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Voor veel mensen is het moeilijk overzicht te krijgen over 
hun financiële situatie. De medewerkers van het Financieel 
Hulphuis bieden hulp hierbij. In de maanden maart en 
april helpen zij u ook met het doen van de jaarlijkse 
belastingaangifte. In deze folder leest u meer over hoe u 
met ons in contact kunt komen en hier gratis gebruik van 
kunt maken. 

Heeft u moeite met 
belastingaangifte?



Naar de afspraak moet u een aantal gegevens 
meenemen, zodat wij u op een goede manier kunnen 
helpen bij het invullen van het aangiftebiljet. Er zijn een 
aantal gegevens die u altijd mee moet nemen. Andere 

gegevens zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Met behulp 
van onderstaande lijst kunt u bepalen welke gegevens u mee moet 
brengen. Indien uw afspraak over een ander jaar of meerdere jaren 
gaat dient u de gegevens van dat jaar of die jaren mee te brengen.

Let op: Als u niet alle benodigde gegevens meeneemt, 
kan de aangifte niet worden ingevuld.

U moet in ieder geval 
meenemen 
q Geldig legitimatiebewijs
q Uw DIGID-code
q  Bij gezamelijke aangifte: 

Beide partners aanwezig

   
Inkomsten uit werk of woning 
Geniet u loon, uitkering en/of 
pensioen? 
q Jaaropgave(n) 2017

Heeft u een eigen woning 
(koopwoning)? 
q  WOZ-waarde peildatum 1-1-

2016 of aanslag OZB  die in 
2017 door de gemeente is 
verzonden 

q  Overzicht betaalde 
(hypotheek)rente 2017

Als u kosten maakt
Reist u met het openbaar 
vervoer naar uw werk, neem dan 
een openbaarvervoersverklaring 
mee. 

Andere inkomsten
Partner-alimentatie 
q  Bankafschriften ontvangen 

alimentatie 

Sparen en beleggen
q  Saldoafschrift(en) (van alle 

bank- en  spaarrekeningen 
en beleggingen) per 1 januari 
2017

q  Jaaropgave/Jaaroverzicht van 
de bank 2017



Aftrekposten
Alimentatie en andere 
onderhouds-verplichtingen voor 
ex-partner 
q  Betalingsbewijzen en naam, 

geboortedatum, adres en 
woonplaats ex-partner

q  BSN-nummer ex-partner

Specifieke zorgkosten 
q  Betalingsbewijzen, nota’s 

en/of bankafschriften, 
specificatie declaratie’s 
zorgverzekering.

Voorgeschreven dieet 
q Dieetverklaring arts verplicht

Studiekosten en andere 
scholings-uitgaven 
q  Betalingsbewijzen, nota’s en/

of bankafschriften

Giften aan ANBI’s (Instellingen 
die bij de belastingdienst zijn 
geregistreerd als Algemeen 
Nut Beoogende Instellingen) of 
verenigingen
q  Betalingsbewijzen, nota’s en/

of bankafschriften
q  Bij periodieke giften, 

RSIN/Fiscaal nummer of 
transactienummer van de 
instelling/vereniging 



T 078 750 89 67 
Maandag t/m donderdag van 09:00-17:00 uur
Vrijdag van 09:00-12:00 uur
info@financieelhulphuis.nl

Het Financieel Hulphuis is onderdeel van MEE Plus Drechtsteden.  

De ondersteuning van het Financieel Hulphuis is gratis. De medewerkers hebben 

een wettelijke geheimhoudingsplicht. Hiermee beschermen wij uw privacy.  
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Heeft u moeite met 
belastingaangifte?

Heeft u geldzorgen?

Bent u het 
overzicht kwijt?


