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 .......................................................................  

Nationaal Nummer (NN): 

 .....................................................................  

NN (partner): 

 .....................................................................  

Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 

VOORBEREIDING 
VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING 

Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 

DEEL 1 

VLAAMS GEWEST 

▲ Opgelet: deze voorbereiding is uitsluitend bestemd voor uzelf en kan dus niet als geldige aangifte naar de belastingdienst worden teruggezonden! 

Aanbevelingen 

a) Vul eerst deze voorbereiding in. U kunt er vrij berekeningen of vermeldingen (bv. verwijzingen naar verantwoordingsstukken) in aanbrengen, 
die u later kunnen helpen om de aangegeven bedragen gemakkelijker weder samen te stellen of er de oorsprong van terug te vinden. 

 Vergeet niet om ook de gegevens in bovenstaand rooster in te vullen. U vindt ze terug op de voorpagina van uw aangifte. Ze kunnen van pas 
komen als u contact wil opnemen met uw belastingkantoor. 

b) Breng daarna de gegevens uit deze voorbereiding over op uw papieren aangifte (als u een papieren aangifte indient): 

 - breng eerst de gegevens van vak I van de voorbereiding over in het gelijknamige vak op de voorpagina van die aangifte 

 - breng daarna de bedragen en andere gegevens die u in de voorbereiding naast voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv. 1250-11) hebt ingevuld, 
samen met die codes over op de binnenzijde van die aangifte 

 - breng ten slotte de gegevens waarvoor in de voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak IV, rubrieken N en O, vak VI, rubriek 4, enz.) 
over in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de pagina’s 3 en 4 van die aangifte. 

c) Bewaar deze voorbereiding. Ze kan u later nog van nut zijn als uw belastingkantoor u om uitleg vraagt of als u een bezwaarschrift wil indienen. 
U kunt er ook gebruik van maken om uw aangifte van volgend aanslagjaar in te vullen. 

Bij ontvangst van uw aanslagbiljet krijgt u het detail van de vaststelling van uw belastbare inkomsten en van de berekening van de  
aanslag. Zo kunt u de door de belastingdienst uitgevoerde verrichtingen volgen. Wenst u uw aanslagbiljet voortaan elektronisch te  
ontvangen via internetbankieren en Zoomit, dan kan u dat aan de belastingdienst meedelen via www.myminfin.be of bij het elektronisch 
indienen van uw aangifte via Tax-on-web (meer bijzonderheden over het elektronisch aanslagbiljet en Zoomit vindt u op de website  
www.fin.belgium.be (Particulieren > Belastingaangifte > Aanslagbiljet)).

* 

*            * 

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. 
(Lees eerst aandachtig de toelichting)

▲ Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, altijd de linkerkolom invullen. 

 Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens 
van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. 

 Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de 
oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. 

Vak I - BANKREKENING, TELEFOONNUMMER(S) EN E-MAILADRES(SEN) 

1. In vak I van uw aangifte vindt u het rekeningnummer (IBAN) en de bankidentificatiecode (BIC) van uw bankrekening waarop de belasting-
dienst uw eventuele teruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen en voorafbetalingen in principe zal overschrijven. 

Zijn die gegevens correct en wilt u uw teruggaven verder op die rekening laten overschrijven, vul in deze rubriek 1 dan niets in! 

 Als er in vak I van uw aangifte geen rekening vermeld is, als de vermelde gegevens niet correct zijn of als u uw teruggaven voortaan op 
een andere rekening wil laten overschrijven, vul dan hieronder het IBAN-rekeningnummer en, als het een rekening in het buitenland  
betreft, de BIC-code in van de rekening waarop de belastingdienst uw teruggaven voortaan en tot herroeping mag overschrijven. 

 ▲ Opgelet: een rekening op naam van een derde is niet toegelaten!

 Nieuwe rekening: IBAN ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

BIC ����������� (alleen in te vullen als het gaat om een rekening in het buitenland)

2. Telefoonnummer(s) waarop uw belastingkantoor u kan bereiken:

��������������� (partner) ���������������

3. E-mailadres(sen) waarop uw belastingkantoor u kan bereiken:  

�������������������������������������������

(partner)�������������������������������������������N
r.
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blz. 2 Vak II - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN 

A. PERSOONLIJKE GEGEVENS (Kruis de passende vakjes aan (rubrieken 1 tot 5) en vul - zo nodig - het gevraagde aantal in (rubriek 6))

1. U was op 1.1.2018:

- ongehuwd en niet wettelijk samenwonend

1001-66 □ - uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld (door de beëindiging van de wettelijke samenwoning)
- van tafel en bed gescheiden

1002-65 □ gehuwd of wettelijk samenwonend

1003-64 □
- U bent in 2017 gehuwd en woonde sinds 2016 of vroeger, tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw echtge-

noot

- U hebt in 2017 een verklaring afgelegd van wettelijke samenwoning

1004-63 □ De nettobestaansmiddelen van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner bedroegen in 2017 niet
meer dan 3.200 euro (1)

1010-57 □ weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgesteld (door het overlijden van uw wettelijk samenwonende partner)

1011-56 □ Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2017. Voor u en hem of haar:

1012-55 □ kiest u voor één gemeenschappelijke aanslag

1013-54 □ kiest u voor twee afzonderlijke aanslagen

1018-49 □ feitelijk gescheiden

1019-48 □ Uw feitelijke scheiding vond plaats in 2017

2. Deze aangifte gaat over:

1022-45 □ een belastingplichtige die in 2017 overleden is

Bij zijn of haar overlijden was hij of zij:

1023-44 □ gehuwd of wettelijk samenwonend

1024-43 □ niet meer gehuwd of wettelijk samenwonend, maar in 2017 was hij of zij weduwnaar, weduwe of daarmee gelijk-
gesteld (door het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden 

Voor de belastingplichtige en zijn of haar eerder in 2017 overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner:

1025-42 □ kiest u voor één gemeenschappelijke aanslag

1026-41 □ kiest u voor twee afzonderlijke aanslagen

3. a) Hebt u, als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde
van een internationale organisatie, in 2017 beroepsinkomsten ver-
kregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking 
komen voor de berekening van de belasting op uw andere inkom-
sten? 1062-05 □ Ja 2062-72 □ Ja

Zo ja, bedroegen die beroepsinkomsten in 2017, meer dan 
10.490 euro (1)? 1020-47 □ Ja

b) Was u op 1.1.2018 gehuwd of wettelijk samenwonend met een in
a bedoelde ambtenaar, enz. van een internationale organisatie,
die in 2017 meer dan 10.490 euro (1) beroepsinkomsten heeft
verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmer-
king komen voor de berekening van de belasting op zijn andere
inkomsten? 1021-46 □ Ja

4. Hebt u een zware handicap? 1028-39 □ Ja 2028-09 □ Ja

5. Als u alleen wordt belast en in B, 1 tot B, 3 hierna één of meer
kinderen ten laste vermeldt, beantwoord dan ook de volgende vraag:

maakte er op 1.1.2018 een andere persoon dan uw kinderen, pleeg-
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, pleegouders,
grootouders, overgrootouders, broers en zusters, deel uit van uw ge-
zin? 1101-63 □ Neen

6. Als u in 2017, na 15 januari rijksinwoner geworden bent die onder-
worpen is aan de personenbelasting, vermeld dan hier hoeveel
maanden er nog waren (van 0 tot 11) vanaf de eerste dag dat u aan
die belasting onderworpen was tot 31.12.2017 (als u van vóór de
16de van de maand onderworpen was, mag u die maand meetellen,
anders niet): 1199-62  ............

(1) Als u in 2017, na 15 januari rijksinwoner geworden bent die onderworpen is aan de personenbelasting, moet u dit bedrag vermenigvuldigen
met het aantal maanden dat u moet invullen in vak II, A, 6, en delen door 12. Rond het resultaat af naar het hogere of lagere veelvoud van
10 euro naargelang de eenheid 5 euro bereikt of niet.
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B. GEZINSLASTEN (Vul het gevraagde aantal in tenzij het gelijk is aan 0)

 1. a) Aantal kinderen die fiscaal volledig te uwen laste zijn: 1030-37  ............. 
    b) Aantal van de in 1, a vermelde kinderen met een zware handicap: 1031-36  .............  

c) Aantal van de in 1, a vermelde kinderen die op 1.1.2018 nog geen 3 jaar waren en 

     voor wie u in vak X, II, B geen belastingvermindering voor kinderoppas vraagt: 1038-29  .............  

      d) Aantal van de in 1, c vermelde kinderen met een zware handicap: 1039-28  .............  
 2. a) Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet 

   worden toegekend aan de andere ouder door de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen: 1034-33  ............. 
    b) Aantal van de in 2, a vermelde kinderen met een zware handicap: 1035-32  .............  

c) Aantal van de in 2, a vermelde kinderen die op 1.1.2018 nog geen 3 jaar waren en

     voor wie u in vak X, II, B geen belastingvermindering voor kinderoppas vraagt: 1054-13  .............  

      d) Aantal van de in 2, c vermelde kinderen met een zware handicap: 1055-12  .............  
 3. a) Aantal kinderen die fiscaal ten laste zijn van de andere ouder, maar voor wie de helft van het belasting- 

   voordeel aan u moet worden toegekend door de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen: 1036-31  .............  
    b) Aantal van de in 3, a vermelde kinderen met een zware handicap: 1037-30  .............  

c) Aantal van de in 3, a vermelde kinderen die op 1.1.2018 nog geen 3 jaar waren en

     voor wie u in vak X, II, B geen belastingvermindering voor kinderoppas vraagt: 1058-09  .............  

      d) Aantal van de in 3, c vermelde kinderen met een zware handicap: 1059-08  .............  
4. a) Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters van 65 jaar of ouder

die fiscaal te uwen laste zijn: 1043-24  .............  
    b) Aantal van de in 4, a vermelde personen met een zware handicap: 1044-23  ............. 
 5. a) Aantal andere personen die fiscaal te uwen laste zijn 

(noch uzelf, noch uw echtgenoot, noch uw samenwonende partner meetellen!): 1032-35  .............  
    b) Aantal van de in 5, a vermelde personen met een zware handicap: 1033-34  ............. 

Vak III - INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

A. BELGISCHE INKOMSTEN 

 1. Onroerende goederen die u voor uw beroep gebruikt: 1105-59  ........................... 2105-29  ........................... 
 2. Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan natuurlijke  

personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die u verhuurt 
aan andere rechtspersonen dan vennootschappen om ze te laten  
ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend  
als woning gebruiken: 1106-58  ........................... 2106-28  ........................... 

 3. Gronden, materieel en outillering die u niet verhuurt of die u  
verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep  
gebruiken: 1107-57  ........................... 2107-27  ........................... 

 4. Onroerende goederen die u volgens de pachtwetgeving  
verhuurt voor land- of tuinbouwdoeleinden: 1108-56  ........................... 2108-26  ........................... 

 5. Onroerende goederen die u verhuurt in andere omstandigheden  
dan in de nrs. 2 tot 4 hierboven: 

  a) gebouwen: 1109-55  ........................... 2109-25  ........................... 
Brutohuur 1110-54  ........................... 2110-24  ........................... 

  b) gronden: 1112-52  ........................... 2112-22  ........................... 
Brutohuur 1113-51  ........................... 2113-21  ........................... 

  c) materieel en outillering: 1115-49  ........................... 2115-19  ........................... 
Brutohuur 1116-48  ........................... 2116-18  ........................... 

 6. Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht  
van een recht van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig 
onroerend recht: 1114-50  ........................... 2114-20  ........................... 

