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Benodigde gegevens ten behoeve van Einkommensteuererklärung 2016 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Uw gegevens 

 Naam en voorletters :………………………………………………………………………………………… 

 Adres :………………………………………………………………………………………… 

 Postcode en woonplaats :………………………………………………………………………………………… 

 Telefoonnummer :………………………………………………………………………………………… 

 E-mailadres :………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum :………………………………………………………………………………………… 

 Burgerlijke staat ongehuwd / gehuwd / samenwonend / gescheiden 

 

Eventuele echtgeno(o)t(e) / partner 

 Naam en voorletters :………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum :………………………………………………………………………………………… 

 

Kinderen 

Voornamen Geboortedatum School Adres bij niet 
thuiswonen 

Kindergeld ontvangen, 
zo ja hoeveel? 

     

     

     

 

Bankgegevens 

 IBAN :………………………………………………………………………………………… 

 BIC :………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u bij de Nederlandse Belastingdienst al een EU-EWR over 2016 aangevraagd? Zo ja, graag origineel 
bijvoegen 

 Nee 
 Ja 

 

Heeft u een auto van de zaak 

 Nee 
 Ja, graag één willekeurige loonstrook bijvoegen 

 

Hoeveel is de afstand woon-werkverkeer  ……… 

Werkt in meerdere landen / werkt u een aantal dagen per week vanuit Nederland (thuiswerken)? 

 Nee 
 Ja, graag een overzicht met de dagenverdeling toevoegen. Bij voorkeur opgesteld en/of getekend 

door uw Duitse werkgever. Graag per dag per land. Uit dit overzicht moet duidelijk blijken waar en 
hoeveel tijd u in de andere landen verbleven bent.  
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Beschikt u in Duitsland over een woonruimte in verband met het werk in Duitsland? 

 Nee 
 Ja, graag een huurcontract meesturen 

 

Wordt in Nederland nog een zelfstandige woonruimte aangehouden? 

 Nee 
 Ja 

 

Rijdt u wekelijks vanuit uw Duitse woning terug naar uw woning in Nederland (Familenheimfahrten)? 

 Nee 
 Ja, graag een overzicht met het aantal dagen dat u in 2016 terug bent gereden naar Nederland en 

de afstand woon-werk verkeer (Familenheimfahrten)  
 

 

Overzicht benodigde gegevens ten behoeve van de Duitse aangifte inkomstenbelasting 2016 

 
Algemeen: Einkommensteuerbescheid 2015 / Belastingaanslag(en) 2015;  
 kopie belastingaangifte(n) 2015 indien niet door ons opgesteld; 
 
Inkomen:  Jaaropgave(n) loon/uitkering(en) 
   Opgaven neveninkomsten en kosten 
   Overzicht beroepskosten (zie bijlage) 
 
Eigen woning:  Overzicht “Haushaltsnahe Dienstleistungen” en 

“Handwerkerleistungen”, incl. kopieën facturen en betalingsbewijzen  
(onderhoudskosten aan de eigen woning) 
 

Persoonlijke premies: Overzicht van betaalde lijfrentepremies 
Overzicht van betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Overzicht van de betaalde premies voor de aansprakelijkheidsverzekeringen 
(Haftpflicht, zie ook bijlage) 

 
Bezittingen:  Overzicht van kapitaalinkomsten (rente-, dividend- en andere 

kapitaalinkomsten) 
   Effectenoverzichten met waardes per 1 januari 2016 en 31 december 2016 
   Overzicht van aan- en verkoop transacties  
 
Ziektekosten: Overzicht premie (aanvullende) zorgverzekering 2016 (polis blad) 

Overzicht ziektekosten die niet (volledig) zijn vergoed door uw verzekeraar 
(gereden kilometers naar artsen en ziekenhuizen/(tand)artsen/ziekenhuis/ 
medicijnen/bril/contactlenzen/overig) 
Premies voor uitvaartverzekering 

 
Studiekosten:  Overzicht en omschrijving van gemaakte studiekosten (indien zelf betaald) 
 
Overig:   Overzicht gedane giften aan kerkelijke of goede doelen 

Overzicht betaalde en of ontvangen alimentatie 

   Overzicht kinderopvangkosten 
 

Andere uitgaven welke volgens u van belang kunnen zijn voor de aangifte  
inkomstenbelasting 2016 

 
Graag ontvangen wij van de bovenstaande gegevens een origineel document (of kopie). 
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Bijlage  

 

Beroepskosten 

In Duitsland kunnen werknemers ook kosten aftrekken, welke zijn ontstaan uit hoofde van de 
uitoefening van hun dienstbetrekking. Deze kosten worden  aangeduid als zogenaamde 
“Werbungskosten”. Het is gebaseerd op het begrip bedrijfsuitgaven, zoals deze geldt voor 
ondernemers. Als zogenaamde “Werbungskosten” kan zonder het aanleveren van onderliggende 
stukken, een bedrag van € 1.000 worden afgetrokken. Indien er hogere kosten zijn gemaakt, dient dit 
aan de hand van onderliggende stukken te worden aangetoond.  

