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Checklist belastingaangifte 

 
Om uw belastingaangifte vlot en correct te laten invullen door ons, dient u uw persoonlijke 
gegevens, alsook een aantal attesten en documenten te verzamelen.  Hieronder vindt u een kort 
overzicht van de meest gebruikelijke gevraagde informatie per Vak uit de kladversie. 
 

De aangifte telt dit jaar 43(!)  nieuwe codes en heeft onder invloed van de zesde staatshervorming belangrijke 
wijzigingen ondergaan. Vooral inzake de woningfiscaliteit zijn de veranderingen opvallend. Zo werden de 

gewesten bevoegd voor alles wat te maken heeft met de eigen woning en dus ook met 'de woonbonus'.  Naast 
de wijzigingen inzake de woningfiscaliteit is de belangrijkste nieuwigheid dat er in de huidige aangifte moet 

bevestigd worden dat buitenlandse bankrekeningen zijn gemeld aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de 
Nationale Bank van België. 

De melding is verplicht voor alle soorten bankrekeningen (spaar-, zicht-, termijn-, effectenrekeningen, …) 
geopend bij een buitenlandse financiële instelling. Een rekening die u opende bij een Belgisch kantoor van een 

buitenlandse bank is geen buitenlandse rekening. Maar een rekening bij een buitenlands kantoor van een 
Belgische bank wordt wel als een buitenlandse rekening beschouwd en moet dus worden gemeld. 

 

Vak I Bankrekening en telefoonnummer 

Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten 

Wijziging burgerlijke staat in 2013 : datum en reden wijziging (huwelijk, wettelijke samenwoning, overlijden, 
feitelijke scheiding, echtscheiding, …) Personen ten laste : naam + geboortedatum + verwantschap 

Vak III Vastgoed 

Het niet-geïndexeerde Kadastraal Inkomen van uw vastgoed in België : bewoond of niet bewoond door uzelf. 

Voor vastgoed dat u verhuurt aan iemand die het pand professioneel gebruikt : de werkelijk ontvangen huur. 
Voor vastgoed in het buitenland : de bruto huurwaarde of een andere waardebepaling (bijvoorbeeld 

verkoopwaarde). Vermelden of u al dan niet al buitenlandse belastingen heeft betaald op het onroerend goed. 

Vak IV - Vak V Inkomsten en beroepskosten 

•         281.10 : Lonen 

•         281.11 : Pensioenen 
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•         281.12 : Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) 

•         281.13 : Werkloosheidsuitkeringen 

•         281.14 : Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) 281.14 

•         281.15 : inkomsten uit pensioensparen 

•         281.16 : Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid 

•         281.17 : Wettelijke en extrawettelijke brugpensioenen 

•         281.18 : vervangingsinkomsten 

•         281.20 : Bezoldigingen van bedrijfsleiders 

•         281.30 : Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen enz. 

•         281.40 : Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten 

•         281.45 : Fiche van de roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel17,§ 1, 5°, WIB 92 

•         281.50 : Commissies, makelaarslonen, restorno’s,vacatiegelden, erelonen, 

gratificaties,vergoedingen of voordelen van alle aard 

Buitenland : Inkomsten van buitenlandse oorsprong + reeds betaalde buitenlandse sociale bijdragen en/ of 
belastingen.  

Beroepskosten : Er wordt automatisch rekening gehouden met een wettelijk forfaitair afgetrokken bedrag. Als u 
echter uw werkelijke beroepskosten bewijst, moet u een overzicht maken van alle gemaakte kosten. 

Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen 

Maak een overzicht van de ontvangen onderhoudsuitkeringen, met de naam en het adres van de betaler van de 
uitkeringen. 

Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen 

‘Zie kladversie’  

Vak VIII Aftrekbare bestedingen 

Rekeninguittreksels en andere overzichten van de betaalde onderhoudsgelden, met de naam en het adres van 

de begunstigde van de onderhoudsuitkeringen.  

Vak IX Aftrekbare leningen en individuele levensverzekeringen 



Basisattest (eerste maal) en betalingsattesten met intresten en kapitaalaflossingen van uw (hypothecaire) lening.  

Betalingsattest van schuldsaldo verzekering.  
Intresten betaald voor een groene lening, aangegaan voor het financieren van energiebesparende 

investeringen.  
Attest van levensverzekeringspremie. 

Vak X Belastingverminderingen 

‘Zie kladversie’  

Vak XI Voorafbetalingen 

 


