GRATIS SERVICE VAN DE FNV VOOR LEDEN

INVULLEN BELASTINGAANGIFTE 2018
WAT MOET JE MEENEMEN?
Wij kunnen je belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen, als je de volgende documenten en
gegevens (voor zover van toepassing) meeneemt.
De ledenpas van je bond, samen met een recent betalingsbewijs.
De kopie van je aangifte over 2017 met de bijlagen.
Brief van de Belastingdienst met de machtingscode voor de aangifte 2018. Heb je een partner dan heb je twee aparte brieven nodig.
Zonder deze brief kan geen aangifte worden gedaan.
Wanneer je een Toeslag wilt laten behandelen heb je ook een machtigingscode van de Belastingdienst nodig. Deze ontvangt je
niet automatisch thuis, deze code moet je aanvragen bij de Belastingdienst. Op de FNV website kun je de procedure hiervoor
vinden. Ook hier geldt is er een partner dan heb je twee aparte machtigingscodes nodig.
Alle documenten die je in 2018 hebt ontvangen van de Belastingdienst zoals: correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen
en beschikking voorlopige teruggave: terug betaalde toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebondenbudget 2018: belangrijke data uit
2018: samenwonen, huwelijk, overlijden, datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, datum in of uitschrijving bij de
gemeentelijke basis administratie: alle overzichten van inkomsten over 2018 van jezelf en je eventuele echtgenoot of partner:
Jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten: overzichten van de gemaakte kosten van je
bijverdiensten:

SITUATIE VAN TOEPASSING?

WAT MOET JE MEENEMEN?

Aangifte doen

Brief van de Belastingdienst met de machtingscode voor de aangifte 2018. Heb je een partner dan
heb je twee aparte brieven nodig. Zonder deze brief kan er geen aangifte worden gedaan.

Woon-werkverkeer met
openbaar Vervoer

OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever. Overzichten van transacties met de
ov-chipkaart.

Bankrekeningen
Spaarrekeningen

Van alle rekeningen – alle thuis wonende kinderen – het saldo op 1 januari 2018.
Saldi van schulden. Bij internetbankieren moet u dit eventueel vooraf downloaden.

Beleggingen
Kapitaalverzekeringen

De waarde per 1 januari 2018 in aandelen. Ingehouden dividendbelasting.
De waarde per 1 januari 2018. Tevens gegevens wanneer deze verzekering is afgesloten en voor
welk doel.

Lijfrente

Polis, betaalde premies. Eventueel een verklaring m.b.t. pensioentekort.
Anders Factor A over 2017 (!) die je pensioenfonds/-verzekeraar je verstrekt heeft.
Bij afkoop van lijfrente evt. de saldoverklaring opgevraagd bij de Belastingdienst.

Woningen

WOZ-beschikking 2018 (waarde peildatum 1 januari 2017), overzicht rijksbijdrage. Bij verhuizing
de datum van in- of uitschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie.
Hypotheek: betaalde rente, schuld per 1 januari en 31 december 2018, in voorgaande jaren
berekende hypotheeksplitsing. Bij aan- of verkoop van een woning in het afgelopen jaar: alle
hiermee verband houdende kosten, o.a. notarisrekening, maar ook de verkoopprijs van je oude
woning en de hypotheek schuld.

Alimentatie, onderhoudsbijdrage

Ontvangen en betaalde bedragen van/aan ex-partner.

Giften

Aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bijdrage bijv. aan kerk, instellingen en politieke
partijen enz.

Uitgaven voor ziekte, invaliditeit,
dieet

Betaalde kosten (maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen). Bijvoorbeeld eigen
bijdragen voor: medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten, ziekenbezoek,
kunstgebit, gehoorapparaat, extra particuliere gezinshulp, dieetverklaring 2018 enz.

Uitgaven tijdelijk verblijf thuis,
Gehandicapten 21 jaar of ouder

Alle dagen dat de gehandicapten in 2018 thuis waren. Gereden kilometers om de gehandicapten
te halen en te brengen.

Studie

Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor eigen beroep als voor een andere
studie, ook die van je echtgenoot of partner.
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