
Checklist benodigde gegevens voor aangifte inkomstenbelasting 2016 
 
Dit is een lange lijst, maar dat is niet voor niets. Voorwaarde voor de aangifte voor de vaste lage 
prijs is dat je deze lijst goed doorneemt en opvolgt! 
 
Lees om tijd en verwarring te besparen alleen de hoofdstukken over situaties die op jou van 
toepassing zijn, en volg die heel secuur op. Om het wat overzichtelijker te maken hebben we aan 
elk hoofdstuk een eigen kleur gegeven. 
Stuur de gegevens liefst per mail en pas als ze compleet zijn. 
Bij twijfel over bepaalde stukken kun je ons het best even bellen voordat je de gegevens inlevert. 
Een korte uitleg over je situatie in 2016 in de mail of in een apart bijgesloten tekstbestand is altijd 
handig voor ons om door te nemen voordat we echt aan de aangifte beginnen. 
Wij behandelen de aangiften in principe in volgorde van binnenkomst van de daartoe benodigde 
gegevens. Vóór 1 mei 2017 kunnen wij geen aangiften inkomstenbelasting 2015 doen. Wij vragen 
voor alle aangiften uitstel aan (doe dat alsjeblieft niet zelf) en spreiden de aangiften over het hele 
jaar. 
 
De benodigdheden voor de aangifte inkomstenbelasting 2016: 
 

 
 
TIP: Indien je een fiscaal partner hebt (omdat je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, of 
samenwoont én ook samen een kind hebt, of samenwoont in een woning die jullie beider eigendom is), geef 
ons dan ook de eventuele aangifte van je partner zodat wij kunnen nakijken of er gebruik te maken valt van 
de voordelen van die partnerregeling 
 

1. In elk geval 
 
 Eventuele veranderingen van persoonlijke omstandigheden, adres telefoonnummer of 

mailadres 
 

 Vermelding of je al dan niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt en zo ja 
per wanneer 

 
 Gegevens van je kinderen. Geboortedatum, BSN, roepnaam en initialen, op welk adres 

is het kind ingeschreven, ben je alleenstaand ouder of niet, ontvang je kinderbijslag, en 
het aantal dagen per week dat het kind bij jou woont (in geval van co-ouderschap) 

 
 Indien je die kreeg, een kopie van de voorlopige belastingaanslagen over 2016 plus 

vermelding van het bedrag dat je tot nu toe op die aanslagen hebt betaald 
 
 Indien je die nog niet eerder aan ons had gestuurd ook graag de aanslagen 2015 
 
 

 



 

2. Podiumkunstenaars 
 
Buiten het hier onder opgesomde hebben we van zelfstandige artiesten ook nog de informatie nodig 
die gevraagd wordt in hoofdstuk 3 “eigen bedrijf” 
 
Inkomsten: 
 

 Opgave van alle inkomsten in binnen- en buitenland, verdeeld in verschillende groepen, bij 
voorkeur ingevuld in het  kasboek podiumkunst dat op mijn site, www.adminplus.org te vinden 
is onder hulpmiddelen 

 Onkostenvergoedingen zijn ook inkomsten, dus ook die in het kasboek opnemen. De kosten 
die daar tegenover stonden, neem je op bij de uitgaven 

 Bij inkomsten uit lespraktijk moet ik weten hoeveel ontvangen is voor les aan personen jonger 
dan 21 jaar (btw vrijgesteld) en los daarvan hoe veel voor les aan volwassenen (belast met 
btw). Gebruik hiervoor liefst het tabellarisch kasboek voor podiumkunstenaars dat je onder de 
hulpmiddelen op deze site kunt vinden. Mocht je een ander systeem gebruiken zorg dan dat 
de verschillende soorten omzet elk een eigen kolom krijgen 

 Alle jaaropgaven, of als dat er over een bepaald verloond optreden niet is: contracten, 
salarisspecificaties of wat er ook maar op papier stond. Met name ook bij optreden in het 
buitenland is dit belangrijk 

 Inkomsten die op geen enkel papier voorkomen toch opschrijven, vermeldt daarbij of ze al dan 
niet verloond werden (dus of er een gageverklaring is ingevuld) 