B. BUITENLANDSE INKOMSTEN 

 1. Onroerende goederen gelegen in een land waarmee België geen 
overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te voorkomen 

  a) Niet voor uw beroep gebruikte gebouwen, 
  materieel en outillering: Brutohuur/waarde 1123-41  ........................... 2123-11  ........................... 

  b) Niet voor uw beroep gebruikte gronden: Brutohuur/waarde 1124-40  ........................... 2124-10  ........................... 
  c) Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht van een recht 

van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht: 1125-39  ........................... 2125-09  ........................... 
 2. Onroerende goederen gelegen in een land waarmee België een  

overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te voorkomen 

  a) Niet voor uw beroep gebruikte gebouwen, 
  materieel en outillering: Brutohuur/waarde 1130-34  ........................... 2130-04  ........................... 

  b) Niet voor uw beroep gebruikte gronden: Brutohuur/waarde 1131-33  ........................... 2131-03  ........................... 
  c) Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht van een recht 

van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht: 1132-32  ........................... 2132-02  ........................... 

NIET GEINDEXEERD

KI
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Vak IV - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN  
BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG 

A. GEWONE BEZOLDIGINGEN

 1. Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in 3; 13, a en 14, a): 

  a) volgens fiches:  (250)  ...........................  (250)  ........................... 

 (250)  ...........................  (250)  ........................... 

 (250)  ...........................  (250)  ........................... 

  b) die niet op een fiche zijn vermeld:  ...........................  ........................... 

 2. Totaal van de rubrieken 1, a en 1, b: 1250-11  ........................... 2250-78  ........................... 
 3. Wedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrij-

stelling in aanmerking komen (andere dan bedoeld in 13, a, 2 en  
14, a, 2): 

  a) volgens fiches: (306)  ........................... (306)  ........................... 

  b) die niet op een fiche zijn vermeld:  ...........................  ........................... 

  c) totaal van de rubrieken a en b: 1306-52  ........................... 2306-22  ........................... 
 4. Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in 13, b en 14, b): 1251-10  ........................... 2251-77  ........................... 
 5. Achterstallen (andere dan bedoeld in 13, c en 14, c): 

  a) gewone: 1252-09  ........................... 2252-76  ........................... 
  b) voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking 

komen: 1307-51  ........................... 2307-21  ........................... 
 6. Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 13, d en 14, d) en 

inschakelingsvergoedingen: 

  a) die voor vrijstelling in aanmerking komen: 1262-96  ........................... 2262-66  ........................... 
  b) andere:  1308-50  ........................... 2308-20  ........................... 
 7. Bezoldigingen van december 2017 (overheid): 

  a) gewone: 1247-14  ........................... 2247-81  ........................... 

  b) voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking 
komen: 1309-49  ........................... 2309-19  ........................... 

 8. Terugbetaling woon-werkverkeer: a) totaal bedrag: 1254-07  ........................... 2254-74  ........................... 

      b) vrijstelling: 1255-06  ........................... 2255-73  ........................... 

 9. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen:  a) gewone: 1242-19  ........................... 2242-86  ........................... 

b) achterstallen: 1243-18  ........................... 2243-85  ........................... 
c) vrijstelling: 1244-17  ........................... 2244-84  ........................... 

 10. Werkgeverstussenkomsten in een privé-pc: 

  a) totale bedrag van de tussenkomsten: 1240-21  ........................... 2240-88  ........................... 

  b) vrijstelling: 1241-20  ........................... 2241-87  ........................... 

 11. Voor vrijstelling in aanmerking komende bezoldigingen voor overuren 
in de horeca:  

  a) bij werkgevers zonder een geregistreerd kassasysteem: 

   1) gewone bezoldigingen: 1335-23  ........................... 2335-90  ........................... 

      aantal overuren: 1336-22  ........................... 2336-89  ........................... 

   2) achterstallen: 1337-21  ........................... 2337-88  ........................... 

      aantal overuren: 1338-20  ........................... 2338-87  ........................... 
  b) bij werkgevers met een geregistreerd kassasysteem: 

   1) gewone bezoldigingen: 1395-60  ........................... 2395-30  ........................... 

      aantal overuren: 1396-59  ........................... 2396-29  ........................... 

   2) achterstallen: 1397-58  ........................... 2397-28  ........................... 

      aantal overuren: 1398-57  ........................... 2398-27  ........................... 
 12. Tegen 33 % belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers 

in de horeca:  1263-95  ........................... 2263-65  ........................... 

 13. Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen: 

  a) wedden, lonen, enz.: 1) gewone: 1273-85  ........................... 2273-55  ........................... 

2) voor gepresteerde opzegtermijn die voor 
vrijstelling in aanmerking komen: 1310-48  ........................... 2310-18  ........................... 

  b) vervroegd vakantiegeld: 1274-84  ........................... 2274-54  ........................... 

  c) achterstallen: 1) gewone: 1275-83  ........................... 2275-53  ........................... 

      2) voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel-
ling in aanmerking komen: 1311-47  ........................... 2311-17  ........................... 

  d) opzeggingsvergoedingen: 1) die voor vrijstelling in aanmerking 
komen: 1238-23  ........................... 2238-90  ........................... 

2) andere: 1276-82  ........................... 2276-52  ........................... 
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 14. Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter  
tijdens sportwedstrijden, en door opleiders, trainers en begeleiders 
voor hun activiteiten voor sportbeoefenaars verkregen: 

  a) wedden, lonen, enz.: 1) gewone: 1277-81  ........................... 2277-51  ........................... 

2) voor gepresteerde opzegtermijn die voor 
vrijstelling in aanmerking komen: 1312-46  ........................... 2312-16  ........................... 

  b) vervroegd vakantiegeld: 1278-80  ........................... 2278-50  ........................... 

  c) achterstallen: 1) gewone: 1279-79  ........................... 2279-49  ........................... 

      2) voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel-
ling in aanmerking komen: 1313-45  ........................... 2313-15  ........................... 

  d) opzeggingsvergoedingen: 1) die voor vrijstelling in aanmerking 
komen: 1239-22  ........................... 2239-89  ........................... 

2) andere: 1280-78  ........................... 2280-48  ........................... 

 15. Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen 
door een erkend huisarts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone: 1267-91  ........................... 2267-61  ........................... 

 16. Forfait voor verre verplaatsingen: 1256-05  ........................... 2256-72  ........................... 

 17. Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen: 1257-04  ........................... 2257-71  ........................... 

 18. Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van het 
wettelijke forfait wenst): 1258-03  ........................... 2258-70  ........................... 

B. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

 1. Uitkeringen zonder anciënniteitstoeslag: 

  a) gewone uitkeringen (wettelijke en aanvullende): 1260-01  ........................... 2260-68  ........................... 

  b) aanvullende uitkeringen van december 2017 (overheid): 1304-54  ........................... 2304-24  ...........................  

  c) achterstallen: 1261-97  ........................... 2261-67  ........................... 
 2. Uitkeringen met anciënniteitstoeslag: 

  a) gewone uitkeringen (wettelijke): 1264-94  ........................... 2264-64  ........................... 

  b) achterstallen: 1265-93  ........................... 2265-63  ........................... 

C. WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT 

 1. Gewone uitkeringen: 1266-92  ........................... 2266-62  ........................... 
 2. Uitkeringen van december 2017 (overheid): 1303-55  ...........................  2303-25  ...........................  
 3. Achterstallen: 1268-90  ........................... 2268-60  ........................... 

D. VERVANGINGSINKOMSTEN

 1. Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever 
krachtens een CAO of een individuele overeenkomst: 

  a) met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting: 

1) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoe-
slag (voorheen brugpensioenen): 

     a. gewone vergoedingen: 

      1. voor periodes tot 31.12.2015 (≠ achterstallen): 1319-39  ........................... 2319-09  ........................... 

      2. voor periodes vanaf 1.1.2016 (≠ achterstallen): 1321-37  ........................... 2321-07  ........................... 

     b. vergoedingen van december 2017 (overheid): 1322-36  ........................... 2322-06  ........................... 

     c. achterstallen: 

      1. voor periodes tot 31.12.2015: 1324-34  ........................... 2324-04  ........................... 

      2. voor periodes vanaf 1.1.2016: 1339-19  ........................... 2339-86  ........................... 

2) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen die u als volledig 
werkloze hebt verkregen of had kunnen verkrijgen als u het 
werk niet had hervat: 

     a. gewone vergoedingen: 1292-66  ........................... 2292-36  ........................... 

     b. vergoedingen van december 2017 (overheid): 1300-58  ........................... 2300-28  ........................... 
     c. achterstallen: 1293-65  ........................... 2293-35  ........................... 

  b) zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting: 

   1) gewone vergoedingen: 1294-64  ........................... 2294-34  ...........................  

   2) vergoedingen van december 2017 (overheid): 1301-57  ...........................  2301-27  ...........................  
   3) achterstallen: 1295-63  ........................... 2295-33  ...........................  

   Hebt u na uw ontslag bij bovenbedoelde werkgever, maar  
vóór 1.1.2018 het werk hervat bij een andere werkgever of als 
zelfstandige? 

1297-61 □ Ja

1298-60 □ Neen

2297-31 □ Ja

2298-30 □ Neen

 2. Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen: 1269-89  ........................... 2269-59  ........................... 
 3. Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval

(wettelijke en aanvullende): 1270-88  ........................... 2270-58  ........................... 
 4. Andere: 1271-87  ........................... 2271-57  ........................... 
 5. Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december 2017 (overheid): 1302-56  ........................... 2302-26  ...........................  
 6. Achterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen: 1272-86  ........................... 2272-56  ........................... 

(Zie ook het vervolg van vak IV op de volgende blz.)
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Vak IV - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN 
BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG - VERVOLG 
E. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG (voor-

heen brugpensioenen) 

 1. Wettelijke werkloosheidsuitkeringen: 

  a) gewone uitkeringen: 1281-77  ........................... 2281-47  ........................... 
  b) achterstallen: 1282-76  ........................... 2282-46  ........................... 
 2. Bedrijfstoeslag: 

  a) gewone bedrijfstoeslag: 

    1) voor periodes tot 31.12.2015 (≠ achterstallen): 1235-26  ........................... 2235-93  ........................... 
    2) voor periodes vanaf 1.1.2016 (≠ achterstallen): 1327-31  ........................... 2327-01  ........................... 
  b) achterstallen: 

    1) voor periodes tot 31.12.2015: 1236-25  ........................... 2236-92  ........................... 
    2) voor periodes vanaf 1.1.2016: 1340-18  ........................... 2340-85  ........................... 
F. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN 

 1. Gewone bijdragen en premies: 1285-73  ........................... 2285-43  ........................... 

 2. Bijdragen en premies voor individuele voortzetting: 1283-75  ........................... 2283-45  ........................... 
G. OVERUREN DIE RECHT GEVEN OP EEN OVERWERKTOESLAG 

 1. Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren: 

  a) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 130 uren: 1246-15  ........................... 2246-82  ........................... 

  b) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren: 1305-53  ........................... 2305-23  ........................... 
  c) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren: 1317-41  ........................... 2317-11  ........................... 
 2. Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die 

recht geven op een belastingvermindering: 

  a) van 66,81 %: 1233-28  ........................... 2233-95  ........................... 
  b) van 57,75 %: 1234-27  ........................... 2234-94  ........................... 
H. BEDRIJFSVOORHEFFING 

 1. Volgens fiches:  (286)  ...........................   (286)  ........................... 

 (286)  ...........................  (286)  ........................... 

 (286)  ...........................   (286)  ........................... 

 2. Op het niet op een fiche vermelde vakantiegeld vermeld in A, 1, b en 
A, 3, b:  ...........................   ........................... 

 3. Totaal van de rubrieken 1 en 2: 1286-72  ........................... 2286-42  ........................... 

I. INHOUDINGEN VOOR DE BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE 
SOCIALE ZEKERHEID: 1287-71  ........................... 2287-41  ........................... 

