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  #1  VERZAMEL VOORAF ALLE BENODIGDE PAPIEREN 

   Gedurende het jaar kun je al de benodigde papieren bij elkaar verzamelen. Denk hierbij aan de 
papieren voor je hypotheek, eventuele gegevens van je reiskosten, zorgkosten, giften en natuurlijk 
de jaaropgave van je werkgever. Als je dit op het laatste moment bij elkaar moet zoeken, kan dit 
je veel tijd kosten en bovendien frustratie opleveren. 

  #2  HOUD JE DIGID CODE IN DE AANSLAG 

   Anno 2016 doet bijna iedereen digitaal aangifte. Om in te loggen op de website van de Belastingdienst, heb je een 
DigiD code nodig. Zoek je inlogcodes van te voren op, als je ze kwijt bent duurt het weer een paar dagen voordat 
je een nieuwe code hebt. 

  #3  JE BELASTINGAANGIFTE IS VOOR EEN GROOT GEDEELTE INGEVULD

   Als het eenmaal in het programma van de Belastingdienst bent ingelogd, zul je zien dat veel gegevens voor 
je zijn ingevuld. Je bent en blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van 
deze gegevens, dus controleer ze goed! Kloppen de gegevens van je inkomen, je hypotheek en ontbreken er 
bijvoorbeeld geen spaarrekeningen?

  #4  OP WELKE AFTREKPOSTEN HEB JE RECHT?

   Zijn er bepaalde bedragen, zoals zorgkosten, rente-aftrek of kosten voor je hypotheek, die je als aftrekpost kunt 
opgeven? Verdiep je hier vooraf goed in, zodat je geen belastingvoordeel misloopt en bekijk welke bewijsstukken 
je hiervoor gedurende het jaar moet verzamelen.

  #5  HEB JE EEN FISCAAL PARTNER? 

   Heb jij een fiscaal partner? Dit kan je mogelijk een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren.  
Vul de aangifte samen in en bekijk met welke verdeling van bepaalde posten jullie zo min 
mogelijk belasting betalen.

EÉN KEER PER JAAR ONTKOM JE ER NIET AAN: JE MOET DAN TOCH ECHT BELASTINGAANGIFTE DOEN. VELEN ZIEN ER 
TEGENOP, MAAR MET DE JUISTE VOORBEREIDING HOEFT HET HELEMAAL GEEN PROBLEEM TE ZIJN. RAADPLEEG DEZE 

CHECKLIST EN JOUW VOLGENDE BELASTINGAANGIFTE WORDT EEN EITJE!
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  #6  CHECK: VERGELIJK JE AANGIFTE MET VORIG JAAR

   Is je financiële situatie ongeveer vergelijkbaar met de aangifte van een jaar geleden? Bekijk dan of je nieuwste 
aangifte overeenkomt met de vorige. Zie je gekke verschillen? Bekijk dan of er misschien iets mis is gegaan.  

  #7  HOE EERDER, HOE BETER!

   Je krijgt in januari of februari een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat je aangifte 
moet doen. Aangifte is vervolgens mogelijk vanaf 1 maart. Probeer altijd om zo snel mogelijk je 
aangifte te doen. Op deze manier ben je er maar vanaf én als je geld terug krijgt, krijg je het ook 
sneller teruggestort. Als je te laat aangifte doet (in 2016 was de uiterste datum 5 april 2016) en je 
moet geld terugbetalen, dan berekent de fiscus hier 4% rente op jaarbasis over. Weet je al dat je, 
door wat voor omstandigheden ook, het niet gaat redden om op tijd aangifte te doen? Vraag de 
Belastingdienst dan om uitstel. 

  #8  SCHAKEL HULP IN

   Worstel je met je aangifte of heb je bepaalde vragen? Leg deze neer bij de Belastingdienst of schakel de hulp van 
een fiscaal adviseur in. En wil je het doen van de aangifte liever uitbesteden? Ook dat kan! Je leest hier meer over 
in ons blog ‘Belastingaangifte: zelf doen of uitbesteden’.
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VOLG ONS OP:

You go girl!

We hebben meer handige checklisten voor je klaarstaan!  

Kijk op www.how2spendit.nl/checklists

https://www.how2spendit.nl/belastingaangifte-zelf-doen-of-uitbesteden
https://www.how2spendit.nl/checklists
https://www.facebook.com/How2spendit/?fref=ts&utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://nl.pinterest.com/how2spend/how-2-spend-it/?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.youtube.com/channel/UCsZd-M90bA0_v4JrxKS18Mg?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.linkedin.com/company/how-2-spend-it?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.instagram.com/how2spendit/?utm_source=Financieel%2BDetoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
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