 Mocht je een deel van de ontvangst doorbetalen aan deelnemende artiesten, dan moet je de 
gehéle ontvangen som als inkomsten in je kasboek opnemen. De betaling aan de anderen 
neem je op bij de kosten 

Kosten:  
Schrijf bij de omschrijving niet de winkel waar je het kocht maar omschrijf wát je kocht 
 

 De zakelijke gemaakte kosten stuk voor stuk opnemen in het tabellarisch kasboek, waarbij de 
diverse kostensoorten over verschillende kolommen verspreid worden. Indien je een btw 
nummer hebt de bedragen eerst inclusief btw, dan de btw, dan het ex btw bedrag. Heb je geen 
btw nummer dan laat je de btw kolom leeg en hoef je de kosten alleen maar in de juiste kolom 
te plaatsen 

 Mocht je andere artiesten betaald hebben dan neem je dat als kosten op onder het kopje 
“diensten derden”. Je moet dan een paspoortkopie én een kopie van een geldige VAR in je 
administratie bewaren! Indien je die niet hebt kan je voor de belasting over deze uitgave 
aangeslagen worden! 

 Podiumkleding is aftrekbaar, kleding voor training ook mits die training voor je beroep nodig is. 
Gewone en representatieve kleding is niet aftrekbaar. 

 Persoonlijke verzorging is voor podiumkunstenaars ook aftrekbaar voor zover het zaken voor 
het podium betreft. Dus wel schmink, maar geen dagcrèmes. Vitaminen en andere 
voedingssupplementen zijn ook niet aftrekbaar 

 Kappersbezoek is slechts aftrekbaar voor zover je vaker naar de kapper gaat dan mensen die 
geen artiest zijn 

 Mocht je een cd uitgebracht hebben, houdt dan de kosten per cd titel bij, en houdt ook het 
aantal verkochte cd's bij in je kasboek. Weggeven exemplaren moet je in principe ook noteren, 
Niet in je kasboek maar elders. Je moet dan ook elk jaar op 1 januari de voorraad cd's tellen 
en noteren. Maak daarvoor een apart bestand aan 

 



 

 
 
TIP: Indien je geen (officiële versie van) Excel op je computer hebt zou je kunnen overwegen “open source” 
software te downloaden. Dat is gratis en legaal. nl.libreoffice.org/ werkt minstens net zo goed als excel, met 
als voordeel dat het gebruik een stuk eenvoudiger en duidelijker is. Voor een korte uitleg van het gebruik 
mag je ons altijd bellen 

 

3. Eigen bedrijf / Inkomsten als freelancer 
 
Ingevuld tabellarisch kasboek: (te downloaden onder “hulpmiddelen” op onze site 
www.adminplus.org). Hierin moet je zelf alle bedrijfsinkomsten en bedrijfskosten opnemen.  Als je 
geen tijd hebt al je bonnetjes in het kasboek op te nemen kunnen we het in bepaalde gevallen ook 
voor je laten doen maar dan wordt je aangifte wel duurder 

 



 
 

 Er zijn twee tabbladen. Eén voor inkomsten, en één voor uitgaven 

 Schrijf liefst het hele jaar door op één tabblad. Voor kwartaaltotalen kan je dan tussen tellingen 
maken. Mocht je niet bekend zijn met de daarvoor benodigde formule, bel ons dan even voor 
een korte uitleg. Ga in ieder geval niet met een telmachine te werk. Dat is zonde van de extra 
tijd die dat zou kosten. En maak alsjeblieft niet meer dan één kasboek per jaar aan. Het is 
nergens voor nodig de kwartalen of maanden apart te houden. Mocht je dit wel gedaan hebben 
dan zal je deze kasboeken zelf moeten samenvoegen. 

