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aangifte  

Inkomstenbelasting 
 

 

 

 

 

 

 

ZWIJNDRECHT 

Het Financieel Hulphuis is onderdeel van  De Sociale  Basis  

  Let op: maak eerst een afspraak! 

  Telefoon  078 750 89 67 

  E-mail info@financieelhulphuis.nl  

  Bereikbaar ma t/m do van 9—17 uur 

Het Financieel Hulphuis is onderdeel van  De Sociale  Basis  

 

Waar moet u wezen? 

Voor het invullen van uw aangifte kunt u  op 19, 20, 21 en 26 

april 2022 terecht in Wijkcentrum Xiejezo,  

Grote Beerstraat 10, 3331 TB Zwijndrecht.  

 

Lukt het u zelf niet om aangifte van inkom-

stenbelasting te doen? Laat u dan helpen 

door de medewerkers en vrijwilligers van het 

Financieel Hulphuis.  

Op 19,20,21 en 26 april 2022 zijn wij in het 

Wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht aanwe-

zig om u te helpen. 

U heeft een geldige DigiD-code nodig 

In deze folder leest u: 

• Hoe u zich kunt aanmelden 

• Wat u mee moet brengen 

• Adres waar u ons kunt vinden 



€ 
Naar de afspraak moet u een aantal gegevens meene-

men. Zo kunnen wij u op een goede manier helpen. Wel-

ke gegevens dat zijn ligt aan uw situatie. Met behulp van 

onderstaande lijst kunt u bepalen welke gegevens u mee 

moet brengen. 

Als uw afspraak over een eerder jaar of meerdere jaren gaat, dan  

ook de gegevens van die jaren meenemen. 

Let op: als u niet alle benodigde gegevens meeneemt of uw DigiD-

code niet heeft, kunnen wij u niet direct helpen.  

Inkomsten uit werk of woning 

Heeft u loon, uitkering en / of pensi-
oen? 

 Jaaropgave(n) 2021 

 

Heeft u een eigen woning 
(koopwoning)? 

 

 Overzicht betaalde (hypotheek) 
rente 2021 

 

 

Andere inkomsten 

Alimentatie 

 Bankafschriften ontvangen alimen-
tatie 

Aftrekposten  

Alimentatie en andere onderhouds-
verplichtingen voor ex-partner 

 Betalingsbewijzen en naam, ge-
boortedatum, adres en woonplaats  

ex-partner 

  

Maakt u reiskosten woning-werk? 

 Openbaar vervoersverklaring  

    (OV kaart) 

 
 

  

Specifieke zorgkosten 

 Betalingsbewijzen, nota’s en/of 
bankafschriften.  

 

Voorgeschreven dieet 

 Dieetverklaring arts verplicht 

 

Goede doelen. Geeft u regelmatig 
geld aan een goed doel? 

 Betalingsbewijzen, nota’s en/of 
bankafschriften 

 

Zorg dat u een geldige  

DIGID-code bij u heeft! 

Indien van toepassing zullen di-

rect de juiste Toeslagen voor u 

aangevraagd worden.  

In ieder geval meenemen 

 Uw DigiD-code 

 Uw mobiele telefoon i.v.m. sms controle 
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