J. OVERHEIDSPERSONEEL ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST: 1290-68 □ Ja 2290-38 □ Ja

K. WERKBONUS: 1284-74 ........................... 2284-44  ........................... 

L. WERKHERVATTINGSLOON 

 Als u in D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende vergoe-
dingen of in E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt ingevuld, en  
u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever het werk hebt hervat bij één 
of meer nieuwe werkgevers, vermeld dan hier het loon (A, 1 + A, 8, a + 
A, 10, a - A, 8, b - A, 10, b) dat u van die nieuwe werkgever(s) hebt ver-
kregen: 1296-62  ........................... 2296-32  ........................... 

M. ROERENDE VOORHEFFING OP IN A, 1; A, 3 OF A, 5 VERMELDE  
INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN 
WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES: 1299-59  ........................... 2299-29  ........................... 

N. HELPENDE GEZINSLEDEN VAN ZELFSTANDIGEN

 Vermeld de code waarnaast de inkomsten als helpend gezinslid van een zelfstandige zijn vermeld (bv. 1250-11) en het bedrag. 

 Code:  ....................  Bedrag:  ......................................  

    ....................    ......................................  

    ....................    ......................................  

    ....................    ......................................  

O. INKOMSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE BIJHORENDE KOSTEN)

 Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1250-11) en het bedrag van de volgende inkomsten van buitenlandse oor-
sprong (en de bijhorende kosten) die u hebt ingevuld in de rubrieken A tot E hiervoor:

 1. in Frankrijk of Nederland verkregen inkomsten die in die landen aan een sociale wetgeving voor werknemers of daarmee gelijkgestel-
den zijn onderworpen en die in België niet van belasting zijn vrijgesteld. 

  Land:  ...............................................................  Code:  ...................  Bedrag:  ......................................  

    ...............................................................    ...................    ......................................  

    ...............................................................    ...................    ......................................  

    ...............................................................    ...................    ......................................  

2. inkomsten waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die zijn 
vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op uw andere in-
komsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd). 

  Land:  ...............................................................  Code:  ...................  Bedrag:  ......................................  

    ...............................................................    ...................    ......................................  

    ...............................................................    ...................    ......................................  

    ...............................................................    ...................    ......................................  
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Vak V - PENSIOENEN

A. PENSIOENEN
 1.  Andere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenen

  a) Wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleef-
tijd: 

(228)  ...........................  

(228)  ........................... 

(228)  ...........................  

(228)  ........................... 

  b) Totaal van rubriek a: 1228-33  ........................... 2228-03  ........................... 

  c) Achterstallen van onder a bedoelde wettelijke pensioenen: 1230-31  ........................... 2230-01  ........................... 

  d) Overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen: 1229-32  ........................... 2229-02  ........................... 

  e) Achterstallen van overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen: 1231-30  ........................... 2231-97  ........................... 

  f) Andere pensioenen, renten (behalve omzettingsrenten) en als zo-
danig geldende kapitalen, afkoopwaarden, enz., die gezamenlijk 
belastbaar zijn: 

(211)  ...........................  

(211)  ........................... 

(211)  ...........................  

(211)  ........................... 

  g) Totaal van rubriek f: 1211-50  ........................... 2211-20  ........................... 

  h) Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, renten, enz.: 1212-49  ........................... 2212-19  ........................... 

  i) Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn: 

    1) tegen 33 %: 1213-48  ........................... 2213-18  ........................... 

   2) tegen 20 %: 1245-16  ........................... 2245-83  ........................... 

   3) tegen 18 %: 1253-08  ........................... 2253-75  ........................... 

   4) tegen 16,5 %: 

    a. gekapitaliseerde waarde van wettelijke pensioenen  
verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd: 1232-29  ........................... 2232-96  ........................... 

    b. gekapitaliseerde waarde van overlevingspensioenen: 1237-24  ........................... 2237-91  ........................... 

    c. andere: 1214-47  ........................... 2214-17  ........................... 

   5) tegen 10 %: 1215-46  ........................... 2215-16  ........................... 

  j) Omzettingsrenten van kapitalen en afkoopwaarden die zijn  
betaald of toegekend: 

   1) in 2017: 1216-45  ........................... 2216-15  ........................... 

   2) tijdens de jaren 2005 tot 2016: 1218-43  ........................... 2218-13  ........................... 

 2.  Arbeidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke vergoedingen  
wegens blijvende ongeschiktheid) 

  a) Uitkeringen, toelagen en renten (behalve omzettingsrenten): 1217-44  ........................... 2217-14  ........................... 

  b) Achterstallen van onder a bedoelde uitkeringen, enz.: 1224-37  ........................... 2224-07  ........................... 

  c) Omzettingsrenten van kapitalen die zijn betaald of toegekend: 

   1) in 2017: 1226-35  ........................... 2226-05  ........................... 

   2) tijdens de jaren 2005 tot 2016: 1227-34  ........................... 2227-04  ........................... 

 3.  Pensioensparen 

  a) Pensioenen, renten, spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden 
die gezamenlijk belastbaar zijn: 1219-42  ........................... 2219-12  ........................... 

  b) Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk be-
lastbaar zijn: 

   1) tegen 33 %: 1220-41  ........................... 2220-11  ........................... 

   2) tegen 16,5 %: 1221-40  ........................... 2221-10  ........................... 

   3) tegen 8 %: 1222-39  ........................... 2222-09  ........................... 

 4.  Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen: 1223-38  ........................... 2223-08  ........................... 

B. BEDRIJFSVOORHEFFING
 1.  Volgens fiches: (225)  ........................... (225)  ........................... 

(225)  ........................... (225)  ........................... 

(225)  ........................... (225)  ........................... 

 2.  Totaal van rubriek 1: 1225-36  ........................... 2225-06  ........................... 

C. PENSIOENEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE BIJHORENDE KOSTEN) 
 Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1211-50) en het bedrag van de hierboven vermelde pensioenen van buiten-

landse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse 
oorsprong (pensioenen die zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 
belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd). 

 Land:  ..............................................................  Code:  ................... Bedrag:  .......................................  

    ..............................................................    ...................   .......................................  

    ..............................................................    ...................   .......................................  

    ..............................................................    ...................   .......................................  

Vak VI - ONTVANGEN ONDERHOUDSUITKERINGEN

1. Niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag): 1192-69  ........................... 2192-39  ........................... 

2. Uitkeringen die door een gerechtelijke beslissing met terugwerkende 
kracht zijn toegekend: 1193-68  ........................... 2193-38  ........................... 

3. Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag): 1194-67  ........................... 2194-37  ........................... 

 a) datum van toekenning van het kapitaal (dag, maand, jaar): 1195-66l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2195-36l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

 b) bedrag van het kapitaal: 1196-65  ........................... 2196-35  ........................... 

4. Schuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde onderhoudsuitkeringen (naam, voornaam en adres):

 a) rijksinwoner(s):  ....................................................................................................................................................................................... 

 b) niet-rijksinwoner(s):  ................................................................................................................................................................................ 
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Vak VII - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN

A. INKOMSTEN VAN KAPITALEN VÓÓR AFTREK VAN DE INNINGS- 
EN BEWARINGSKOSTEN
1. Niet verplicht aan te geven inkomsten:

  a) met roerende voorheffing van 30 %: 1160-04  ........................... 2160-71  ........................... 

  b) met roerende voorheffing van 20 %: 1161-03  ........................... 2161-70  ........................... 

  c) met roerende voorheffing van 17 %: 1435-20  ........................... 2435-87  ........................... 

  d) met roerende voorheffing van 15 %: 1162-02  ........................... 2162-69  ........................... 

  e) met roerende voorheffing van 10 %: 1163-01  ........................... 2163-68  ........................... 

  f) met roerende voorheffing van 5 %: 1436-19  ........................... 2436-86  ........................... 

2. Verplicht aan te geven inkomsten:
  a) inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s bij kredietinstel-

lingen in de Europese Economische Ruimte, waarop geen roe-
rende voorheffing is ingehouden (inkomen na aftrek van de per 
belastingplichtige vrijgestelde schijf van 1.880 euro (1)): 1151-13 ........................... 2151-80  ........................... 

  b) andere inkomsten zonder roerende voorheffing: 

   1) die belastbaar zijn tegen 30 %: 1444-11 ........................... 2444-78  ........................... 

   2) die belastbaar zijn tegen 20 %: 1159-05 ........................... 2159-72  ........................... 

   3) die belastbaar zijn tegen 17 %: 1443-12 ........................... 2443-79  ........................... 

   4) die belastbaar zijn tegen 15 %: 1445-10 ........................... 2445-77  ........................... 

   5) die belastbaar zijn tegen 10 %: 1446-09 ........................... 2446-76  ........................... 

   6) die belastbaar zijn tegen 5 %: 1448-07 ........................... 2448-74  ........................... 

B. NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF 
CONCESSIE VAN ROERENDE GOEDEREN: 1156-08 ........................... 2156-75  ........................... 

C. INKOMSTEN BEGREPEN IN LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN: 1158-06 ........................... 2158-73  ........................... 

D. INKOMSTEN UIT DE CESSIE OF CONCESSIE VAN AUTEURS-
RECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN  
VERPLICHTE LICENTIES

 1. Inkomsten (bruto): 1117-47 ........................... 2117-17  ........................... 

 2. Kosten (werkelijke of forfaitaire): 1118-46 ........................... 2118-16  ........................... 

 3. Roerende voorheffing: 1119-45 ........................... 2119-15  ........................... 

E. INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN BETREFFENDE AANGEGEVEN 
INKOMSTEN: 1170-91 ........................... 2170-61  ........................... 

F. INKOMSTEN WAAROP EEN BIJZONDER AANSLAGSTELSEL VAN TOEPASSING IS

Als u hiervoor inkomsten hebt vermeld waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is, vermeld het land, de code waarnaast ze zijn 
vermeld, het bedrag en de aard van die inkomsten: 

 Land:  .......................................  Code:   .........................  Bedrag:  ................................  Aard:   .......................................................  

   .......................................    .........................    ................................    .......................................................  

Vak VIII - AFTREKBARE VORIGE VERLIEZEN EN BESTEDINGEN

1. Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken: 

 a) betreffende een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 
werkzaamheid: 1350-08  ........................... 2350-75  ........................... 

 b) andere: 1349-09  ........................... 2349-76  ........................... 
2. Onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag): 

 a) verschuldigd door u zelf: 1390-65  ........................... 2390-35  ........................... 
 b) verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden 

samen:  1392-63  .................................. 

 c) genieter(s) van de onder a en b bedoelde onderhoudsuitkeringen 
(naam, voornaam en adres):  .........................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

3. Bijzondere bijdragen voor de sociale zekerheid van de jaren 1982 tot 
1988 die u in 2017 aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hebt be-
taald:  1388-67  .................................. 

(1) Als u in 2017, na 15 januari rijksinwoner geworden bent die onderworpen is aan de personenbelasting, moet u dit bedrag vermenigvuldigen 
met het aantal maanden dat u moet invullen in vak II, A, 6, en delen door 12. Rond het resultaat af naar het hogere of lagere veelvoud van 
10 euro naargelang de eenheid 5 euro bereikt of niet. 
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Vak IX - INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN SCHULDEN, PREMIES  
VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN EN ERFPACHT- EN OPSTALVERGOEDINGEN OF  

GELIJKAARDIGE VERGOEDINGEN, DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL

▲ Opgelet: vermeld de in dit vak bedoelde uitgaven en de andere gevraagde gegevens in de passende rubriek! 

• Rubriek II, A is in principe bestemd voor de interesten van leningen die van 1.1.2009 tot 31.12.2011 zijn gesloten om energie- 
besparende uitgaven te financieren (en die voldoen aan de voorwaarden voor een interestbonificatie van de Staat). 

• Rubriek I is bestemd voor de (niet in rubriek II, A vermelde) uitgaven voor de woning die op het tijdstip van de betaling uw  
‘eigen woning’ was. 

