
 
 

 
 
CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 
 
 
BOX I: 
 Inkomen 

 Jaaropgave(s) man en vrouw of laatste salarisstroken 2014 met daarop de jaartotalen. 
 Opgave bijverdiensten. 
 Opgave ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen aan een onderneming. 
 
 Eigen woning 

 Saldo hypotheek per 31-12-2014 
 Overzicht betaalde hypotheekrente in 2014. 
 Bij een hypotheekverhoging aangeven welk deel niet gebruikt is voor de eigen woning. 
 W.O.Z. waarde woning (waardepeildatum 1-1-2013) op aanslagbiljet onroerende zaak belasting 2014. 
 
 Aankoop eigen woning, afsluiten tweede hypotheek, verhoging hypotheek in 2014 

 Notarisafrekening 
 Kopie van de nota en betaalbewijs van taxatiekosten. 
 Aflosnota van de oude hypotheek. 

 Bijleen regeling eigen woning 
 Notarisafrekening verkoop woning 
 Aflosnota hypotheek van de verkochte woning. 
 
 Periodieke uitkeringen 

 Opgave ontvangen alimentatie. 
 Ontvangen rijksbijdrage (subsidie) in 2014. 
 Overige uitkeringen welke niet onder de loonheffing vallen. 
 
 Inkomensvoorzieningen 

 Opgave van zelf betaalde premie voor lijfrente. Ook opgaaf pensioenverzekeraar over 2013 met daarop 
vermeld de factor A (pensioenaangroei) 

 Opgaaf zelf betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
 Persoonsgebonden aftrekposten 

 Opgave alimentatie voor ex-partner en kinderen jonger dan 21 jaar, bedrag, naam en geboortedatum. 
 Opgave van zelf betaalde ziektekosten welke in 2014 nog aftrekbaar zijn: 
 Bezoek aan huisarts 
 Voorgeschreven medicijnen 
 Genees- en heelkundige hulp 
 Vervoer, zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis 
 Dieet (indien voorgeschreven door arts of een erkende diëtist)  
 Extra gezinshulp 
 Extra kleding en beddengoed 
 ziekenbezoek 

 Opgave van de studiekosten van man en vrouw.  
 Opgave van gedane giften aan ANBI instellingen 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
BOX II: 
 Inkomsten uit aanmerkelijk belang 

 Indien u of u gezamenlijk met uw fiscale partner minimaal 5% aandelen bezit in een vennootschap: 
 Opgaaf ontvangen dividend. Bij vervreemding de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen 

 
 
BOX III: 

 Alleen opgave als vermogen meer bedraagt dan € 21.139 per persoon. 
 De hieronder gevraagde gegevens verstrekken per 1-1-2014  

 
 Voordelen uit sparen en beleggen 

 Saldo’s banktegoeden 
 Overzicht van uw vorderingen 
 Opgave van waarde aandelen, obligaties en winstbewijzen. 
 WOZ waarde tweede woning, niet gebruikt als hoofdverblijf. 
 Opgave waarde kapitaalverzekeringen, indien niet aan hypotheek gekoppeld (KEW). 
 Opgave van uw aandeel in een onverdeelde boedel 
 Opgave rechten op periodieke uitkeringen 
 Opgave alle schulden (behalve de hypotheek eigen woning Box I). 
 
 
ALGEMEEN: 
 Opgave van geboortedata jongste thuiswonend kind 
 Opgave van gegevens partner. 
 Controleer het rekeningnummer voor teruggaaf, staat geprint op het aangifteformulier. 
 Opgave van het bedrag van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014. 
 Opgave van het bedrag van alle ontvangen toeslagen (zorg/kindgebonden/kinderopvang) over 2014 
 
 
VERANDERINGEN IN 2014 
Per 1 januari 2014 is de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd. Dit kan gevolgen hebben 
voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. 

 
 Eigen woning 

 Vanaf 1 januari 2014 geldt een tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. Indien uw belastbaar inkomen in 
Box I hoger is dan € 56.532,- mag u 0,50% van de aftrekbare kosten niet meer aftrekken. De komende 28 jaar 
wordt de aftrek elk jaar 0,50% minder. u alleen nog recht op renteaftrek voor een nieuw afgesloten 
hypothecaire lening waarop u maandelijks aflost (annuïtair) in maximaal 30 jaar. 
 Persoonsgebonden aftrekposten [Zorgkosten] 

 De kosten voor hulpmiddelen mobiliteit, zoals rolstoel of scootmobiel, aangeschaft na 1-1-2014 zijn niet meer 
aftrekbaar. 

 De kosten voor aanpassen woning, zoals traplift, zijn niet meer aftrekbaar. 
 Heffingskortingen 

 De algemene heffingskorting die wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner wordt verder afgebouwd. 
Is de minstverdienende partner geboren na 31 december 1962? Dan is de afbouw van de algemene 
heffingskorting 40% 