 Indien je denkt te begrijpen hoe het kasboek ingevuld moet worden, zou je kunnen overwegen 
een regel of drie in te vullen aan inkomsten- en kostenkant, en het dan even aan ons door te 
mailen, dan kunnen we je op tijd vertellen of je het goed begrepen hebt of niet. Dat kan 
voorkomen dat je straks alles moet corrigeren 

 Je mag ons ook bellen voor uitleg over het gebruik van het kasboek. Dat hoeft niet meer dan 
10 minuten te duren, mits je maar achter de computer zit op het moment dat je belt, met een 
aantal door jou uitgeschreven facturen en een paar kosten bonnen of facturen bij de hand 

 Gelieve het ingevulde kasboek per mail als bestand aan ons toesturen. Dus niet als pdf! 

 Indien je zelf de administratie deed, maar op een andere wijze dan het door ons 
gepropageerde tabellarisch kasboek kunnen we daar waarschijnlijk ook wel mee werken, je 
hoeft niet per definitie alles over te boeken in het tabellarisch kasboek. Bel ons liever even 
voor overleg 

 
Inkomsten: 
 

 Bij de inkomsten horen ook facturen die je al in 2016 uitschreef maar waarvoor je pas in 2017 
betaling ontving!  

 Ook kan je hier eventueel nog uit te schrijven factuurbedragen opnemen, voor werk dat je wel 
al in 2016 verrichtte, maar pas in 2017 in rekening bracht. Dat heet “onderhanden werk”. 
Daarvoor zou je een aparte kolom aan kunnen maken.  Deze gegevens kunnen we 
aanwenden om het inkomen zo gunstig mogelijk over de jaren te verdelen 

 Neem de btw over precies zoals die op de rekening staat. Dus niet opnieuw gaan berekenen! 

 Omschrijf de verrichtte dienst of geleverd product in de kolom “omschrijving” hoe beter we 
kunnen zien wat je voor je klanten doet, hoe beter we je belastingaangifte kunnen doen 

 Verdeel de inkomsten ex btw over de diverse kolommen, al naar gelang van toepassing. 

 Vul ook de laatste kolom, datum ontvangst betaling alsjeblieft in 

 Je mag kolomnamen wijzigen, kolommen verwijderen en aanmaken, zolang je maar de btw 
kolom laat staan, en altijd het bruto bedrag, de btw én het netto bedrag opnoemt 

 Ook stipendia en subsidies behoren tot de inkomsten die je in het kasboek moet opnemen 

 Ook onkostenvergoedingen schrijf je bij de inkomsten! De onkosten zelf worden dan op het 
tabblad kosten opgenomen zodat het per saldo niet als inkomsten meegeteld wordt, maar wel 
zichtbaar is in het kasboek 

 Ook voorschotten en leningen moet je in je kasboek registreren. Daar kun je eventueel een 
eigen kolom voor aanmaken 



 
 
Tot zover over het kasboek. 
 
TIP: Stel ons ook op de hoogte van werkzaamheden waarmee (nog) niets verdiend is en/of projecten waar je 
aan werkt die nog niet afgerond zijn. Deze uren tellen mee voor het urencriterium dat bepaalt of je al dan 
geen recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Bovendien maakt het investeren in arbeid, waarvan je niet weet of 
het uiteindelijk tot omzet zal leiden, juist het onderscheid tussen freelancer of ondernemer. En aangezien 
freelancers niet, en ondernemers wel voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking kunnen komen is deze 
factor soms van groot belang. Dergelijke informatie kan je ons het best geven door een tekstbestand aan je 
mail toe te voegen 
 
 

  

Uitgaven: 
 

 Alle kosten die je voor je bedrijf maakt zijn in principe aftrekbaar op een paar uitzonderingen 
na: 

 Representatieve kleding is niet aftrekbaar, evenmin als persoonlijke verzorging. Voor artiesten 
is alleen podiumkleding en schmink aftrekbaar 

 Horecakosten zijn wel aftrekbaar indien ze een zakelijk doel dienden. Ook  consumpties op 
weg naar of tijdens optreden zijn aftrekbaar. Alleen de btw op horecakosten is niet aftrekbaar. 
Daarom blijft de btw kolom dan leeg en is het netto bedrag dus gelijk aan het bruto bedrag 

