Aangifte inkomstenbelasting 2021
Vooraf ingevulde aangifte (VIA)
Voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2021 willen we graag de zogenoemde ‘vooraf ingevulde aangifte’
(VIA) gebruiken. In de VIA staan de gegevens voor uw aangifte die bij de Belastingdienst bekend en
geregistreerd zijn. Alléén als u ons daar toestemming voor geeft, krijgen wij deze gegevens van de
Belastingdienst waarbij u mag denken aan de WOZ-waarde, bankstanden en jaaropgaven.
Wij vragen bij de Belastingdienst de activeringscode voor u aan. Het enige dat u hoeft te doen, is de brief
met de activeringscode – welke u op korte termijn ontvangt – aan ons te sturen.
Activeringscode
Omdat de activeringscode die u van de Belastingdienst ontvangt maar een beperkte tijd geldig is,
verzoeken wij u deze code zo spoedig mogelijk aan ons te verstrekken. U kunt deze brief uploaden via
onze website, toesturen per post of afgeven op ons kantoor.

Informatie belastingaangifte 2021
Kijk voor informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2021 op de website van de belastingdienst
belastingdienst.nl/aangifte
Benodigde gegevens aangifte
Upload de digitale bestanden bij voorkeur op onze website www.wijngaarden.net (via SmartLockr) of
verstrek een kopie (wij sturen geen originele documenten retour).

Bestanden delen (via SmartLockr)
SmartLockr is een slimme en veilige kluis voor de verzending van (privacy-gevoelige) gegevens in
digitale bestanden.
Wij versturen digitale bestanden via de kluis van SmartLockr. U ontvangt in onze email een
download-link om de bestanden vanuit de kluis te downloaden (deze link is een beperkt aantal
keer te gebruiken en heeft een beperkte geldigheidsduur). Zonodig versturen wij ook nog een
apart wachtwoord waarmee u de download kunt activeren.
U kunt via onze website de (privacygevoelige) gegevens/bestanden uploaden in onze kluis. Wij
ontvangen uw (digitale) bestanden veilig en snel.
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Persoonlijke gegevens
Naam
Telefoon
E-mail
Algemeen
❑ aangiftebrief
Inkomsten
❑ uw jaaropgaven over 2021
❑ ontvangen partneralimentatie
Bankrekeningen
❑ het jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening
❑ het jaaroverzicht 2021 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
❑ het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingen
Wonen
❑

de WOZ-waarde van uw woning met peildatum 1 januari 2020

❑
❑

de jaaropgaaf van uw hypotheek
bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening, nota taxatiekosten

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen

Aftrekposten
U heeft betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
❑
❑

giften
zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

❑
❑

betaalde partneralimentatie
als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken

Overig
❑
❑
❑
❑

gegevens van leningen en andere schulden
gegevens van betaalde lijfrentepremies
een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
opgave van ontvangen dividend en evt. ingehouden dividendbelasting

Alleen als u deze hebt ontvangen:
❑
❑
❑

de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021
de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021
de voorlopige beschikkingen betreffende de toeslagen

Niet alles gevonden?
Hebt u al aan de digitale documenten gedacht? U ontvangt veel documenten niet meer in de
brievenbus.Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de
overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2021 bijvoorbeeld.
Hoe wilt u het aangifterapport ontvangen?
❑ digitaal via SmartLockr
❑ op papier (toeslag € 7,50)
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