
  

Checklist bij aangifte inkomstenbelasting 2020 
 

Persoonlijk gedeelte: 
  
Vooraf ingevulde aangifte 

o Een PDF met de ‘vooraf ingevulde aangifte’. Vanaf 1 maart download je deze in jouw online 
omgeving bij de belastingdienst. (Downloadinstructie vind je aan het einde van deze 
checklist) 

 

Vul dit aan met de volgende punten: 
 

Persoonlijke gegevens 
o Je BSN nummer en dat van je partner en van je kinderen 
o De geboortedata van jou, je partner en kinderen 
o Als dit niet het hele jaar was: de periode dat de kinderen bij jou in huis verbleven 

Inkomsten 
o Je jaaropgaven over 2020 (Als je deze niet hebt: je salarisstroken) 
o Ontvangen alimentatie 
o Overige inkomsten 

Bankrekeningen 
o Het jaaroverzicht 2020 van je betaalrekening 
o Het jaaroverzicht 2020 van jouw spaarrekening en die van je kinderen 
o Het jaaroverzicht 2020 van je beleggingen 

Wonen 
o De WOZ-waarde van je huis, met peildatum 1 januari 2019 (Deze waarde staat op de WOZ-

beschikking die je vorig jaar van de gemeente hebt gekregen. Of je zoekt het op via 
www.wozwaardeloket.nl, maak een PDF van de uitkomst.) 

o De jaaropgaaf van je hypotheek 
o Bij koop of verkoop van je woning: de notarisafrekening 

Aftrekposten 
o Giften aan goede doelen (ANBI) 
o Studie 
o Ziektekosten die niet vergoed werden door je zorgverzekering (geen eigen risico) 
o Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
o Pensioen 

Overig 
o Gegevens van leningen en andere schulden 
o Gegevens van betaalde lijfrentepremies 
o Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 
o Dividendgegevens 



  
Als je deze hebt gehad 

o De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020 
o De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020 

 

 

 

Zakelijk gedeelte:  
 

Toegang tot jouw administratie 
o Als ik nog geen toegang tot jouw administratie heb dan overleggen we op welke manier dit 

handig kan 

Bankrekeningen 
o Het jaaroverzicht 2020 van je betaal- en spaarrekeningen 

Gewerkte uren 
o Hoeveel uren heb je in 2020 in jouw bedrijf gewerkt: …….. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de vastlegging hiervan. 

Tozo,  
o Jaaropgaaf van de tegemoetkoming van de overheid die je in 2020 ontving 

In het eerste kwartaal van 2021 zal je via jouw gemeente een jaaropgave ontvangen. Houdt 
er alvast rekening mee dat hierdoor een ander bedrag uit je aangifte kan komen dan je 
normaal gesproken had verwacht. 

 

 

Doe ik jouw aangifte voor het eerst: 
o Voeg dan ook een PDF met je aangifte van 2019 bij. 

 

Downloadinstructie van de PDF met vooraf ingevulde gegevens. 
o Open in de online omgeving van de Belastingdienst je aangifte van 2020.  
o Kies in het menu Introductie voor Volgende 
o Vul je eigen persoonlijke gegevens aan, kies voor akkoord  
o Vul de persoonlijke gegevens van je partner aan 
o Kies dat je samen aangifte wilt doen en log ook voor je partner in / Of kies dat je ‘niet’ samen 

aangifte wil doen 
o Je komt nu gelijk in het menu met de Vooraf ingevulde gegevens, kies voor > bekijk 
o Kies voor Afdrukken en sla de gegevens als PDF bestand op 
o Je kunt je aangifte nu afsluiten. Want ik verzorg je aangifte verder vanuit mijn fiscale 

software. 


