Inventarisatieformulier nieuwe klant belastingaangifte
Voor het opstellen van uw aangifte zijn eenmalig bepaalde 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 te overleggen.

Persoonlijke gegevens
Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging
tot het doen van aangifte. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te
vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens:
Naam en voorletters

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoon privé

:

Telefoon werk/mobiel

:

E-mail

:

Sofi-nummer (BSN)

:

Geboortedatum

:

Bankrekening teruggave

:

Echtgeno(o)t(e) / partner
Naam en voorletters
Adres

:
:

Postcode en woonplaats

:

Sofi-nummer (BSN)

:

Geboortedatum

:

Bankrekening teruggave

:

Voor gehuwden:
Bent u het hele jaar 2012 gehuwd
geweest?

Ja/nee

Bent u in 2012 gehuwd?

Ja/nee : zo ja, vanaf (datum) :

Bent u in 2012 duurzaam gescheiden
gaan leven?

Ja/nee : zo ja vanaf (datum) :

Bent u in 2012 gescheiden?

Ja/nee : zo ja vanaf (datum) :

Bent u gehuwd onder huwelijkse
voorwaarden?

Ja/nee

Voor ongehuwden:
Woonde u het gehele jaar 2012
Samen?

Ja/nee

Bent u beiden het hele jaar 2012 op
hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

Ja/nee : zo nee, welke periode wel (data):

Bent u in 2012 gaan samenwonen?

Ja/nee : zo ja op (datum) :

Bent u in 2012 uit elkaar gegaan?

Ja/nee : zo ja, op (datum):

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.
Voorletters

Geboortedatum

Sofi-nummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2012 anders dan in 2011?

Ja/nee

Download nu de checklist belastingaangifte en verzamel de gegevens die
van toepassing zijn!

