CHECKLIST
INKOMSTENBELASTINGAANGIFTE

Aan de slag met je inkomstenbelastingaangifte?
Met dit document helpen wij je met het verzamelen
van alle gegevens die we nodig hebben
voor je aangifte.

Als eerste: let op dat je alle bedragen van de omzet en de kosten exclusief btw noteert.

KOR

Heb je gebruik gemaakt van de kleineondernemersregeling bij je omzetbelastingaangiftes over
2016?

KOSTEN

Telefoonabonnement (hoeveel procent van de tijd/belminuten gebruik je zakelijk?
Internet
Dropbox of iCloud
Hosting van je website
Laptop
Bankrekening
Gereedschap (als je bijvoorbeeld in de bouw werkt)
Instrumenten (als je bijvoorbeeld muzikant bent)
Spotifyabonnement (als je bijvoorbeeld muzikant bent)
Als je niet zeker weet of je iets aan kan merken als zakelijke kosten, neem het toch mee. Dan kunnen
we het bespreken tijdens ons gesprek.
Heb je kosten die te maken hebben met eten en drinken? Houd er dan rekening mee dat je
hiervan maar 73,5% van de totale kosten in aftrek mag nemen.
Heb je bedrijfsmiddelen (zoals een laptop, beeldscherm, instrument) gekocht die meer dan €450,exclusief btw hebben gekost?

REISKOSTEN

Heb je een auto?
Is deze zakelijk of privébezit?
Wat is de cataloguswaarde (nieuwwaarde) van de auto?
Hoeveel kilometers heb je zakelijk gereden in 2016?
Heb je de beginkilometerstand (de stand op 1 januari) en eindkilometerstand (op 31 december)
van de auto in 2016?

BALANS, JAARREKENING EN AANGIFTE VORIG JAAR

Alle gegevens van voorgaande jaren helpen ons je aangifte accuraat in te leveren. Neem dus je
ingediende aangifte inkomstenbelasting over 2015 (en eventueel 2014) mee.

VOORRAAD

Verkoop je spullen zoals CD’s, merchandise of andere producten?
Wat was je voorraad hiervan op 1 januari 2016?
Wat was je voorraad hiervan op 31 december 2016?
Wat is de waarde van je voorraad?

OMZETBELASTING

Ben je over het 4e kwartaal van 2016 nog btw verschuldigd aan de belastingdienst of krijg je nog
btw terug?

FINANCIËLE BATEN/LASTEN

Heb je een zakelijke rekening of een aparte privérekening die je zakelijk gebruikt?
Wat was het saldo hiervan op 1 januari 2016
Wat was het saldo hiervan op 31 december 2016?
Heb je een zakelijke spaarrekening?
Wat was het saldo hiervan op 1 januari 2016?
Wat was het saldo hiervan op 31 december 2016?
Hoeveel rente heb je hierover ontvangen?
Heb je een zakelijke lening?
Wat was het saldo hiervan op 1 januari 2016 ?
Wat was het saldo hiervan op 31 december 2016?
Hoeveel rente heb je hierover betaald?
Hoeveel heb je van jouw privérekening naar jouw zakelijke rekening gestort?

WONING

Heb je in jouw woning een aparte werkruimte? Dit kan gewoon een extra kamer zijn die je
gebruikt als kantoor of repetitieruimte. Zo ja:
Wat is de totale oppervlakte van het huis?
Wat is de oppervlakte van de werkruimte?
Zijn er ruimtes die je gemengd gebruikt? (Dus zowel voor zakelijke als privédoeleinden)
Deze gegevens zijn alleen nodig als je ongeveer 10% of meer van jouw huis als zakelijke ruimte
gebruikt.
Wat heb je betaald aan:
Huur
Energie
Waterschap
Gemeentelijke belastingen
Inboedelverzekering
Afvalbelasting en vervuileenheden
Wat is de WOZ-waarde van het huis in 2016?
Wat heb je aan huurtoeslag ontvangen?

KLAAR?

Als je al deze informatie hebt weten te verzamelen, ben jij klaar voor onze afspraak. Mocht je nog
vragen hebben, dan kun je ons mailen op info@ezboekhouding.nl, een berichtje sturen op Facebook of
tweet @ezboekhouding.

