
 

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2021                                                   

 

Voor het opstellen van uw inkomstenbelastingaangifte over 2021 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze 

gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, 

voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.  

 

A Persoonlijke gegevens 

 

Naam en voorletters                                                                                                                     

Naam en voorletters echtgeno(o)t(e)/partner                                                                            

E-mailadres                                                                                                                                    

Telefoonnummer                                                                                                                             

 

Onderstaande adresgegevens alleen invullen wanneer deze gewijzigd of niet bij ons bekend zijn 

Uw gegevens 

Adres, Postcode en Woonplaats                                                                                                       

BSN                                                                                                                                                            

Geboortedatum                                                                                                                                            

 

Echtgeno(o)t(e) / partner 

Adres, Postcode en Woonplaats                                                                                                                      

BSN                                                                                                                                                             

Geboortedatum                                                                                                                                            

 

Voor gehuwden/geregistreerd partners: 

o Ik ben het hele jaar 2021 gehuwd/geregistreerd partners geweest. 

o Ik ben in 2021 gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan, datum                                               

o Ik ben in 2021 duurzaam gescheiden gaan leven, datum                                                                        

o Heeft u in 2021 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander 

o adres in de GBA? Zo ja, (datum).............................................................................................. 

o Ik ben in 2021 gescheiden, (datum)                                                                                                       

o Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden?  

o Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van de notariële akte voor ons dossier, tenzij wij deze al eerder van u hebben 

ontvangen. 

 

Voor ongehuwden: 

o Ik ben in 2021 gaan samenwonen, datum                                                                                

o Ik heb het hele jaar 2021 samengewoond. 

o Bent u beiden het hele jaar 2021 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? 

o Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / nee. Zo ja, (datum)………………………………………………… 

o Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum)……………………………………………………… 

o Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum)……………………………………………………… 

o Wij zijn in 2021 uit elkaar gegaan, datum                                                                                 

 

Is er sprake van een samenlevingscontract? Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Indien er sprake is van een samenlevingscontract, dan stellen wij het op prijs als u een kopie hiervan voor ons dossier 

aanlevert. 

 


