
 

 

 

 

 

 

 

 

MEENEEMLIJST BELASTINGAANGIFTE 2022 
 

Gegevens die nodig zijn bij het invullen van de belastingaangifte 2022 

 

 

Wat neemt u altijd mee? 
 
 

 Uw DigiD-code met SMS-controle of Digid app van uzelf en van 

uw eventuele fiscale partner. 

 

 Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele fiscale 

partner. 

 

 Doet u ook aangifte voor uw fiscale partner en hij/zij is niet zelf 

aanwezig, dan heeft u een machtiging van uw fiscale partner nodig.  

 

 De aangiftebrief (als u een verplichte aangifte hebt). 

 

 Jaaropgave(n) 2022. 

 

 Jaaroverzicht 2022 van al uw bankrekeningen. 

 

LET OP! Digi-D met sms-code of de Digi-D app is verplicht. 

 

Heeft u dit nog niet?  → Kom dan vóór die tijd naar één van onze inloopspreekuren. 

Machtiging fiscale partner?  → vraag om toezending machtiging. 
 

 

Vragen: Bel ons! 

 
Financiën op Koers; telefoon 038-3335924. 
 

De aangifte wordt ingevuld op basis van de door u verstrekte gegevens. Er kunnen geen rechten 

worden ontleend aan de invulhulp.  



 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van uw situatie: wat neemt u (en voor uw 

fiscale partner) nog meer mee? 
 

Situatie: Gegevens om mee te nemen: 

Als inkomsten uit overige 

werkzaamheden of pensioen heeft 

• De jaaropgaven van 2022 

• Specificatie van gemaakte kosten, zoals 

reiskosten, telefoonkosten e.d. 

Uw bankrekening(en) • Jaaroverzicht(en) van uw rekening(en) 

Als u een koopwoning heeft • De WOZ-beschikking van uw gemeente met 

peildatum 1 januari 2022 of de aanslag OZB die 

in 2021 door de gemeente is verzonden. 

• Uw hypotheekoverzicht 2022 

• De notarisafrekening (als u in 2022 de woning 

hebt gekocht of verkocht) 

Als u een voorlopige aanslag 2022 

heeft 

Uw voorlopige aanslag 2022 

Als u partneralimentatie ontvangt De bankafschriften van de ontvangen alimentatie 

Als u alimentatie en andere 

onderhoudsverplichtingen betaalt 

voor uw (ex-)partner  

• De betalingsbewijzen 

• Naam, geboortedatum en burgerservicenummer 

van uw (ex-)partner  

Als u specifieke zorgkosten heeft: 

Hulpmiddelen: Gehoorapparaat, 

steunzolen etc. 

Eigen bijdragen aan arts, tandarts, 

specialist en/of apotheek. 

 

• De betalingsbewijzen 

• De nota’s en/of bankafschriften 

• De specificatie van de declaraties van uw 

zorgverzekering 

• Het aantal gereden kilometers of specificatie van 

de hiervoor gemaakte kosten voor openbaar 

vervoer, taxi of ziekenauto naar 

specialisten/artsen 

Als u een voorgeschreven dieet volgt De dieetverklaring van uw arts 

Als u giften heeft • De betalingsbewijzen 

• De nota’s en/of bankafschriften 

Als u spaargeld of beleggingen heeft De saldoafschriften van alle bank- en 

spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2022 

Als u met het openbaar vervoer reist 

tussen uw woning en werk 

De openbaarvervoersverklaring 

 


