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Belastingaangifte over het jaar 2020 

 

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingservice om 
uw belastingaangifte GRATIS te laten invullen door FNV deskundigen en een deskundige 
van de KBO.  
Als u van deze service gebruik wilt maken dan kunt u zich hiervoor tot  1 maart 2021 
aanmelden bij Maria Kolen, Molenakkers 19f, 5571LB Bergeijk.  
Dit is veranderd omdat Harrie Noten het stokje heeft overgedragen. De aanmelding kan 
via het aanmeldstrookje wat u vindt onder aan deze pagina. 
 
De invuldata zijn donderdag 8 april en donderdag 15 april a.s. voor leden die door FNV 
deskundigen hun aangiften laten invullen in de Kattendans. 
Voor iedereen wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt, maar men moet zich wel 
aanmelden via onderstaande aanmeldstrook ook voor Riethoven, Westerhoven en 
Luyksgestel. Vrijdag 16 april staat de Hofstek gereserveerd. 
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. de corona maatregels. 
 
Wat moet u meebrengen voor een snelle en volledige aangifte  

• Kopie van de aangifte over 2019 met de bijlagen. 

• Het aangifteblad van de belastingdienst dat u heeft ontvangen voor 2020. 

• De machtigingscode die u van de overheid heeft ontvangen om te kunnen inloggen. 

• Alle documenten die u in 2020 van de belastingdienst heeft ontvangen, zoals 

voorlopige- en definitieve aanslag, beschikkingen, voorlopige teruggave, ook van de 

zorg- en huurtoeslagen, inclusief de voorlopige beschikkingen voor 2020. 

• Belangrijke data uit 2020: wanneer samenwonen, huwelijk of overlijden heeft 

plaatsgevonden. 

• Overzicht van de gemaakte kosten met betrekking tot uw bijverdiensten. 

• Alle jaaropgaven van inkomsten over 2020 van uzelf en uw evt. partner, zoals van 

de AOW, pensioenen en uitkeringen, ook van lijfrentes.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldingsformulier belastingaangifte 2020  

Inleveren voor 1 maart 2021. bij Maria Kolen, Molenakkers 19f, 5571LB Bergeijk 

Ik meld me aan voor:   

Donderdag 8 april 2021 in de Kattendans door FNV.  

Donderdag 15 april 2021 in de Kattendans door FNV.  

Vrijdag 16 april 2021 in de Hofstek door KBO/ M.Kolen.  

Ik meld mij aan voor een KBO deskundige/belastinginvuller  

  

naam: ___________________________________________ 

 

adres: ___________________________________________ 

 

tel.nr. ____________________________________________ 
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Extra benodigde documenten voor belastingaangifte: 

❖ Toeslagen; Beschikkingen voor toegekende toeslagen over 2020 en 2021 

O.a.: huur en zorgtoeslagen. 

 

❖ Reiskosten 

Openbaar vervoer; 

Indien van toepassing OV-verklaring of reisverklaring van de 

werkgever.  

 

❖ Giro en 

spaarrekeningen; 

Alle rekeningen en saldi op 31-12-2020. (Ook van kinderen 

onder 18 jaar plus afschriften) 

 

❖ Beleggingen; Betaalde dividendbelasting in 2020 en de waarde van de 

aandelen op 01-01-2019. 

 

❖ Lijfrente; Polis en betaalde premies in 2020: factor A over 2019. 

 

❖ Eigen huis, 

Vakantiewoning; 

WOZ Beschikking 2020 (waarde per 01-01-2019), betaalde 

rente over 2020, schuld per 31-12-2020, eventuele 

hypotheeksplitsing in voorgaande jaren gemaakt bij aankoop 

of verkoop van uw woning, notarisrekening, verkoopprijs, 

hypotheekschuld inclusief alle bankafschriften van de 

hypotheek.  

 

❖ Alimentatie; Ontvangen en betaalde bedragen van/ aan ex partner. 

 

❖ Giften; Aantoonbare betaalde bedragen aan Kerk, instellingen etc. 

(Bankafschriften meebrengen) 

 

❖ Specifieke 

zorgkosten; 

Eigen bijdrage voor: medicijnen, orthopedische schoenen,  

kunstgebit, reiskosten naar arts/specialist, tandartskosten, 

orthodontist, alternatieve geneeskunde, verpleging in  

ziekenhuis of andere verpleeginrichting.  

 

❖ Weekendbezoek 

gehandicapten 

van 27 jaar en 

ouder; 

 

Alle dagen dat de gehandicapte in 2020 thuis was, gereden 

kilometers om de gehandicapte op te halen en te brengen. 

❖ Beroepsstudie; Kosten voor beroepsopleiding voor uzelf of uw partner. 

 

❖ Levensonderhoud 

van kinderen 

jonger dan 30 jaar; 

 

Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor 

geen studiefinanciering of kinderbijslag genoten werd.  

Ook betaalde alimentatie aan kinderen. 

 

 
 