Onder ‘eigen woning’ wordt verstaan: de woning die u als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zelf  
betrok of niet zelf betrok om één van de volgende redenen: beroepsredenen, redenen van sociale aard, wettelijke of contractuele  
belemmeringen waardoor u de woning onmogelijk zelf kon betrekken, of de stand van de bouw- of verbouwingswerkzaamheden  
waardoor u de woning niet zelf kon betrekken (zie ook de toelichting voor meer bijzonderheden). 

• Rubriek II, B is bestemd voor de (niet in rubriek II, A vermelde) uitgaven die geen betrekking hebben op een woning of voor een  
woning die op het tijdstip van de betaling niet uw ‘eigen woning’ was. 

I. GEWESTELIJK: NIET IN II, A VERMELDE UITGAVEN VOOR UW  
   ‘EIGEN WONING’

1. Interesten en kapitaalaflossingen van vanaf 2016 gesloten 
hypothecaire leningen en premies van individuele 
levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de
‘geïntegreerde woonbonus’

  a) Interesten en kapitaalaflossingen: 3334-61  ........................... 4334-31  ........................... 

  b) Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of 
wedersamenstelling van die leningen: 3335-60  ........................... 4335-30  ........................... 

  Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling 

   ........................   ...................................................................  

   ........................   ...................................................................  

 Hebt u in 1 interesten, kapitaalaflossingen of premies vermeld,  
beantwoord dan ook de volgende vragen: 

  - was de woning waarvoor die leningen zijn aangegaan, op 
31.12.2017 (nog altijd) uw enige woning? 

3336-59 □ Ja 

3337-58 □ Neen 

4336-29 □ Ja 

4337-28 □ Neen 
- aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van 

afsluiting van die leningen? 3330-65  ........................... 4330-35  ........................... 

2. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en 
premies van individuele levenverzekeringen gesloten vanaf 
2005 die in aanmerking komen voor de gewestelijke 
‘woonbonus’ 

  a) Leningen gesloten in 2015 

   1) Interesten en kapitaalaflossingen: 3360-35  ........................... 4360-05  ........................... 

  2) Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of 
wedersamenstelling van die leningen: 3361-34  ........................... 4361-04  ........................... 

    Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling

   ...................   ...................................................................  

   ...................   ...................................................................  

Hebt u in 2, a interesten, kapitaalaflossingen of premies vermeld, 
beantwoord dan ook de volgende vragen: 

   - was de woning waarvoor die leningen zijn aangegaan, op 
31.12.2017 nog altijd uw enige woning? 

3344-51 □ Ja 

3345-50 □ Neen

4344-21 □ Ja 

4345-20 □ Neen

   - aantal kinderen ten laste op 1.1.2016? 3346-49  ........................... 4346-19  ........................... 

  b) Leningen gesloten van 2005 tot 2014 

   1) Interesten en kapitaalaflossingen: 3370-25  ........................... 4370-92  ........................... 

   2) Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of 
wedersamenstelling van die leningen: 3371-24  ........................... 4371-91  ........................... 

    Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling

   ...................   ...................................................................  

   ...................   ...................................................................  

 Hebt u in 2, b interesten, kapitaalaflossingen of premies vermeld 
die slaan op een lening gesloten vanaf 2008? 

3372-23 □ Ja 

3380-15 □ Neen 

4372-90 □ Ja 

4380-82 □ Neen 

     Zo ja, - was de woning waarvoor die lening is aangegaan, 
op 31.12.2017 nog altijd uw enige woning? 

3374-21 □ Ja 

3375-20 □ Neen

4374-88 □ Ja 

4375-87 □ Neen

    - aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar 
na het jaar van afsluiting van die lening? 3373-22  ........................... 4373-89  ........................... 

3. Andere dan de in 1 en 2 bedoelde interesten, die in aanmerking 
komen voor een gewestelijke belastingvermindering 

  a) Gegevens over het vrijgestelde inkomen van uw ‘eigen woning’: 

   1) gelegen in België: 

    - die u niet verhuurt: 3100-04  ...........................  4100-71  ........................... 

    - die u verhuurt aan een natuurlijke persoon die ze niet 
voor zijn beroep gebruikt of aan een andere rechtsper-
soon dan een vennootschap om ze te laten ter beschik-
king stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend 
als woning gebruiken: 3106-95  ........................... 4106-65  ........................... 

    - die u verhuurt in andere omstandigheden: 3109-92  ........................... 4109-62  ........................... 

Brutohuur 3110-91  ........................... 4110-61  ........................... 

   2) gelegen in het buitenland: Brutohuur/waarde 3121-80  ........................... 4121-50  ........................... 

(Zie ook het vervolg van vak IX op de volgende blz.)

NIET GEINDEXEERD

KI

KI

KI
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Vak IX - INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN SCHULDEN, PREMIES  
VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN EN ERFPACHT- EN OPSTALVERGOEDINGEN OF  

GELIJKAARDIGE VERGOEDINGEN, DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL - VERVOLG 

  b) Interesten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd 
van 10 jaar) die na 30.4.1986 en (in principe) vóór 2005 zijn  
gesloten om in de Europese Economische Ruimte:   

   1) uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te  
verwerven: 3138-63 ............................  4138-33  ...........................  

   2) uw enige en bij het sluiten van de lening sedert ten minste 15 
of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen: 3139-62 ............................  4139-32  ...........................  

   Datum van de lening (dag, maand, jaar): 3140-61 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 4140-31 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 
   Bedrag van de lening: 3141-60 ............................  4141-30  ...........................  
   Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van 

afsluiting van de lening: 3142-59 ............................  4142-29  ...........................  
   Datum van ingebruikneming van de nieuwe woning of van de  

voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar): 3144-57 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 4144-27 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 
   Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (btw inbegrepen): 3145-56 ............................  4145-26  ...........................  
   Uw aandeel in de ‘eigen woning’: 3148-53 ….…….…,…... % 4148-23 ….…….…,…... % 
   Aandeel in de ‘eigen woning’, van personen die de lening samen 

met u hebben aangegaan: 3149-52 ….…….…,…... % 4149-22 ….…….…,…... % 
   Gaat het om de ‘eigen woning’ van beide samen belaste  

echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die voor beiden de 
enige woning is? 

 3136-65 □ Ja 

 3137-64 □ Neen 
  c) Andere dan de in b bedoelde interesten van leningen en schulden 

voor het verwerven of behouden van uw ‘eigen woning’:  
 

   1) leningen die (in principe) vóór 2005 zijn gesloten:   
    a. leningen gesloten in 2015:  3150-51  ...................................  
    b. leningen gesloten vóór 2015:  3146-55  ...................................  
   2) andere schulden aangegaan vóór 2016:   
    a. schulden aangegaan in 2015:  3151-50  ...................................  
    b. schulden aangegaan vóór 2015:  3152-49  ...................................  
 4. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor 

het verwerven of (ver)bouwen van uw ‘eigen woning’:   
  a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor 

het bouwsparen (leningen gesloten vóór 2015):   
   1) leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) vóór 2005: 3355-40 ............................  4355-10  ...........................  
   2) leningen gesloten vóór 1989 voor:   
   a. een sociale woning: 3356-39 ............................  4356-09  ...........................  
   b. een middelgrote woning: 3357-38 ............................  4357-08  ...........................  
  b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor 

het lange termijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993 en  
vóór 2016): 3358-37 ............................  4358-07  ...........................  

 5. Premies van individuele levensverzekeringen:   
  a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor 

het bouwsparen:   
   1) contracten gesloten vanaf 1989: 3351-44 ............................  4351-14  ...........................  
   2) contracten gesloten vóór 1989: 3352-43 ............................  4352-13  ...........................  
  b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor 

het lange termijnsparen:   
   1) contracten gesloten vanaf 1989: 3353-42 ............................  4353-12  ...........................  
   2) contracten gesloten vóór 1989: 3354-41 ............................  4354-11  ...........................  
  c) Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling 

   ........................   ...................................................................  

   ........................   ...................................................................    
 6. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige  

vergoedingen:   
  a) contracten gesloten vanaf 2015: 

  b) contracten gesloten vóór 2015: 

 3143-58  ...................................  

 3147-54  ...................................  

 Naam, voornaam en adres van de genieter:  ...........................................................................................................................................  
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II. FEDERAAL 

A. INTERESTEN VAN LENINGEN GESLOTEN VAN 2009 TOT 2011 
OM ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN TE FINANCIEREN:  1143-21  .................................. 

B. NIET IN II, A VERMELDE UITGAVEN DIE NIET SLAAN OP UW  
‘EIGEN WONING’ 

1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen 
gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de 
federale ‘woonbonus’: 1370-85  ........................... 2370-55  ........................... 

2. Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 
2005 die in aanmerking komen voor de federale ‘woonbonus’: 1371-84  ........................... 2371-54  ........................... 

 Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling 

  ..................   .........................................................................  

  ..................   .........................................................................  

  Hebt u in 1 of 2 interesten, kapitaalaflossingen of premies vermeld 
die slaan op een lening gesloten vanaf 2008? 

1372-83 □ Ja 

1380-75 □ Neen 

2372-53 □ Ja 

2380-45 □ Neen 

    Zo ja, -  was de woning waarvoor die lening is aangegaan, 
op 31.12.2017 nog altijd uw enige woning? 

1374-81 □ Ja 

1375-80 □ Neen

2374-51 □ Ja 

2375-50 □ Neen

     - aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar 
na het jaar van afsluiting van die lening? 1373-82  ........................... 2373-52  ........................... 

3. Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking 
komen voor een federaal belastingvoordeel: 

a) van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 
jaar) die na 30.4.1986 en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten 
om in de Europese Economische Ruimte: 

-  uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te 
verwerven: 1138-26  ........................... 2138-93  ........................... 

- uw enige en bij het sluiten van de lening sedert ten minste 
15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen: 1139-25  ........................... 2139-92  ........................... 

Datum van de lening (dag, maand, jaar): 1140-24l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2140-91l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

Bedrag van de lening: 1141-23  ........................... 2141-90  ........................... 

Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar 
van afsluiting van de lening: 1142-22  ........................... 2142-89  ........................... 
Datum van ingebruikneming van de nieuwe woning of van de  
voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar): 1144-20l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2144-87 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (btw inbegrepen): 1145-19  ...........................  2145-86  ........................... 
Uw aandeel in de woning: 1148-16 ….…….…,…... % 2148-83 ….…….…,…... %

Aandeel in de woning, van personen die de lening samen met 
u hebben aangegaan: 1149-15 ….…….…,…... % 2149-82 ….…….…,…... %

Gaat het om een woning van beide samen belaste echtgeno-
ten of wettelijk samenwonenden, die voor beiden de enige wo-
ning is? 

 1136-28 □ Ja 

 1137-27 □ Neen

b) van andere dan de in a bedoelde schulden voor het verwerven 
of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde on-
roerende inkomsten hebben opgebracht: 1146-18  ........................... 2146-85  ........................... 

4. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan 
voor het verwerven of (ver)bouwen van een andere woning 
dan uw ‘eigen woning’: 

a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor 
het bouwsparen (leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) 
vóór 2005): 1355-03  ........................... 2355-70  ........................... 

b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor 
het lange termijnsparen: 

1) leningen gesloten vanaf 1989: 1358-97  ........................... 2358-67  ........................... 

2) leningen gesloten vóór 1989 voor: 

a. een sociale woning: 1359-96  ........................... 2359-66  ........................... 

b. een middelgrote woning: 1360-95  ........................... 2360-65  ........................... 
5. Premies van individuele levensverzekeringen: 

a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor 
het bouwsparen (contracten gesloten vanaf 1993): 1351-07  ........................... 2351-74  ........................... 

b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor 
het lange termijnsparen: 

1) contracten gesloten vanaf 1989: 1353-05  ........................... 2353-72  ........................... 

