
CHECKLIST 2013   

 

Situatie Te leveren gegevens/bescheiden 

U heeft loon uit 

dienstbetrekking 
Jaaropgave v/d werkgever(s) 

U reist met OV  

(woon-werk) 

Een OV-verklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar 

werk 

U heeft een uitkering Jaaropgave v/d uitkeringsinstantie 

Overige werkzaamheden 
Dit kan zijn Alfahulp, werk als freelancer, Maak een opstelling van de 
inkomsten en de kosten of stuur een jaaropgave mee 

Ontvangen alimentatie 
Ontvangen bedragen van uw ex-partner. Naam en adres van ex-partner. 

Kosten die gemaakt zijn om de alimentatie te ontvangen. 

Lijfrente/koopsompolis 
Een kopie van het polisblad en een kopie van het bankafschrift waarop de 
betaling staat.  

Eigen woning 
Kopie van de WOZ-beschikking of de aanslag v/d gemeente over het jaar 

2013 (niet 2014!) 

Hypotheek Kopie van de jaaropgave over 2013 van de bank 

Aanschaf woning 

Nota van de notaris 

Hypotheek overzicht van de bank  

Overbruggingskrediet 
Nota van taxatie 
Verkoop gegevens van oude huis 

2e woning in Nederland of 

buitenland 
WOZ waarde van de woning. 

Alimentatie ex partner 
Betaald aan uw ex-partner of aan de sociale dienst: opgave van betaalde 

bedrag 

Alimentatie aan kinderen 
Het bedrag uitrekenen wat per kwartaal betaald is. Geboortedatum van de 
kinderen bijvoegen en vermelding studiefinanciering en ontvangen salaris 

van een baantje van de kinderen. 

Ziektekosten Geef een opsomming van: tandarts- en ziektekosten voor eigen rekening. 

Verzekering voor 

arbeidsongeschiktheid 
Kopie van de polis en de betalingswijze 

Giften 

Geef een opsomming van de bedragen die u in 2013 heeft betaald per goed 

doel. Vermeld ook de naam van het goede doel. Gift via een lijfrente? Geef 

het aan. 

Studiekosten 
Indien het is voor een toekomstig beroep dan is aftrek mogelijk, niet voor 

hobby. 

(Spaar)-Bankrekening ( 

Alleen indien het totale saldo van alle rekeningen en schulden en 2e woning 

meer is dan € 20.000 per persoon. Een jaaropgave met daarop het saldo 
op 1/1/2013 en op 31/12/2013. 

Schulden 
Alleen indien het totale saldo van alle rekeningen en schulden en 2e woning 
meer is dan € 20.000 per persoon. Een jaaropgave met daarop het saldo 

op 1/1/2013 en op 31/12/2013.  

Heeft u kinderen Vermeld de voorletters en geboortedata van de kinderen 

Voorlopige teruggave(VT) 

Heeft u een VT 2013 gehad voor de eigen woning of voor de algemene 

heffing- en/of kinderkorting voor de partner, voeg dan een kopie bij van de 
aanslag. Toeslag zorgverzekeringswet 2013 

 


