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Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020 

Nr. Is de vraag voor u van toepassing? Zo ja, gelieve op te leveren Check ☒? 

1 Inkomsten die onder de loonbelasting vallen? Jaaropgave over het jaar 2020 ☐ 

2 Buitenlandse inkomsten die onder de 
Nederlandse loonbelasting vallen? 

Jaaropgave over het jaar 2020 ☐ 

3 Winst uit onderneming? 
(eenmanszaak/V.O.F.) 

Definitieve jaarcijfers over het jaar 
2020 

☐ 

4 Reisde meer dan 10 kilometer met openbaar 
vervoer naar het werk? 

Openbaarvervoerverklaring/ 
reisverklaring 

☐ 

5 Opbrengsten overige werkzaamheden door 
arbeid die niet onder de loonbelasting vallen? 

Jaarcijfers 2020 voor freelancers / 
interimmers 

☐ 

6 Opbrengsten overige werkzaamheden door 
rendabel maken van vermogen? 

Overzichten van dit vermogen en 
opbrengsten 

☐ 

7 Een eigen woning als hoofdverblijf? WOZ waarde van de gemeente over 
2020 en jaaroverzicht van 
hypotheek met betaalde rente en 
eigen woningschuld per 31-12-2020 

☐ 

8 Periodieke uitkeringen die niet onder de 
loonbelasting vallen? 

Jaaroverzichten van de periodieke 
uitkeringen over het jaar 2020 

☐ 

9 (Negatieve) uitgaven 
inkomensvoorzieningen, zoals premies voor 
lijfrenten? 

Premieoverzicht over het jaar 2020 ☐ 

10 Bezittingen / schulden boven heffingsvrij 
vermogen? 

Bankafschriften over het jaar 2020 
(jaaroverzicht) 

☐ 

11 Beleggingen in durfkapitaal of 
maatschappelijke beleggingen? 

Jaaroverzicht van 
beleggingsmaatschappij over het 
jaar 2020 

☐ 

12 Ziektekosten of andere buitengewone 
uitgaven?  

Specifieke ziektekosten niet vergoed 
door Zorgverzekeraar 

☐ 

13 Volgt u een dieet op voorschrift van een arts 
of diëtist? 

Dieetbevestiging van arts of diëtist.  ☐ 

14 Scholingsuitgaven? Facturen van deze scholingsuitgaven ☐ 

15 Giften? Bankafschriften en jaaroverzichten 
van de giften 

☐ 

16 Dividend- of kansspelbelasting ingehouden? Overzicht wat is ingehouden in 
combinatie met bankafschrift 

☐ 

17 Sprake van voorlopige aanslagen en/of 
voorlopige teruggaaf? 

Alle voorlopige aanslagen en/of 
voorlopige teruggaven over het jaar 
2020. 

☐ 

 

Heeft u vragen? Bel 070-3863702 of neem contact op met Nicole via n.baaten@statusfinance.nl 
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