
  

Hulp bij belastingaangifte 2021 

 
 

U heeft een afspraak op: 
 

…………………………………………………… 2022 om ………………... uur in ……………………………………………… 

Wij kunnen u alleen helpen met uw aangifte, als uw jaarinkomen en/of vermogen/spaargeld 
lager is dan: 

 Inkomen 

 Alleenstaande  €18.000 bruto per jaar 

 Alleenstaande ouder  € 18.000 bruto per jaar 

 Echtpaar/samenwonend  € 22.750 bruto per jaar 

 

 

 

 
Als u met uw inkomen BOVEN de genoemde grens zit, dan kunnen wij u NIET helpen en 
verwijzen wij u door naar de Belastingdienst of een administratiekantoor bij u in de buurt. 

Voor de aangifte moeten de volgende gegevens worden meegebracht: 

• De brief van de Belastingdienst waarin staat dat u verplicht aangifte moet doen.  

• Een geldige DigiD (uw gebruikersnaam en wachtwoord) van u én alle meerderjarige 
medebewoners. Deze wordt alleen gebruikt indien er ingelogd moet worden tijdens de 
afspraak door uzelf/in uw aanwezigheid voor het versturen van de aangifte. 

• Alle jaaropgaven van 2021 van u en eventueel uw partner. 

• Opgave saldo spaarbankrekening per 01-01-2021. 

• Voorlopige Aanslag 2021 (heffingskortingen etc.). 

• Bonnen van de door u betaalde ziektekosten in 2021 (bijv. tandarts, medicijnen, 
steunzolen, gehoorapparaat, dieetkosten). Let op: het eigen risico is NIET aftrekbaar. 

• Giften (door u) gedaan in 2021. 

• Bedragen door u terugbetaald in 2021 aan UWV, gemeente, SVB, etc. 

• Door u ontvangen partneralimentatie in 2021. 
 

Let op! 
U ontvangt eerst een voorlopige aanslag en het geld van de Belastingdienst. Na deze 
voorlopige aanslag gaat de Belastingdienst controleren. Pas als alles is goedgekeurd, ontvangt 
u de definitieve aanslag. Wij adviseren u om het te ontvangen geld te bewaren tot u de 
definitieve aanslag heeft ontvangen. U loopt anders het risico dat u het geld moet 
terugbetalen. 

Uitstel aanvragen kan tot uiterlijk 1 mei 2022 
Dit kan door in te loggen op Mijn Belastingdienst, te bellen met de belastingtelefoon  
0800 - 0543, of schriftelijk via het uitstelformulier van de belastingdienst. 

 Vermogen/spaargeld 

 Alleenstaande  € 6.505 

 Alleenstaande ouder  € 13.010 

 Echtpaar/samenwonend  € 13.010 


