
Aangifte inkomstenbelasting 2013         Mudde Belastingadvies  
 

 

 Uw naam :  
    E-mailadres:                                             
 

 
Ontvangt zorgtoeslag  

 ☐ wel  Ik ontvang dan graag de beschikkingen jaar 2013 en 2014 ter inzage. 

 ☐ niet   Als u daar nu wel recht op hebt vraag ik dat voor u aan. Ik stuur u van de aanvraag 

een kopie.  
 Zie mijn website onder NIEUWS voor info over Toeslagen 2013 en 2014. 

 

Voor de aangifte inkomstenbelasting heb ik, evenals in andere jaren, uw inkomens en 
kostengegevens nodig. 

     

 

In het kort komt het op het volgende: 
☐  Het u toegezonden verzoek om aangifte te 

doen 
 Controleer het banknummer. Nieuw IBAN 

nummer 
 Anders wordt het laatst bekende nummer in de 

aangiftebijlage gemeld 

☐ Jaaropgaven i.v.m. werk, pensioen ed. –  

 ook de opgaven over lijfrente hoort daarbij (waarbij ook graag de ontvangen correspondentie daarover) 

☐  Opgaaf  bijverdiensten en de kosten daarvoor; 

☐  Bij eigen huis:  - aanslag van de gemeente jaar 2013 en 2014  

 waarop de waarde van de woning staat (2013 alleen als u deze vorig jaar niet hebt meegezonden)  

☐ jaaropgaaf hypotheekbank; (indien in de loop van 2013 gewijzigd – de oude en nieuwe opgaaf) 

☐ Bij verhuur van woning/vakantiewoning aanslag van de gemeente jaar 2013 en 2014 en opgaaf van de ontvangen huur   

☐  Buitengewone lasten: alleen bijzondere ziektekosten zijn nog aftrekbaar  

 Wel aftrekbaar: reiskosten naar specialist (opgaaf aantal en adres arts/ziekenhuis) en kosten parkeren - hulpmiddelen - 
tandarts indien niet vergoed 

 Voorkeur: stuur de rekeningen en bankafschriften (waarop betaling aankruisen); 
De polis ziektekostenverzekering - bril en contactlenzen - kosten CAK zijn niet meer aftrekbaar 

☐  Giften (datum - naam - bedrag)  

 Voorkeur: stuur de bankafschriften (waarop betaling aankruisen); 

☐  Opgaven banken (naam, nummer, saldi 31-12-2013); (indien niet eerder opgegeven saldo 1-1-2013) 

☐  Opgaaf effecten (saldi en ingehouden dividendbelasting); 

☐  Eventueel belangrijke gegevens zoals geboorte kind/wijziging i.v.m. studie, werk van 

 kinderen. (kinderen 17-21 jaar zonder beurs studerend = kosten levensonderhoud); 

☐  Meesturen van beschikking zorgtoeslag - ziekteverzekeringwet - 

 hoge buitengewone lasten (verzilveringsregeling). Beschikking Toeslagen en printen vanuit Toeslagen/DigiD (zie mijn 
website) 

☐  Bij nieuwe of wijziging van polis lijfrente of kapitaalverzekering polis meezenden. 

   
 
Verzoek: gebruik liever geen nietjes of paperclips om de stukken te ordenen. Ik maak zoveel mogelijk scans van uw 

stukken om mogelijke vragen van belastingdienst snel te beantwoorden en om latere controle mogelijk te 
maken. Dat gaat dan meestal zonder extra kosten. 

 
☐ Stukken graag terug 

☐ Stukken hoeven niet retour, worden dan vernietigd 

 

☐ Wil graag een voorlopige aanslag 2013 

☐ Wil graag een voorlopige aanslag 2014 

 In beide gevallen ontvangt u een kopie van de aanvraag.  
De beschikking ontvang ik daarna rechtstreeks van de belastingdienst, u de originele.

 

 @                                     . 

NL |   |   |_|   |   |   |   |_|   |   |   |   |_|   |   |   |   |            
___  



 

Belangrijk      Kijk regelmatig op www.muddebelastingadvies.nl 

 
$ Geef eventueel duidelijk aan dat u gekopieerde of geprinte stukken terug wilt hebben. Anders vernietig ik deze. 

Originelen ontvangt u altijd terug. 
 
$ Als ik later om stukken moet vragen gaat dat altijd extra kosten. Probeer zo compleet mogelijk in te zenden.  
 
$ Hebt u vragen stuur die dan per mail toe. Ik probeer dat zo snel mogelijk te beantwoorden. 
 
$ Vraag eventueel een leesbevestiging. Deze stuur ik dan terug. 
 
$ De aangifte wordt na betaling direct ingezonden. 
 
$ In vakantietijd kan het gebeuren dat u pas later reactie van mij krijgt. 
 
$ Voor u wordt altijd voor de aangifte Inkomstenbelasting 2013 uitstel van inlevering gevraagd tot 1 mei 2015. 
 
$ De renteregeling voor 2013 is gewijzigd. Pas per 1 juli 2014 gaat daarvoor de renteberekening in en loopt tot de 

uiterlijke betaaldatum van de aanslag. 
 
$ Bij teruggaaf volgt rente eveneens na 1 juli 2014 maar ook pas na drie maanden na inzending van de aangifte. 
 
$ Sparen bij de fiscus heeft daarom voor IB 2013 weinig zin.  

 
$    Als u een bedrag terug verwacht kan daarvoor een schatting ingezonden worden. U ontvangt dan voor 2014 de 

uitbetaling maandelijks.  
   

$  Wilt u nog voor 2013 eerder een bedrag ontvangen (zeker als de aangifte ná 1 juli 2014 ingezonden wordt) vraag mij 
dan een schatting 2013 in te zenden. 
Zonder dat verzoek is de latere ontvangst meestal zonder rentevergoeding. 

 
U kunt het eerste formulier met de stukken meesturen. Dit blad kunt u behouden. 
 

 Aan het  Antwoordnummer 1629, 2000 VC Haarlem    (portvrij). 

 en anders:  Postbus 2595 - 2002 RB Haarlem           (voldoende porto) 
 

Eventueel kunt u de gegevens ook per E-mail gescand aan mij sturen: 

info@muddebelastingadvies.nl .  
 

Vraag eventueel een bevestiging. Neem contact met mij op als dat niet gebeurt. (In de zomertijd kan ik op vakantie zijn). 
 

Mudde Belastingadvies 

Vondelweg 472, 2026 BG Haarlem 

 

 

Telefoon  023 - 539 0 940  
Bij afwezigheid zie ik uw nummer  en bel u terug (als dat niet anoniem is) 

  

http://www.muddebelastingadvies.nl/
mailto:info@muddebelastingadvies.nl