2) contracten gesloten vóór 1989: 1354-04  ........................... 2354-71  ........................... 

c) Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling 

 ............... ..  ........................................................................  

 ............... ..  ........................................................................  

6. Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige  
vergoedingen voor onroerende goederen die niet vrijgestelde 
onroerende inkomsten hebben opgebracht: 1147-17  ........................... 2147-84  ........................... 
Naam, voornaam en adres van de genieter:  ....................................................................................................................................... 
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Vak X - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN

I. GEWESTELIJK 

A.  NIET DOOR SUBSIDIES GEDEKT GEDEELTE VAN DE  
UITGAVEN VOOR ONDERHOUD EN RESTAURATIE VAN  
EIGENDOMMEN BESCHERMD VOLGENS DE WETGEVING OP 
HET BEHOUD VAN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN: 3385-10 ........................... 4385-77  ........................... 

B. BETALINGEN VOOR PRESTATIES IN HET KADER VAN  
PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN 
(PWA-CHEQUES): 3365-30 ...........................  4365-97  ..........................  

C. BETALINGEN VOOR PRESTATIES BETAALD MET DIENSTEN-
CHEQUES: 3364-31 ........................... 4364-01  ........................... 

D. IN HET KADER VAN GEREGISTREERDE RENOVATIE- 
OVEREENKOMSTEN TER BESCHIKKING GESTELDE  
BEDRAGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR BELASTING-
VERMINDERING 

Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen: 

1. op 1.1.2017: 3332-63 ........................... 4332-33  ........................... 

2. op 31.12.2017: 3333-62 ........................... 4333-32  ........................... 

E. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR 
 DAKISOLATIE IN EEN WONING DIE OP 31 DECEMBER VAN HET 
JAAR VAN HET BEGIN VAN DE WERKEN TEN MINSTE 5 JAAR IN 
GEBRUIK GENOMEN WAS:  3317-78  .................................. 

F. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE  
VERNIEUWING VAN EEN WONING VERHUURD VIA EEN SOCIAAL
VERHUURKANTOOR:  3395-97  .................................. 

II. FEDERAAL 

 A. GIFTEN:  1394-61  .................................. 

B. VOOR BELASTINGVERMINDERING IN AANMERKING KOMEND 
BEDRAG VAN DE UITGAVEN VOOR KINDEROPPAS:  1384-71  ..................................  

C. BEZOLDIGINGEN VAN EEN HUISBEDIENDE:  1389-66  .................................. 

D. BETALINGEN VOOR PENSIOENSPAREN: 1361-94 ........................... 2361-64  ........................... 

E. BETALINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE KAPITAAL-
AANDELEN VAN EEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 
GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP WAARIN U WERKNEMER BENT 
OF WAARVAN UW VENNOOTSCHAP-WERKGEEFSTER EEN 
(KLEIN)DOCHTERONDERNEMING IS

 1. Betalingen gedaan in 2017: 1362-93 ........................... 2362-63  ........................... 

 2. Terugname van de voorheen verkregen belastingvermindering 
door de vervroegde overdracht van aandelen in 2017: 1366-89 ........................... 2366-59  ........................... 

F. BETALINGEN DIE RECHT GEVEN OP DE BELASTING- 
VERMINDERING VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE  
AANDELEN VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN

 1. Betalingen die recht geven op de vermindering van 30 %: 1318-40 ........................... 2318-10  ........................... 

 2. Betalingen die recht geven op de vermindering van 45 %: 1320-38 ........................... 2320-08  ........................... 

 3. Terugname van de voorheen werkelijk verkregen belasting- 
vermindering: 1328-30 ........................... 2328-97  ........................... 

G. BELASTINGVERMINDERING VOOR: 

 - LAGE ENERGIEWONINGEN:  1347-11  .................................. 

 - PASSIEFWONINGEN:  1367-88  .................................. 

 - NULENERGIEWONINGEN:  1348-10  .................................. 

H. BELASTINGVERMINDERING VOOR HET VERWERVEN VAN 
AANDELEN VAN ERKENDE ONTWIKKELINGSFONDSEN 

1. Belastingvermindering voor aandelen verworven in 2017: 1323-35 ........................... 2323-05  ........................... 

2. Terugname van de voorheen werkelijk verkregen belasting- 
vermindering door de vervroegde overdracht van aandelen  
in 2017: 1376-79 ........................... 2376-49  ........................... 

I. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR HET  
VERWERVEN VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE: 

 - MOTORFIETS OF DRIEWIELER:  1325-33  .................................. 

 - VIERWIELER:  1326-32  .................................. 
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Vak XI - BEDRAGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR HET GEWESTELIJK  
BELASTINGKREDIET VOOR WINWINLENINGEN 

1. Bedragen die in aanmerking komen voor het jaarlijks belastingkrediet   
 Uitstaand saldo van de uitgeleende of ter beschikking gestelde  

bedragen:   
 a) op 1.1.2017: 3377-18 ...........................  4377-85  ...........................  
 b) op 31.12.2017: 3378-17 ...........................  4378-84  ...........................  
2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet   
 Bedrag van de hoofdsom dat in 2017 definitief verloren is gegaan: 3379-16 ...........................  4379-83  ...........................  

 

Vak XII - VOORAFBETALINGEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2018 

Totaal bedrag van de betalingen: 1570-79 ...........................  2570-49  ...........................  

 

Vak XIII - VERREKENBARE WOONSTAATHEFFING 

Bedrag van de woonstaatheffing die op de door u verkregen interesten is  
ingehouden: 1555-94 ...........................  2555-64  ...........................  
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Vak XIV - REKENINGEN EN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND,  
JURIDISCHE CONSTRUCTIES EN LENINGEN AAN STARTENDE KLEINE VENNOOTSCHAPPEN

A. REKENINGEN IN HET BUITENLAND 
 Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte 

indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2017 op enig 
ogenblik titularis geweest van één of meer rekeningen bij een bank-, wissel-,  
krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland? 1075-89 □ Ja 

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in.

Naam en voornaam van de titularis 
van de rekening 

Land waar de rekening 
geopend was 

Zijn de wettelijk bepaalde gegevens over de  
rekening bij het centraal aanspreekpunt bij de  

Nationale Bank van België gemeld? 

 .........................................................  

 .........................................................  

 .........................................................  

 .........................................................  

 .........................................................  

 .........................................................  

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

B. INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND 
 Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte 

indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2017 op enig 
ogenblik verzekeringnemer geweest van één of meer individueel gesloten  
levensverzekeringscontracten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het 
buitenland? 1076-88 □ Ja 

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in.

Naam en voornaam van de verzekeringnemer
Land waar de verzekeringsonderneming 

 gevestigd was 

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

C. JURIDISCHE CONSTRUCTIES 
 Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte 

indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen een oprichter van 
een juridische constructie, bedoeld in artikel 2, § 1, 14°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) of heeft u of één van de bovenvermelde 
personen in 2017 een dividend of enig ander voordeel verkregen van een  
juridische constructie? 1077-87 □ Ja 

Zo ja, vul hieronder voor elke juridische constructie de gevraagde gegevens in.

Juridische constructie 1 Juridische constructie 2 

 - Naam en voornaam van de  
oprichter of verkrijger van een 
dividend of enig ander voordeel:  .....................................................................   ......................................................................  

 - Volledige naam 
van de juridische constructie:  .....................................................................   ......................................................................  

 - Rechtsvorm 
van de juridische constructie:  .....................................................................   ......................................................................  

 - Adres 
van de juridische constructie:  .....................................................................   ......................................................................  

 .....................................................................   ......................................................................  

 - Eventueel identificatienr. 
van de juridische constructie:  .....................................................................   ......................................................................  

 - Naam en adres van de beheer-
der van de juridische constructie 
(alleen in te vullen door de  
oprichter van een juridische  
constructie bedoeld in artikel 2, 
§ 1, 13°, a, van et WIB 92): 

 .....................................................................  

 .....................................................................  

 .....................................................................  

 ......................................................................  

 ......................................................................  

 ......................................................................  

 - Gaat het om een juridische  
constructie bedoeld in artikel 
5/1, § 3, b, van het WIB 92? □ Ja □ Ja 

D. LENINGEN AAN STARTENDE KLEINE VENNOOTSCHAPPEN 

 Aantal leningen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 13°, van het Wetboek van de  
inkomstenbelastingen 1992 die u van 1.8.2015 tot 31.12.2017 aan startende 
kleine vennootschappen hebt verstrekt via een erkend crowdfundingplatform: 1088-76  ..................... 2088-46  .................... 

Aantal toegevoegde bladen: …………………………. Datum:  .................................................................................  

▲ OPGELET: ALS U EEN PAPIEREN AANGIFTE INDIENT, VERGEET DAN NIET: 
- de gegevens die u hebt ingevuld in vak I van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina van die aangifte 

- de bedragen en andere gegevens die u in deze voorbereiding naast voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv. 1250-11) hebt ingevuld, 
samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van die aangifte 

- de gegevens waarvoor in deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak IV, rubrieken N en O, vak VI, rubriek 4, enz.) over  
te brengen in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de pagina’s 3 en 4 van die aangifte. 



GEHEUGENSTEUN VOOR HET INVULLEN 
VAN UW PAPIEREN AANGIFTE

UW AANGIFTE ONLINE: EENVOUDIG EN SNEL

U kunt uw aangifte ook online invullen op MyMinfin.be.
Uw voordelen:
  een grotendeels vooraf ingevulde aangifte
  online hulp en detectie van de meest voorkomende fouten
  een verlengde indieningstermijn
  een voorlopige berekening van het bedrag van uw belastingen

De delen 1 en 2 van de aangifte die moet worden ingevuld en teruggestuurd aan het scanningcentrum, zijn samengebracht in één 
enkel document.
Uw aangifte wordt elektronisch behandeld, dit wil zeggen dat de vermelde gegevens worden ingelezen door een scanner.
Lees aandachtig deze geheugensteun alvorens uw aangifte in te vullen en te vervolledigen.

Volg de volgende richtlijnen:
  Gebruik enkel een zwarte of donkerblauwe balpen (andere kleuren, potlood of viltstift worden niet aanvaard).
  Schrijf steeds binnen de daartoe voorziene vakjes (overschrijd de voorziene ruimtes niet), in HOOFDLETTERS en vul de  
  cijfers duidelijk in om geen verwarring te veroorzaken.
  Vermeld geen overbodige gegevens in de vakken en breng ook geen vermeldingen zoals “NIHIL”, doorhalingen, overbodige  
  nullen of tekens, … aan.

U brengt de gegevens, die u heeft ingevuld in vak I op de voorbereiding van de aangifte, over naar vak I van de aangifte (deel 1).  
Als u ook een deel 2 invult, brengt u vervolgens de ingevulde gegevens over van het vak XV van de voorbereiding van de aangifte.

De gegevens (aankruisvakjes, bedragen, aantallen, data en procenten) die u heeft ingevuld op de voorbereiding van de aangifte en 
die voorafgegaan worden door een 6-cijferige code (met inbegrip van uw persoonlijke gegevens), brengt u over op de binnenzijde 
(blz. 2 en eventueel blz. 3) van de aangifte.
U vult eerst de volledige 6-cijferige code in en daarna het overeenstemmende gegeven (aankruisvakjes, bedragen, aantallen, data, 
procenten).
Begin in de eerste kolom van uw aangifte en plaats alle gegevens onder elkaar zonder rekening te houden met een bepaalde 
volgorde. Breng naar de aangifte enkel die codes en gegevens over waarvoor u gegevens invult op de voorbereiding van de aangifte.
Gelieve de volgende richtlijnen te volgen bij het invullen van de aangifte en daarbij te letten op de aard van de gegevens:

U vindt de toelichting bij de aangifte op de site van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be). U kunt deze brochure ook aanvragen 
door het nummer te bellen dat op uw aangifte vermeld staat.
U heeft de voorbereiding van de aangifte deel 2 niet ontvangen, maar u bent wel zelfstandige, bedrijfsleider, of u hebt diverse 
inkomsten ontvangen met uitzondering van onderhoudsuitrekingen? Dan kunt u deze voorbereiding downloaden op de site  van 
de FOD Financiën (www.fin.belgium.be). 