Onder de aftrekbare kosten kunnen onder meer de volgende kosten worden gerangschikt:  

 

Afschrijvingen  Aftrekbaar, voor zover betrekking op beroepskosten   

Bankkosten Aftrekbaar voor één rekening   

Beroepskleding  Onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar    

Beroepsziekten  Aftrekbaar voor zover voor sprake is van genezing. 
Preventieve kosten zijn niet aftrekbaar  

Bijscholing    Aftrekbaar voor zover met betrekking tot beroep  

Bureau en stoel    Ja, voor zover betrekking op het werk  

Computer    Ja, voor zover  zakelijk gebruik 

Computercursus    Ja, voor zover zakelijke gronden  

Fiets   Ja, voor zover zakelijk gebruik. Anders inbegrepen in 
„Entfernungspauschale“   

Kasverschil  Aftrekbaar  

Kosten voor vaktechnische bijenkomsten   Aftrekbaar, voor zover zakelijke gronden 

Lunchkosten    Alleen in verband met reizen aftrekbaar  

Parkeerkosten    Niet aftrekbaar, inbegrepen in de “Entfernungspauschale“  

Premies aan vakbonden    Aftrekbaar    

Premies en giften aan politieke partijen  Niet aftrekbaar als beroepskosten, wel “Sonderausgaben” 

Premies voor arbeidsongeschiktheids- 
verzekeringen    

Ja, voor zover bescherming tegen zakelijke risico’s 

Premies voor ongevallenverzekering  Ja, voor zover bescherming tegen zakelijke risico’s  

Proceskosten    Ja, voor zover zakelijke gronden  

Reiskosten    Aftrekbaar voor zover betrekking op het werk  

Rentekosten Ja, voor financiering van beroepskosten, niet zijnde een 
auto  

Rijbewijs  Alleen aftrekbaar voor chauffeurs (vrachtwagen, bus) 

Schadevergoeding aan derden   Ja, voor zover zakelijke gronden  

Schadevergoeding aan werkgever  Ja, tenzij opzettelijke schade. 

Schoonmaakkosten als bedrijfsuitgaven   Ja, voor zover beroepskleding of werkkamer  

Ski- en snowboard cursus   Ja, voor leraren en onderwijzers 
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Sollicitatiekosten Aftrekbaar 

Studiekosten Ja, voor zover betrekking op het werk  

Studiereizen    Ja, voor zover betrekking op het werk  

Taalcursus    Ja, voor zover betrekking op het werk  

Telefoonkosten    Aftrekbaar voor zover betrekking op het beroep 

Tweede rit woon / werkverkeer per dag    niet aftrekbaar 

Tweede woning    Aftrekbaar voor zover betrekking op het werk 

Vakboeken / vakliteratuur    Aftrekbaar voor zover betrekking op hett werk  

Verhuizing  Ja, voor zover betrekking op het werk 

Werkkamer    Alleen aftrekbaar als werkkamer middelpunt van de 
werkzaamheden is  

  

Woon/werkverkeer 

Kosten voor woon-werkverkeer kunnen tegen een forfaitair bedrag in aftrek worden gebracht. 

Aftrekbaar is een bedrag ad € 0,30 per kilometer voor de afstand tussen woonplaats en werk. Dit geldt 

dus voor elke gewerkte werkdag. Met deze forfaitaire aftrekposten zijn alle autokosten (afschrijving, 

rente, benzine, onderhoud, parkeerkosten, enz.) gedekt. Wij hebben dus geen bewijzen van 

autokosten nodig.  

Aan de aftrekbaarheid van beroepskosten zijn bepaalde eisen gesteld en gelden bepaalde drempels. 

Wij verzoeken u in ieder geval alle stukken aan te leveren. Wij kunnen dan beoordelen met welke 

aftrekposten wij rekening kunnen houden. 

  

Bijlage: Sonderausgaben 

Sonderausgaben zijn kosten die, ondanks dat ze eigenlijk privé zijn, fiscaal wel aftrekbaar zijn De 

wetgever ziet hier bijzondere redenen om deze uitgaven te steunen. Het gaat hier om uitgaven voor: 

 

 Pensioenvoorzieningen 

 Premies werkloosheidsverzekering 

 Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

 Premies aansprakelijkheidsverzekeringen 

 Privé aansprakelijkheid 

 Aansprakelijkheid auto 

 Aansprakelijkheid voor dieren 

 Overige 

 Betaalde kerkbelasting (Duitsland) 

 Premies levensverzekeringen 

 Giften 

 Premies ziektekostenverzekering 

 

Aan de aftrekbaarheid van beroepskosten zijn bepaalde eisen gesteld en gelden bepaalde drempels. 

Wij verzoeken u in ieder geval alle stukken aan te leveren. Wij kunnen dan beoordelen met welke 

aftrekposten wij rekening kunnen houden. 