 Hetzelfde geldt voor relatiegeschenken 

 Reiskosten: Bij openbaar vervoer zijn de werkelijke kosten aftrekbaar. Bij vervoer per eigen 
auto kun je meestal beter niet de werkelijke kosten aftrekken, maar in plaats daarvan € 0,19 
per zakelijk gereden kilometer. Die kilometers zet je niet in je kasboek maar in een aparte 
spreadsheet. Desondanks mag je toch de btw op brandstof en reparatie aftrekken. Die btw 
moet wel in een aparte kolom “btw op autokosten” aangezien die btw niet geheel maar slechts 
gedeeltelijk afgetrokken mag worden. De kosten ex btw kun je dan opnemen in een kolom 
autokosten, hoewel we met deze kosten waarschijnlijk niets gaan doen, omdat de aftrek van € 
0,19 per km. meestal tot hogere aftrek leidt. Indien de auto op de balans van je bedrijf staat 
trekken we wel de werkelijke autokosten af. In dat geval moet je ook de wegenbelasting en 
verzekering in je kasboek opnemen. 

 



Wat we verder nog nodig hebben in verband met jouw eigen bedrijf 
 

 
 

 

 Een kopie van één van jouw uitgaande facturen/nota’s/rekeningen zodat we kunnen 
controleren of de wijze waarop je deze factuur opstelt aan de eisen voldoet die de 
belastingdienst daar aan gesteld heeft 

 Indien je zelf BTW aangiften gedaan hebt kopieën van al die aangiften als je die tenminste op 
je computer bewaard hebt bij het verrichten van de elektronische aangiften. Deed je dat toe 
nu toe niet maak er dan vanaf nu een gewoonte van de aangifte na het invullen te “af te 
drukken en op te slaan” voor je hem afsluit 

 Opgave of schatting van het aantal uren dat je met je eigen bedrijf bezig was. Niet alleen de 
inrekening gebrachte tijd maar alles meerekenen. Dus ook reistijd, administratie, acquisitie 
etc. Bij deze vraag gaat het er om of je in dat jaar meer of minder dan 1225 uur in je bedrijf 
gestopt hebt. In aanvulling daarop moeten we dan ook weten hoeveel tijd je besteedde aan 
een baan in loondienst. Fictief dienstverband valt daar niet onder maar tel je mee voor de tijd 
besteed aan je eigen bedrijf 

 Indien in 2015 (een deel van) het werk/bedrijf gestaakt dit melden 

 Indien je pas in 2015 met je bedrijf begon meldt dan graag de inschrijving bij de kamer van 
koophandel bijsluiten 

 Indien je je privé-auto voor bedrijf gebruikt, het aantal zakelijk gereden kilometers, waarbij je 
ook het woon-werk verkeer mag meetellen. Ook het totaal aantal privé kilometers hebben we 
nodig om het percentage zakelijk gebruik te kunnen bepalen. Een makkelijke manier om dit 
elk jaar te berekenen is de kilometerstand per 1 januari steeds te noteren 

 

Indien de auto op de bedrijfsbalans staat: 
 

 Cataloguswaarde van de auto. Op te vragen via https://ovi.rdw.nl/ of 
http://www.catalogusprijs.nl/auto/ 

 Kenteken 

 Bij millieuvriendelijke auto's moeten we ook weten hoe hoog de CO2 -uitstoot is, in verband 
met het percentage bijtelling privé gebruik 

 Indien dit jaar gekocht dan datum ingebruikname en aanschafprijs 

 Indien minder dan 500 km privé gereden dan graag kilometerregistratie waaruit dit blijkt 

 Indien de auto in het geheel niet geschikt is voor privé vervoer dan graag een omschrijving 
waaruit dat blijkt 

 



 
 
 

 
 
TIP: Onze ervaring is dat mensen met een eigen bedrijf, regelmatig vergeten ons de jaaropgave van 
bijbanen of verloonde inkomsten te geven. Sta hier even goed bij stil. Anders telt de belastingdienst dat zelf 
bij, en ontneem je ons de mogelijkheid je aangifte zo gunstig mogelijk op te stellen. Bovendien zorgt dit altijd 
tot tijdrovende vragen van de belastingdienst. Wij behouden ons het recht voor die tijd aan je in rekening te 
brengen indien er inderdaad gegevens aan jouw aangifte ontbraken die je ons wel door had moeten geven 
 

 
Indien dit het eerste jaar is dat we administratie en/of jaaraangifte voor je doen 
 

 Kopie identiteitsbewijs. Als je dit mailt maak dan eerste een kopie, liefst met de app van de 
overheid waarmee je een heel veilige kopie je ID kunt maken. Kras in elk geval je BSN door 
en mail het ons op die manier. Ook dit in het kader van de veiligheid.  