 STAP 1   VUL DE VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN MET BEHULP VAN DE TOELICHTING 

VOORZIJDE VAN DE AANGIFTE 

GEGEVENS VOORAFGEGAAN DOOR EEN CODE (BINNENZIJDE VAN DE AANGIFTE – PAGINA’S 2 EN 3) 

 STAP 2   BRENG DE GEGEVENS DIE U EERST OP DE VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE HEBT INGEVULD OVER 
  NAAR UW AANGIFTE 

DEEL 1 en DEEL 2
Geheugensteun voor het invullen van 
uw aangifte (HERINNERING).
Gelieve bij het invullen de hiernaast  
vermelde richtlijnen te volgen naargelang 
de aard van de gegevens.
Enkel de codes en overeen- 
stemmende gegevens die u hebt 
ingevuld op de voorbereiding van de 
aangifte, moeten naar de aangifte  
worden overgebracht.

Codes Bedragen, data, andere...

Aankruisvakjes

Bedragen (EUR)

Aantallen

Data

Procenten

X

Codes

2O
18

2O
18

2

VOORBEELDEN

,
,
,
,
,
,

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Codes
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,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Bedragen, data, andere...

Deel 1 - Vak IV, N: Helpende gezinsleden van zelfstandigen
Code Bedrag Land Code Bedrag

Aard: 

Land Code Bedrag

Aard: 
Deel 1 - Vak IV, O: Inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten)
1. In Frankrijk of Nederland verkregen inkomsten die in die landen aan een sociale  
wetgeving voor werknemers of daarmee gelijkgestelden zijn onderworpen  
en in België niet van belasting zijn vrijgesteld
Land Code Bedrag

2. Inkomsten waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering
voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
Land Code Bedrag

Deel 1 - Vak V, C:  Pensioenen van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende 
kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor  
inkomsten van buitenlandse oorsprong

Land Code Bedrag

Deel 1 - Vak VII, F: Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is

Deel 1 - Vak VIII, 2, c: Genieter(s) van de onderhoudsuitkeringen
Naam, voornaam en adres

Codes

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Bedragen, data, andere...

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Deel 1 - Vak VI, 4: Schuldenaar(s) van de onderhoudsuitkeringen
Naam, voornaam en adres
a) rijksinwoner(s)
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
b) niet-rijksinwoner(s)

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Codes Bedragen, data, andere...

Codes Bedragen, data, andere...

Deel 1 - Vak IX: Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige  
vergoedingen
Naam, voornaam en adres van de genieter

Deel 1 - Vak IX: Premies van individuele levensverzekeringen

Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling

Deel 1 - Vak XI, 2: Waals belastingkrediet voor ‘coup de pouce’-leningen

Data waarop u de geldmiddelen ter beschikking hebt gesteld

3

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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,

,

,

,

,
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,

,

,

,

,

,

,

Code en gecorri-
geerde gegevens



BLADZIJDEN 3 EN 4 VAN DE AANGIFTE 
Op de bladzijden 3 en 4 (aanvullende inlichtingen) vult u de tekstvelden in (voor het geheel van de vakken van de 
aangifte), zijnde alle gegevens die u op de voorbereiding van de aangifte invult en die niet voorafgegaan worden door 
een 6-cijferige code.

Dateer en onderteken uw aangifte in de daartoe bestemde vakken. Opgelet, een niet ondertekende aangifte wordt 
beschouwd als een niet ingediende aangifte.

Vouw uw aangifte in twee op de lijn die vermeldt "Hier vouwen a.u.b.". Bij de aangifte werd een omslag voor 
terugzending bijgevoegd. Steek enkel uw aangifte en de eventuele bijlagen in deze omslag voor terugzending.
Het adres dat in het venster van de omslag moet verschijnen is dat van het scanningcentrum.
Het volstaat om uw bewijsstukken te bewaren en ze voor te leggen als uw dossierbeheerder erom vraagt. U kunt uw 
bijlagen echter ook bij uw aangifte bijvoegen. Dit is niet verplicht, maar aangewezen voor bepaalde bewijsstukken. 
Voor meer informatie  kunt u de toelichting (zie stap 1) raadplegen.
Indien u bijlagen meestuurt met de aangifte, dient u het “begeleidend blad voor de verzending van de aangiften” te 
gebruiken en de aangegeven instructies te volgen.
Opmerking: de aangifte, het begeleidend blad en de bijlagen mogen noch met nietjes, paperclips of eender welk ander 
materiaal aan mekaar gehecht worden.

Let erop dat uw omslag voldoende gefrankeerd is en dat u uw naam en adres op deze omslag vermeldt.  U dient uw 
aangifte te verzenden naar het scanningcentrum.

DEEL 1 en DEEL 2
Geheugensteun voor het invullen van 
uw aangifte (HERINNERING).
Gelieve bij het invullen de hiernaast  
vermelde richtlijnen te volgen naargelang 
de aard van de gegevens.
Enkel de codes en overeen- 
stemmende gegevens die u hebt 
ingevuld op de voorbereiding van de 
aangifte, moeten naar de aangifte  
worden overgebracht.

Codes Bedragen, data, andere...

Aankruisvakjes

Bedragen (EUR)

Aantallen

Data

Procenten

X

Codes

2O
18

2O
18

2

VOORBEELDEN

,
,
,
,
,
,

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Codes

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Bedragen, data, andere...

Deel 1 - Vak IV, N: Helpende gezinsleden van zelfstandigen
Code Bedrag Land Code Bedrag

Aard: 

Land Code Bedrag

Aard: 
Deel 1 - Vak IV, O: Inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten)
1. In Frankrijk of Nederland verkregen inkomsten die in die landen aan een sociale  
wetgeving voor werknemers of daarmee gelijkgestelden zijn onderworpen  
en in België niet van belasting zijn vrijgesteld
Land Code Bedrag

2. Inkomsten waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering
voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
Land Code Bedrag

Deel 1 - Vak V, C:  Pensioenen van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende 
kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor  
inkomsten van buitenlandse oorsprong

Land Code Bedrag

Deel 1 - Vak VII, F: Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is

Deel 1 - Vak VIII, 2, c: Genieter(s) van de onderhoudsuitkeringen
Naam, voornaam en adres

Codes

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Bedragen, data, andere...

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Deel 1 - Vak VI, 4: Schuldenaar(s) van de onderhoudsuitkeringen
Naam, voornaam en adres
a) rijksinwoner(s)
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
b) niet-rijksinwoner(s)

Deel 1: vakken II tot XIV - Deel 2: vakken XVI tot XXIII

Codes Bedragen, data, andere...

Codes Bedragen, data, andere...

Deel 1 - Vak IX: Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige  
vergoedingen
Naam, voornaam en adres van de genieter

Deel 1 - Vak IX: Premies van individuele levensverzekeringen

Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling

Deel 1 - Vak XI, 2: Waals belastingkrediet voor ‘coup de pouce’-leningen

Data waarop u de geldmiddelen ter beschikking hebt gesteld

3
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,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Code en gecorrig-
eerde gegevens

4527,36 €1211-50FRANKRIJK

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE DEEL 1 (BLZ. 7)

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE DEEL 2 (BLZ. 17)

AANGIFTE  (BLZ. 3)

AANGIFTE  (BLZ. 4) Deel 1 - VAK I: BANKREKENING, TELEFOONNUMMER(S) EN E-MAILADRES(SEN)

deel 1 en deel 2

Repertoriumnummer:

Gemeente:

Datum van uitreiking:

Terugzenden aan:

Afz. :

Om geldig te zijn, moet uw aangifte
gedagtekend en ondertekend zijn en

ons toekomen TEN LAATSTE OP 

De vakken ‘Aanslagjaar speciaal’ en ‘Jaar’ worden UITZONDERLIJK
ingevuld in geval van een aanslagjaar speciaal.   

Vakken ALLEEN in te vullen door de BELASTINGDIENST: 
Aanslagjaar speciaal: Jaar:

CONTROLE

hier plooien a.u.b.

2.  Telefoonnummer(s): (partner)

1.  Uw rekening gekend door de belastingdienst:   IBAN BIC

 Uw nieuwe rekening waarop de belastingdienst uw teruggaven voortaan mag overschrijven:

IBAN

BIC (alleen in te vullen als het gaat om een rekening in het buitenland)

Deel 2 - VAK XV: BEROEP EN ONDERNEMINGSNUMMER 

1. Beroep: 

2. Ondernemingsnummer:

Beroep: 

Ondernemingsnummer:

Nr. 276.1 (deel 1 en deel 2) - NL - 2018

3.  E-mailadres(sen):

 (partner)

AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING
AANSLAGJAAR 2O18 (inkomsten van het jaar 2O17)

AANGIFTE FORFAIT NATIONAAL NUMMER (NN) NN (partner)

4

Datum:

Aantal toegevoegde bladen:

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat deze aangifte 
oprecht en volledig is ingevuld.

Handtekening 1

Handtekening 2

Deel 2 - Vakken XVIII, 22 en XIX, 22: Adres van de bedrijfs- of beroepszetel

Deel 2 - Vak XXII, 1O: Verlies van een feitelijke vereniging

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Verlies begrepen in de linkerkolom:
Bedrag: Aard:

Verlies begrepen in de rechterkolom:

Bedrag:  Aard:

Deel 2 - Vakken XVII, 18; XVIII, 17; XIX, 17; XXI, 5 en XXII, 9: Inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt 
op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong

Deel 2 - Vakken XVIII, 18 en XIX, 18: Inkomsten of kosten van een feitelijke vereniging 

Aard Code Bedrag

(partner)

Land Code Bedrag

Personen die een gezamenlijke aangifte moeten indienen, 
moeten beiden het aangifteformulier ondertekenen.

FOD Financiën - Scanningcenter
BP 9O5OO
9O5O LEDEBERG

Deel 2 - Vak XVI, B: Andere diverse inkomsten
B, 1, c) Inkomsten van buitenlandse oorsprong
Land Code Bedrag

Belast in het buitenland ? Ja Neen
Land Code Bedrag

Belast in het buitenland ? Ja Neen
B, 2, d) Inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten)
Land Code Bedrag

Belast in het buitenland ? Ja Neen
Land Code Bedrag

Belast in het buitenland ? Ja Neen
B, 3, c) Inkomsten van buitenlandse oorsprong

Land Code Bedrag

B, 4, c) Inkomsten van buitenlandse oorsprong waarvoor u aanspraak 
maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong 
 Land Code Bedrag

Deel 1 - Vak XIV: Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies
A. Rekeningen in het buitenland
Naam en voornaam van de titularis van de rekening Land waar de rekening geopend was

B. Individuele levensverzekeringen in het buitenland
Naam en voornaam van de verzekeringnemer Land waar de verzekeringsonderneming gevestigd was

C. Juridische constructies Juridische constructie 1 Juridische constructie 2
 - Naam en voornaam van de oprichter of verkrijger van een
  dividend of enig ander voordeel:
 - Volledige naam van de juridische constructie:

 - Rechtsvorm van de juridische constructie:

 - Adres van de juridische constructie:

 - Eventueel identificatienr. van de juridische constructie:

 - Naam en adres van de beheerder van de juridische constructie 
  (alleen in te vullen door de oprichter van een juridische 
  constructie bedoeld in artikel 2, § 1, 13°, a, van het WIB 92):
 - Gaat het om een juridische constructie bedoeld in artikel 
  5/1, § 3, b, van het WIB 92?   Ja  Ja

Zijn de wettelijk bepaalde gegevens
over de rekening bij het centraal
aanspreekpunt bij de Nationale Bank 
van België gemeld? 

