
 

 

 

 

Ook in 2023 verzorgt BiblioNu belastingspreekuren in de Bibliotheken Venray 

en Horst. Een ervaren vrijwilliger helpt bij de belastingaangifte. Kan de 

vrijwilliger niet verder helpen, dan wordt er doorverwezen naar een 

betrouwbare partner of de belastingdienst. De hulp is gratis. Ook voor  

niet-leden van de Bibliotheek.  

De spreekuren zijn op afspraak, dus aanmelden is verplicht. Ook is het 

belangrijk de juiste gegevens mee te nemen naar het spreekuur.  

 

Welke gegevens zijn er nodig voor de belastingaangifte 2022?  

Persoonlijke gegevens 

• uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen 

• uw rekeningnummer 

• uw DigiD en dat van uw partner 

Inkomsten 

• uw jaaropgaven over 2022  

En als u die niet hebt: uw salarisstroken 

• ontvangen partneralimentatie 

Bankrekeningen 

• het jaaroverzicht 2022 van uw betaalrekening 

• het jaaroverzicht 2022 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen 

• het jaaroverzicht 2022 van uw beleggingen 

Wonen 

• de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2021 

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de 

gemeente hebt gekregen.  

• de jaaropgaaf van uw hypotheek  

• bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening 



 

Aftrekposten (indien aan de orde) 

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:  

• zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen  

De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u 

niet aftrekken. 

• betaalde partneralimentatie  

Overig (indien aan de orde) 

• gegevens van leningen en andere schulden 

• gegevens van betaalde lijfrentepremies 

• een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)  

• gegevens over dividend 

Alleen als u deze hebt gehad:  

• de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022  

• de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2022 

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen? 

• Neem de Aanslag gemeentelijke belasting 2023 mee.  

 

Belangrijk ! 

Om in te loggen bij de belastingdienst zijn onderstaande zaken noodzakelijk. 

Zonder deze gegevens kunt U niet geholpen worden. 

• burgerservicenummer (BSN),  

• DiGiD met bijbehorende gebruikersnaam én wachtwoord,  

• een mobiele telefoon waarop de sms-controle-code kan worden 

ontvangen. Het is een dringend verzoek deze gegevens mee te brengen. 

Zonder deze gegevens kan de klant niet geholpen worden. 

 

Tip 

Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in 

het afgelopen jaar niet veel veranderd is. 