 Jaarcijfers en kopie belastingaangifte vorig jaar 

 Indien investeringsaftrek toegepast is in afgelopen jaren een overzicht daarvan plus  het 
afschrijvingsschema als er afschrijvingen zijn gedaan. Dat schema kunnen we eventueel zelf 
bij je voormalig boekhouder opvragen als je ons zijn mail adres geeft 

 Begindatum bedrijf en/of overzicht aantal jaren toegepaste zelfstandigen/startersaftrek 

 Als er premies voor lijfrente, levensverzekering e.d. afgetrokken zouden moeten worden, dan 
hebben we zeker de gegevens over je inkomen en pensioenopbouw van het vorige jaar nodig 

 Eventueel saldo van de FOR indien van toepassing 

 

4.  Inkomsten uit loondienst of uitkering/pensioen 
 

 Jaaropgaven werkgevers en/of uitkering 
 

 Eventueel terug betaalde uitkeringen in 2016 
 

 Eventueel ontvangen berichten over pensioenopbouw via de werkgever 
 

 Indien je ouderschapsverlof hebt genoten, dan graag de ouderschapsverklaring van de 
werkgever. In deze verklaring is vermeld hoe veel uren per week je minder hebt gewerkten in 
welke periode 
 

 Indien werk waarover jaaropgave gaat in feite opgeteld zou moeten worden bij inkomsten uit 
eigen bedrijf en daarvan niet los gezien kan worden dan s.v.p. duidelijk vermelden in een 
toelichting, die je er los bij mag voegen of per mail aan mij melden. 

 

 



 
 
 

 
 
 

5. Eigen woning 
 

 Indien in 2016 huis aangeschaft: kopie bewijzen van alle kosten en kopie hypotheekcontract 
 

 Jaaropgave van in 2016 betaalde hypotheekrente en saldo hypotheek per 31 december 
Gezien gewijzigde regels werken wij alleen vanaf deze jaaropgave, dus niet van jouw eigen 
notities daar over 

 Hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2014 verdienen speciale aandacht. In dat geval 
daarvan graag melding maken. Dan nemen wij daar over contact met jou op 

 Opgave van eventuele andere schulden betreffende de eigen woning en de daarop betaalde 
rente 

 Indien we voor het eerst aangifte voor je doe terwijl je daarvóór al een eigen woning had, dan 
hebben we meer informatie nodig, vraag ons in dat geval even om de bijzonderheden 

 WOZ waarde per 1 januari 2014 

 Eventuele huurontvangsten en de periode en wijze van verhuur 

 Indien de woning in dat jaar betrokken is de datum dat je je bij het bevolkingsregister hebt 
laten registeren op het nieuwe adres 

 

6. Bezittingen en schulden 
 

 Jaaropgaven van banken en dergelijke, of indien je die niet kreeg rekeningafschriften waarop 
saldi van spaar-, giro- en bankrekeningen per 01-01-2016 vermeld staat. En liefst ook het saldo 
per 31-12-2016 

 Overzichten van eventuele andere bezittingen en/of vorderingen per 01-01-2016. En liefst ook 
het saldo per 31-12-2016 

 Eventueel saldi van spaarrekening van minderjarige kinderen waarover je ouderlijk gezag hebt 

 Door de bank of beleggingsmaatschappij verstrekt fiscaal jaaroverzicht van beleggingen 

