschriften) 
 
Studiekosten (alleen voor uzelf en uw fiscale partner) 
*  rekeningen van lesgeld en boeken  
 
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar 
*  betalingsbewijzen  
   
Box 3  (eigen vermogen, indien groter dan € 20.661,-- pp) 
*   financieel jaaroverzicht 2010 
*  financieel jaaroverzicht 2010 van aandelenbezit en betaalde dividendbelasting 
*   gegevens tweede woning  
*   gegevens eventuele overige bezittingen  
 
Pensioenberekening en Lijfrenten 
*   opgave pensioenfonds 2010 als er een pensioentekort is 
 
Alle verdere stukken die van belang zijn waaronder: 
*    betaalde alimentatie voor ex-echtgenote  
   
 

Vergeet niet uw DIGID gebruikersnaam en wachtwoord mee te zenden  



 

DIGID 

 
 
 
naam: ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
straat + huisnummer:---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
postcode + woonplaats:---------------------------------------------------- 
 
 
geboortedatum: --------/-------/-------- 
 
 
BSN – nummer:---------------------------------------------------------------- 
 
 
gebruikersnaam: ------------------------------------------------------------- * 
 
 
wachtwoord:-------------------------------------------------------------------- * 
 
* gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig 
 
 
 
 
Dit document goed bewaren 
U heeft het niet alleen nodig voor de Belastingdienst 
Ook andere instanties vragen om de DIGID 
 