Ja

Ja

Ja

N. 276.1 (parties 1 et 2) - FR - 2015

Partie 1 - Cadre I : MODIFICATION OU PREMIERE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE - NUMERO DE TELEPHONE

CONTROLE DECLARATION FORFAIT

Les cases “Exercice spécial” et “Année” sont EXCEPTIONNELLEMENT
remplies lorsqu’il s’agit d’un exercice spécial.

Si modification ou première communication de votre compte bancaire :
Compte connu par l’Administration :

IBAN

Numéro de téléphone :

NUMERO NATIONAL (N.N.) N.N. (Partenaire)

BIC

PARTIES 1 et 2

DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES
EXERCICE D’IMPOSITION 2015 (revenus de l’année 2014)

Service Public Fédéral
FINANCES

Administration générale
de la fiscalité

Impôts sur les revenus

Pour être valable, votre déclaration 
doit être datée et signée et nous 
parvenir AU PLUS TARD le
                

N° du répertoire :

Commune :

Date d’envoi :

Exp. :

Plier ici s.v.p.

BICIBAN

SERVICE DE TAXATION COMPETENT POUR VOTRE DECLARATION

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) que cette déclaration a été remplie sincèrement et complètement.
Les personnes tenues de déposer une déclaration commune doivent, toutes deux, la signer.

Nombre de feuilles annexées : Date : //

Signature : Signature :

Vos données personnelles sont traitées par le SPF Finances conformément à la loi du 8/12/1992 et aux autres dispositions légales en vigueur.
Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet à l’avant-dernière page de la brochure explicative de la partie 1 jointe à la déclaration.

Exercice spécial :

Toute information complémentaire relative à votre déclaration peut être 
obtenue auprès de votre service de taxation dont les coordonnées sont 
mentionnées ci-contre.

Pour souscrire valablement votre déclaration, il n’est pas obligatoire  
d’y joindre des annexes.

En principe, les pièces qui justifient ou précisent les données qui 
figurent dans votre déclaration doivent être conservées par vos soins 
et, le cas échéant, devront être communiquées à votre service de 
taxation. 
Néanmoins, comme le précise la notice explicative, il est indiqué de 
joindre certaines pièces à votre déclaration.

A renvoyer à :

Partie 2 - Cadre XVI B : Revenus divers
B.1.d) Revenus d’origine étrangère (et frais y afférents)

Partie 1 - Cadre IX B2, B5, C2, C5 : Primes d’assurances-vie individuelles

Partie 1 - Cadre IX B6, C6 : Redevances payées pour l’acquisition d’un droit
                d’emphytéose ou de superficie ou redevances similaires
Nom, prénom et adresse du bénéficiaire
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Partie 1 - Cadre VI 4 : Débiteur(s) des rentes alimentaires

Nom, prénom et adresse
a) habitant(s) du Royaume
......................................... ......................................................................................

......................................... ......................................................................................

......................................... ......................................................................................

......................................... ......................................................................................
b) non-habitant(s) du Royaume

Partie 1 - Cadre IV N :  Membres de la famille aidants de travailleurs indépendants

......................................... ......................................................................................

......................................... ......................................................................................

Code Montant

Partie 1 - Cadre IV O :   Revenus d’origine étrangère
  (et frais y afférents)

Pays Code ........................................................ .....................................................................

Dénomination de l’organisme assureur

Pays Code Montant

......................................... ......................................... .........................................
Imposés à l’étranger ? Oui Non
Pays Code Montant

......................................... ......................................... .........................................
Imposés à l’étranger ? Oui Non

B.2.c) Revenus d’origine étrangère
Pays Code Montant

......................................... ......................................... .........................................

B.3.c) Revenus d’origine étrangère
Pays Code Montant

......................................... ......................................... .........................................

Adresse du siège d’exploitationPartie 2 - Cadre XVIII 22 :

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adresse du siège de la professionPartie 2  - Cadre XIX 22 : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Pertes d’une association de faitPartie 2 - Cadre XXII 10 :
Pertes comprises dans la colonne de gauche

..................................................................................................... Nature:
Pertes comprises dans la colonne de droite
Montant:

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

Montant

......................................... .......................................... ..........................................

......................................... .......................................... ..........................................

Partie 1 - Cadre VIII 2c : Bénéficiaire(s) des rentes alimentaires

Nom, prénom et adresse du bénéficiaire

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

N° du contrat

........................................................ .....................................................................

........................................................ .....................................................................

Partie 2 - Cadres XVIII 18, XIX 18 :

Nature Code Montant

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

Revenus ou frais
d’une association de fait

Partie 1 - Cadre VII F:  Revenus des capitaux et biens mobiliers
Revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable

.......................................................................................................................

Pays Code Montant

......................................... ......................................... .........................................

Nature:

......................................................................................................................

Pays Code Montant

......................................... ......................................... .........................................

Nature:

..................................................................................................... Nature: Montant:

Année :

Partie 2 - Cadre XV : PROFESSION ET NUMERO D’ENTREPRISE

Profession : ............................................................................................

N° d’entreprise :

Profession : ............................................................................................

N° d’entreprise :

Partie 1 - Cadre XIV :   Comptes et assurances-vie individuelles à l’étranger et constructions juridiques
A. Nom et prénom du titulaire du compte Pays où le compte était ouvert

B. Nom et prénom du preneur d’assurance Pays où l’entreprise d’assurance
était établie

Cases à compléter UNIQUEMENT par l’ADMINISTRATION:

......................................... ......................................................................................

1. Revenus perçus en France ou aux Pays-Bas qui ont été soumis, dans
ces pays, à une législation sociale pour travailleurs salariés ou assimilés
et qui ne sont pas exonérés d’impôt en Belgique

2. Revenus pour lesquels vous avez droit à une réduction d’impôt pour
revenus d’origine étrangère
Pays Code Montant

......................................... .......................................... ..........................................

......................................... .......................................... ..........................................

Partie 1 - Cadre V C / Partie 2 - Cadres XVII 19, XVIII 17, XIX 17, XXI 5, XXII 9 :
  Revenus d’origine étrangère (et frais y afférents)

......................................... .......................................... ..........................................

......................................... .......................................... ..........................................

......................................... .......................................... ..........................................

......................................... .......................................... ..........................................

......................................... .......................................... ..........................................
Pays Code Montant

C. Nom et prénom du fondateur ou du bénéficiaire (potentiel)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................ .....................................................................



.......................................................................................................................................................................... Oui Les données relatives au compte, 
qui sont prévues par la loi, 
ont-elles été communiquées 
au point de contact central de 
la Banque nationale de Belgique ?

.......................................................................................................................................................................... Oui

.......................................................................................................................................................................... Oui

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Op de site van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be) zal u algemene informatie
alsook de toelichting bij de aangifte terugvinden. U kunt deze brochure ook verkrijgen
door de telefoneren naar het hiernaast vermelde nummer.
Indien u bijkomende inlichtingen wenst in verband met uw aangifte, richt u dan tot 
uw centrum (zie hiernaast).
U kunt bijlagen bij uw aangifte toevoegen. Dit is niet verplicht, maar aangewezen voor 
bepaalde bewiijsstukken. Voor meer informatie kunt u de toelichting raadplegen.
U dient echter wel uw bewijsstukken te bewaren en ze voor te leggen wanneer uw 
centrum erom vraagt.
Wanneer u bijlagen bij uw aangifte toevoegt dient u het "begeleidend blad voor de 
verzending van de bijlagen" in te vullen en de aangegeven instructies te volgen.

FOD FINANCIËN - SCANNINGCENTER
BP 90500 - 9050 LEDEBERG

Contactcenter: 0257/257 57

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de FOD Financiën in overeenstemming 
met de wet van 8 december 1192 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en , vanaf 25 mei 2018, in overeenstemming met de Verordering (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bescherming van 
de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en 
betreffende het vrije verkeer ervan (AVG).
U vindt meer informatie over dit onderwerp op www.financien.belgium.be/nl/over_
de_fod/privacy en op de voorlaaste pagina van de toelichting die beschikbaar is op de 
webiste van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be) of door het nummer te bellen dat 
op uw aangifte vermeld staat.

INLICHTINGEN, BEVOEGD CENTRUM EN BIJLAGEN

3000,00 €1400-55ITALIË

  

STAP 3   DATEER EN ONDERTEKEN DE AANGIFTE 

STAP 4   MAAK UW AANGIFTE KLAAR OM TE VERZENDEN 

STAP 5   STUUR UW AANGIFTE PER POST RECHTSTREEKS NAAR HET SCANNINGCENTRUM.  
 HET ADRES IS VOORGEDRUKT OP DE EERSTE PAGINA VAN DE AANGIFTE IN HET DAARVOOR  
 VOORZIENE KADER

PAS OP! 
De voorbereiding van de aangifte vormt geen geldige aangifte en moet dus 

niet aan de administratie bezorgd worden. Bewaar dit document echter. 
Het kan u later helpen om, indien nodig, de informatie die u aan de administratie 

heeft meegedeeld en het resultaat van de belastingheffing te controleren.   

blz. 7


 1. Gewone bedrijfsvoorheffing. 
  a) Volgens fiches: ()  ........................... ()  ........................... 

()  ........................... ()  ........................... 
()  ........................... ()  ........................... 

  b) Totaal van rubriek a:   ...........................   ........................... 
 2. Vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen. 
  a) Volgens fiches: ()  ........................... ()  ........................... 

()  ........................... ()  ........................... 
()  ........................... ()  ........................... 

  b) Totaal van rubriek a:   ...........................   ........................... 

 Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 121150) en het bedrag van de hierboven vermelde pensioenen van buiten

landse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse 
oorsprong (pensioenen die zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 
belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd). 

 Land:  ...............................................................  Code:  ...................  Bedrag:  ......................................  
    ...............................................................    ...................    ......................................  
    ...............................................................    ...................    ......................................  
    ...............................................................    ...................    ......................................  


1. Niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag):   ...........................   ........................... 
2. Uitkeringen die door een gerechtelijke beslissing met terugwerkende 

kracht zijn toegekend:   ...........................   ........................... 
3. Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag):   ...........................   ........................... 
 a) datum van toekenning van het kapitaal (dag, maand, jaar):  l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l  l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
 b) bedrag van het kapitaal:   ...........................   ........................... 
4. Schuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde onderhoudsuitkeringen (naam, voornaam en adres):
 a) rijksinwoner(s):  ....................................................................................................................................................................................... 
 b) nietrijksinwoner(s):  ................................................................................................................................................................................ 


