Aangifte
Inkomstenbelasting

Het aangiftebiljet inkomstenbelasting
vormt in principe de basis voor de heffing
van de inkomstenbelasting. Daarom is
het van belang dat u uw aangifte zo goed
en volledig mogelijk invult. In deze
brochure geven wij u enkele tips en
richtlijnen met betrekking tot het invullen
van het aangiftebiljet.
Uitreiking aangiftebiljetten
Het Belastingkantoor reikt de
aangiftebiljetten inkomstenbelasting altijd
rond maart uit. De aangiftebiljetten
hebben een dagtekening. Zoals u
wellicht weet, dient u het aangiftebiljet
uiterlijk twee maanden na deze datum bij
het Belastingkantoor in te dienen.
Houd rekening ermee dat als u het
aangiftebiljet laat indient u een boete
opgelegd krijgt van 5% van de aanslag
(met ingang van 1 maart 2004 (ALB):
boete minimum Awg 250,-, maximum Afl.
10.000,-).
Indien een bijzondere omstandigheid
zich voordoet, die u verhindert de
aangifte op tijd in te dienen, dan kunt u
schriftelijk verzoeken om uitstel.

Het doen van aangifte
Wanneer u een aangiftebiljet van de
Inspecteur krijgt dient u dit altijd in te
vullen, te ondertekenen en tijdig bij de
Inspectie in te dienen, ook als u geen
inkomen heeft genoten of indien u naar
uw mening geen belasting verschuldigd
bent. Gooi het aangiftebiljet nooit weg!

begrijpt, zoek dit dan op in het
toelichtingenboekje dat gratis verkrijgbaar
is bij de afdeling Frontoffice.
Tip 3: Vergeet niet alle originele
bewijsstukken bij de aangifte te voegen.
Bijvoorbeeld uw loonbelastingkaart(en),
overzicht van de SVb en interestbrieven.
Vul voor uzelf op de laatste pagina van
het aangiftebiljet het aantal bijgevoegde
stukken in.

Hulp Bij Aangifte
In de maand mei gaat het
Belastingkantoor van start met de
inmiddels bekende HUBA- campagne
(Hulp Bij Aangifte). De medewerkers
van het Belastingkantoor kunnen u dan
helpen bij het invullen van het
aangiftebiljet. Hulp wordt uitsluitend
verleend aan mensen die geen
ondernemer zijn.
Maak gebruik van deze campagne,
vooral als u wat onzeker bent over hoe
u het aangiftebiljet correct moet invullen.
Kort voordat de campagne begint maakt
het Belastingkantoor bekend in welke
districten de medewerkers aanwezig
zullen zijn en op welke dagen.
Indien u geen gebruik van HUBA wilt
maken, kunt u de volgende tips
gebruiken bij het invullen van uw
aangiftebiljet.
Tip 1: Lees het aangiftebiljet zorgvuldig
door. Het kan zijn dat er nieuwe dingen
zijn bijgekomen.
Tip 2: Indien u een bepaald punt niet

Tip 4: Vergeet niet de aangifte te dateren
en te ondertekenen.
Aandachtspunten bij het invullen
van het aangiftebiljet
Vervolgens zullen wij wat aandacht
schenken aan enkele punten die van
belang zijn voor de juiste invulling van het
aangiftebiljet (de punten verwijzen naar de
vragen in het aangiftebiljet).
5 Opbrengst buiten dienstbetrekking:
indien u een bijbaan heeft of incidentele
werkzaamheden verricht, is het aan te
raden om voor uzelf een kleine
administratie bij te houden. Dit kan
voorkomen dat u in de aangifte de
verkeerde informatie opgeeft. De
consequentie hiervan kan zijn een
navorderingaanslag waarbij de boete kan
oplopen tot 100%.
7 Winst uit onderneming: indien u
ondernemer bent moet u naast het
aangiftebiljet ook de jaarrekening (balans
en winst- en verliesrekening) van uw

bedrijf indienen. Ook als u verlies heeft
geleden of als u van mening bent dat u
geen belasting verschuldigd bent moet u
het aangiftebiljet en de jaarrekening
indienen.
9 Opbrengst uit onroerende goederen:
indien u bijvoorbeeld een huis verhuurt
dan is de opbrengst hiervan belast. Indien
u meerdere panden verhuurt dient u een
specificatie van de kosten en de
opbrengsten per pandadres op te maken
en deze bij de aangifte te voegen.
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10 Opbrengst van rechten op periodieke
uitkeringen: indien u een AOV- uitkering
geniet dient u het overzicht van de SVb bij
de aangifte te voegen. Ook de genoten
kerstbonus is belast.
11 Opbrengst van roerend kapitaal: renten
van spaartegoeden zijn belast, vergeet
deze niet in te vullen.
14 Kinderaftrek: zorg ervoor dat u de
volledige naam van het kind (ook
achternaam) vermeld, de geboortedatum
en de aard en plaats van de
onderwijsinstelling. Dit is van belang om
te bepalen of u recht heeft op kinderaftrek
en voor welk bedrag.
15 Buitengewone lasten: indien het een
uitgave voor onderhoud van een naaste
verwante betreft dient u de grootte en
samenstelling van het inkomen
(bijvoorbeeld studiebeurs of periodieke
uitkering) en van de lasten van de
betrokkene in een bijlage te vermelden.
Vergeet niet de bewijsstukken bij de
aangifte te voegen.
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