
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021 
 

 

Tussen 1 maart en 30 april is het weer de tijd om uw belastingaangifte in te vullen. Heeft u een 

aangifte ontvangen? Dan bent u verplicht aangifte te doen. Heeft u wel aftrekposten, maar heeft u 

geen aangifte ontvangen? Ook dan kan het goed zijn om aangifte te doen.  

 

Vindt u de belastingaangifte lastig en bent u onzeker of u het wel goed doet? U kunt bij de 

Wijkwinkel een afspraak maken voor hulp bij de belastingaangifte. 

 

Omdat wij beperkt zijn in onze tijd en menskracht, hebben wij een aantal regels opgesteld: 

• Het gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan € 35000,- 

• U bent niet in bezit van een eigen huis. 

• Alleen op afspraak kunnen wij u helpen. 

• Alle bewijsstukken moeten aanwezig zijn. 

• Zonder bewijsstukken vullen wij niet in. 

• Uw aangifte moet in één afspraak ingevuld kunnen worden. 

• Wij doen de aangifte niet op papier. 

• Mensen die in box 2 en box 3 vallen kunnen niet bij ons terecht. 
 

 

Wat moet u meenemen om het belastingformulier in te vullen: 
• Belastingaangifte van het voorgaande jaar (indien mogelijk). 

• Jaaropgave(s) over 2021 ook van de partner. 

• Jaaroverzichten van uw betaal- en spaarrekeningen 

• Digid-code, ook van de partner. 

• Voorlopige teruggaaf en/of heffingskorting 2021 van u en uw partner. 

 

En indien van toepassing: 

• Openbaar vervoerverklaring of fietsverklaring. 

• Buitengewone uitgave (betalingsbewijzen, bankafschriften, nota’s) van  

eigen bijdrage medicijnen, hulpmiddelen, artsen, tandarts e.d. 

• Eigen bijdrage gezinszorg . 

• Giften: alle nota’s of betaalbewijzen. 

• Dieetverklaring van huisarts/ specialist. 

• Betaalde studiekosten 

• Betaalde partneralimentatie 

 

Vul hieronder de volgende gegevens in en neem dit formulier mee naar uw afspraak. 

Uw naam …………………………… …    Geboortedatum ………………………….. 

BSN  ………………………………. Telefoonnummer …………………………..

  

Partner  ………………………………. Geboortedatum ………………………….. 

BSN  ………………………………. 

Naam kind 1 ………………………………. Geboortedatum ………………………….. 

Naam kind 2 ……………………………..... Geboortedatum ………………………….. 

Naam kind 3 ……………………………..... Geboortedatum ………………………….. 

Naam kind 4 ……………………………..... Geboortedatum ………………………….. 

Naam kind 5 ……………………………..... Geboortedatum ………………………….. 

 

Bewaar altijd een kopie van uw aangifte! 
 

            z.o.z 



U HEEFT EEN AFSPRAAK OP:  

 

      dag,     datum:       

 

tijd:     uur 

 

Bij de Wijkwinkel, Grote Geusplein 1 in Vianen (wij zijn gevestigd in de Prenter) 

De wijkwinkel is bereikbaar op: 0347-344 365 en via wijkwinkel@welzijnvianen.nl. 

 

Openingstijden: 

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag van 9.00 tot 

12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 9.00 – 12.30 uur. Wanneer u ons 

belt, zullen we samen met u een afspraak inplannen die u schikt. We houden hierbij rekening  

met de dan geldende coronamaatregelen. 
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