 De waarde per 01-01-2015 van kapitaalverzekering (geeft recht op uitkering van een vaste som 
op een bepaald moment) of lijfrenteverzekeringen, pensioenvoorziening/levensverzekering 
(geeft recht op periodieke uitkeringen). Hiervan willen we beslist de papieren van de bank in 
plaats van door jouzelf gemaakte notities 

 Woningbezit voor zover dat niet het hoofdverblijf betreft 

 Alle bovengenoemde punten ook voor bezittingen in het buitenland 

 Alle schulden, ook consumptieve schulden (dus bijvoorbeeld ook aan postorderbedrijf of 
autofinanciering) per 01-01-2016 en liefst ook per 31-12-2016 

 Ook vorderingen uit een nalatenschap (erfenis) moeten opgegeven worden 

 



 
 
 

7. Diversen 
 

 Betaalde premie voor een lijfrente (pensioenvoorziening/levensverzekering) voor een 
periodieke uitkering vanaf een de pensioengerechtigde leeftijd. Hiervan willen we beslist de 
papieren van de bank in plaats van door jouzelf gemaakte notities. Tevens hebben we dan 
nodig een opgave van de aangroei van pensioen in 2015 via de werkgever, als dit tenminste 
van toepassing is. Zonder dit gegeven is het onmogelijk de aftrek van de lijfrentepremie toe te 
passen 

 Eventueel niet vergoedde ziektekosten. Onderverdeeld in voorgeschreven medicijnen, 
hulpmiddelen (waar onder kronen en bruggen), genees- en heelkundige hulp (waar onder 
tandarts). Brillen, contactlenzen en niet voorgeschreven medicijnen zijn niet meer aftrekbaar. 
Evenals de verzekeringspremies. Kosten die onder het eigen risico vielen zijn ook niet 
aftrekbaar. 

 Eventuele giften, gespecificeerd per organisatie het gedoneerde bedrag. Indien er sprake is 
van een overeenkomst voor vijf jaar of meer dan dit erbij vermelden 

 Eventueel (niet vergoedde) studiekosten (college- en examengeld en verplichte boeken) en 
een omschrijving van het persoonlijk doel van studie (onderhouden of uitbreiden vakkennis of 
opleiding voor ander beroep) Cursussen voor hobby's zijn niet aftrekbaar. Cursussen voor je 
eigen bedrijf neem je op in de administratie van je bedrijf 

 Eventueel betaalde of ontvangen alimentatie met daarbij de vermelding of dit alimentatie voor 
kinderen dan wel ex-echtgeno(o)t(e) betreft 

 



 
 
 
Nog één aandachtspunt: 
 
Indien je geen of een zeer laag inkomen had dan kan het handig zijn op voorhand een verklaring te 
hebben waar je van hebt kunnen leven, bijvoorbeeld lening familie, erfenis, inkomen partner, 
onkostenvergoedingen enz. 

Dat was het wel zo’n beetje op één ding na: 
 
Indien wij ook de aangifte voor je partner moeten doen hebben wij daarvoor nodig 
 

 naam, geboortedatum en BSN, liefst ook de uitnodiging tot het doen van aangifte als je 
partner die van de belastingdienst had gekregen 

 Indien je partner een baan heeft, de jaaropgaven daarvan 

 De bezittingen voor box 3, dus spaarrekeningen e.d. 

 Indien je partner een eigen bedrijf of freelance inkomsten heeft de balans plus verlies en 
winstrekening oftewel jaarcijfers 

 Indien je partner een eigen woning heeft zie bij het hoofdstuk eigen woning wat we hierover 
aan gegevens nodig hebben 

 Wat betaalde je partner aan eventueel niet vergoede ziekte- en tandartskosten? 

 Had je partner uitgaven voor levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar oud? 

 Hadden eventuele minderjarige kinderen waarover je partner ouderlijk gezag heeft 
bezittingen of schulden? 

 Had je partner studiekosten? Zo ja graag een specificatie waarop ook de eventuele 
studiebeurs op vermeld wordt of stipendia 

 Overzicht van eventuele bijverdiensten en daarop betrekking hebbende kosten die niet in 
loondienst verricht werden en ook niets met een eigen bedrijf te maken hebben 

 