  


 

  a) met roerende voorheffing van 27 %:   ...........................   ........................... 
  b) met roerende voorheffing van 20 %:   ...........................   ........................... 
  c) met roerende voorheffing van 17 %:   ...........................   ........................... 
  d) met roerende voorheffing van 15 %:   ...........................   ........................... 
  e) met roerende voorheffing van 10 %:   ...........................   ........................... 
  f) met roerende voorheffing van 5 %:   ...........................   ........................... 

 
  a) dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (behalve 

coöperatieve participatievennootschappen) waarop geen roerende 
voorheffing is ingehouden (inkomen na aftrek van de per belas
tingplichtige vrijgestelde schijf van 190 euro): 

   1) die belastbaar zijn tegen 27 %:   ...........................   ........................... 
   2) die belastbaar zijn tegen 20 %:   ...........................   ........................... 
   3) die belastbaar zijn tegen 17 %:   ...........................   ........................... 
   4) die belastbaar zijn tegen 15 %:   ...........................   ........................... 
   5) die belastbaar zijn tegen 10 %:   ...........................   ........................... 
   6) die belastbaar zijn tegen 5 %:   ...........................   ........................... 
  b) interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een 

sociaal oogmerk, waarop geen roerende voorheffing is ingehou
den (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde 
schijf van 190 euro): 

   1) die belastbaar zijn tegen 27 %:   ...........................   ........................... 
   2) die belastbaar zijn tegen 20 %:   ...........................   ........................... 
   3) die belastbaar zijn tegen 17 %:   ...........................   ........................... 
   4) die belastbaar zijn tegen 15 %:   ...........................   ........................... 
   5) die belastbaar zijn tegen 10 %:   ...........................   ........................... 
   6) die belastbaar zijn tegen 5 %:   ...........................   ........................... 
  c) inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s bij kredietinstel

lingen in de Europese Economische Ruimte, waarop geen roe
rende voorheffing is ingehouden (inkomen na aftrek van de per 
belastingplichtige vrijgestelde schijf van 1.880 euro):   ...........................   ........................... 

  d) andere inkomsten zonder roerende voorheffing: 
   1) die belastbaar zijn tegen 27 %:   ...........................   ........................... 
   2) die belastbaar zijn tegen 20 %:   ...........................   ........................... 
   3) die belastbaar zijn tegen 17 %:   ...........................   ........................... 
   4) die belastbaar zijn tegen 15 %:   ...........................   ........................... 
   5) die belastbaar zijn tegen 10 %:   ...........................   ........................... 
   6) die belastbaar zijn tegen 5 %:   ...........................   ........................... 

(Zie ook het vervolg van vak VII op de volgende blz.)

4527,36 €1211-50Frankrijk

VAK V. - PENSIOENEN.

blz. 17 

 
 1. Bezoldigingen (andere dan bedoeld in 2):   
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  .......................... 
  ()  ...........................   ()  ..........................  
  ()  ...........................   ()  ..........................  
  b) die niet op een fiche zijn vermeld:   ...........................    ..........................  
  c) totaal van de rubrieken a en b:   ...........................    .......................... 
 2. Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in 

aanmerking komen:  
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  .......................... 
  b) die niet op een fiche zijn vermeld:   ...........................    ..........................  
  c) totaal van de rubrieken a en b:   ...........................    ..........................  
 3. Aandelenopties die u hebt verkregen:  
  a) in 2016:   ...........................    .......................... 
  b) van 1999 tot 2015:  bedrag dat in 2016 belastbaar wordt:   ...........................    .......................... 
 4. Als bezoldigingen te beschouwen huurinkomsten:   ...........................    .......................... 
 5. Vervroegd vakantiegeld:   ...........................    .......................... 
 6. Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen:  
  a) die voor vrijstelling in aanmerking komen:   ...........................    .......................... 
  b) andere:   ...........................    .......................... 
 7. Nietrecurrente resultaatgebonden voordelen: a) totaal bedrag:   ...........................    .......................... 
      b) vrijstelling:   ...........................    .......................... 
 8. Tegen 33 % belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in 

de horeca:   ...........................    .......................... 
 9. Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen 

door een erkend huisarts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone:   ...........................    .......................... 
 10. Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen:   ...........................    .......................... 
 11. Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van  

het wettelijke forfait wenst):   ...........................    .......................... 
 12. Bedrijfsvoorheffing:   
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  .......................... 
  ()  ...........................   ()  ..........................  
  ()  ...........................   ()  .......................... 
  b) op het niet op een fiche vermelde vakantiegeld vermeld in de 

rubrieken 1, b en 2, b:   ...........................    .......................... 
  c) totaal van de rubrieken 12, a en 12, b:   ...........................    .......................... 
 13. Inhoudingen voor aanvullend pensioen:  
  a) gewone bijdragen en premies:   ...........................    .......................... 
  b) bijdragen en premies voor individuele voortzetting:   ...........................    .......................... 
 14. Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid:   ...........................    .......................... 
 15. Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband:   
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  ..........................  
  ()  ...........................   ()  .......................... 
  ()  ...........................   ()  .......................... 
  b) niet op een fiche vermelde bezoldigingen, vermeld in de rubrieken  

1, b; 3 en 4:   ...........................    ..........................  
  c) totaal van de rubrieken 15, a en 15, b:   ...........................    .......................... 
16.  Werkbonus:   ...........................    .......................... 
 17. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c of D, 1, a, 2 aanvullende 

vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1, 3 en 4 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van 
de vennootschap waarbij u het werk hebt hervat:   ...........................    .......................... 

 18. Roerende voorheffing op in de rubrieken 1 en 2 vermelde inkomsten uit 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties:   ...........................    .......................... 

 19. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 140055) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 11 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ..................................................... Code:  ............................  Bedrag:  ...................................   
     .....................................................   ............................    ...................................  
     .....................................................   ............................    ...................................  
     .....................................................   ............................    ...................................  
20.  Als u maar gedurende een gedeelte van het jaar bedrijfsleider bent 

geweest, vermeld:  a) de begindatum (dag, maand, jaar): l...ı...l......l...ı...ı...ı...l l...ı...l......l...ı...ı...ı...l
      b) de einddatum (dag, maand, jaar):  l...ı...l......l...ı...ı...ı...l  l...ı...l......l...ı...ı...ı...l
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 1. Bezoldigingen (andere dan bedoeld in 2):   
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  .......................... 
  ()  ...........................   ()  ..........................  
  ()  ...........................   ()  ..........................  
  b) die niet op een fiche zijn vermeld:   ...........................    ..........................  
  c) totaal van de rubrieken a en b:   ...........................    .......................... 
 2. Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in 

aanmerking komen:  
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  .......................... 
  b) die niet op een fiche zijn vermeld:   ...........................    ..........................  
  c) totaal van de rubrieken a en b:   ...........................    ..........................  
 3. Aandelenopties die u hebt verkregen:  
  a) in 2016:   ...........................    .......................... 
  b) van 1999 tot 2015:  bedrag dat in 2016 belastbaar wordt:   ...........................    .......................... 
 4. Als bezoldigingen te beschouwen huurinkomsten:   ...........................    .......................... 
 5. Vervroegd vakantiegeld:   ...........................    .......................... 
 6. Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen:  
  a) die voor vrijstelling in aanmerking komen:   ...........................    .......................... 
  b) andere:   ...........................    .......................... 
 7. Nietrecurrente resultaatgebonden voordelen: a) totaal bedrag:   ...........................    .......................... 
      b) vrijstelling:   ...........................    .......................... 
 8. Tegen 33 % belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in 

de horeca:   ...........................    .......................... 
 9. Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen 

door een erkend huisarts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone:   ...........................    .......................... 
 10. Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen:   ...........................    .......................... 
 11. Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van  

het wettelijke forfait wenst):   ...........................    .......................... 
 12. Bedrijfsvoorheffing:   
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  .......................... 
  ()  ...........................   ()  ..........................  
  ()  ...........................   ()  .......................... 
  b) op het niet op een fiche vermelde vakantiegeld vermeld in de 

rubrieken 1, b en 2, b:   ...........................    .......................... 
  c) totaal van de rubrieken 12, a en 12, b:   ...........................    .......................... 
 13. Inhoudingen voor aanvullend pensioen:  
  a) gewone bijdragen en premies:   ...........................    .......................... 
  b) bijdragen en premies voor individuele voortzetting:   ...........................    .......................... 
 14. Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid:   ...........................    .......................... 
 15. Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband:   
  a) volgens fiches:  ()  ...........................   ()  ..........................  
  ()  ...........................   ()  .......................... 
  ()  ...........................   ()  .......................... 
  b) niet op een fiche vermelde bezoldigingen, vermeld in de rubrieken  

1, b; 3 en 4:   ...........................    ..........................  
  c) totaal van de rubrieken 15, a en 15, b:   ...........................    .......................... 
16.  Werkbonus:   ...........................    .......................... 
 17. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c of D, 1, a, 2 aanvullende 

vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1, 3 en 4 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van 
de vennootschap waarbij u het werk hebt hervat:   ...........................    .......................... 

 18. Roerende voorheffing op in de rubrieken 1 en 2 vermelde inkomsten uit 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties:   ...........................    .......................... 

 19. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 140055) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 11 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ..................................................... Code:  ............................  Bedrag:  ...................................   
     .....................................................   ............................    ...................................  
     .....................................................   ............................    ...................................  
     .....................................................   ............................    ...................................  
20.  Als u maar gedurende een gedeelte van het jaar bedrijfsleider bent 

geweest, vermeld:  a) de begindatum (dag, maand, jaar): l...ı...l......l...ı...ı...ı...l l...ı...l......l...ı...ı...ı...l
      b) de einddatum (dag, maand, jaar):  l...ı...l......l...ı...ı...ı...l  l...ı...l......l...ı...ı...ı...l
 

3000,00 €1400-55Italië
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VOORBEREIDING 
VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING 

Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 

DEEL 2 
__________________ 

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. 
(Lees eerst aandachtig de toelichting) 

▲ Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, altijd de linkerkolom invullen. 

 Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de 
gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen.

 Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens 
van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. 

Vak XV - BEROEP EN ONDERNEMINGSNUMMER

1. Beroep uitgeoefend in 2017:  .........................................................................   .........................................................................  

 .........................................................................   .........................................................................  

2. Ondernemingsnummer:  .........................................................................   .........................................................................  

Vak XVI - DIVERSE INKOMSTEN

A. DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD 

 1. Niet verplicht aan te geven inkomsten 

  a) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die 
via een tussenpersoon in België met afhouding van de roerende 
voorheffing zijn geïnd of verkregen: 1176-85  ........................... 2176-55  ........................... 

  b) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot bij 
financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-
zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1.2.2005: 

   1) met roerende voorheffing van 30 %: 1127-37  ........................... 2127-07  ........................... 

   2) met roerende voorheffing van 20 %: 1126-38  ........................... 2126-08  ........................... 

   3) met roerende voorheffing van 17 %: 1120-44  ........................... 2120-14  ........................... 

   4) met roerende voorheffing van 15 %: 1128-36  ........................... 2128-06  ........................... 

   5) met roerende voorheffing van 10 %: 1129-35  ........................... 2129-05  ........................... 

   6) met roerende voorheffing van 5 %: 1122-42  ........................... 2122-12  ........................... 

 2. Verplicht aan te geven inkomsten 

  a) Onderverhuring of overdracht van huur van al dan niet 
gemeubileerde onroerende goederen: 

   1) inkomsten (bruto): 1180-81  ........................... 2180-51  ........................... 

   2) werkelijke kosten, met inbegrip van de door u betaalde huur en 
huurlasten: 1181-80  ........................... 2181-50  ........................... 

  b) Concessie van het recht om affiches of andere reclamedragers te 
plaatsen: 

   1) totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto): 1184-77  ........................... 2184-47  ........................... 

   2) werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van 
het wettelijke forfait van 5 % wenst): 1185-76  ........................... 2185-46  ........................... 

c) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die 
niet in België zijn geïnd: 1178-83  ........................... 2178-53  ........................... 

  d) Ontvangen bedragen uit de verhuring van jacht-, vis- en 
vogelvangstrechten: 1188-73  ........................... 2188-43  ........................... 

  e) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot bij 
financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-
zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1.2.2005, 
waarop geen roerende voorheffing is toegepast, en:

   1) die belastbaar zijn tegen 30 %: 1197-64  ........................... 2197-34  ........................... 

   2) die belastbaar zijn tegen 20 %: 1189-72  ........................... 2189-42  ........................... 

   3) die belastbaar zijn tegen 17 %: 1186-75  ........................... 2186-45  ........................... 

   4) die belastbaar zijn tegen 15 %: 1198-63  ........................... 2198-33  ........................... 

   5) die belastbaar zijn tegen 10 %: 1190-71  ........................... 2190-41  ........................... 

   6) die belastbaar zijn tegen 5 %: 1187-74  ........................... 2187-44  ........................... 

(Zie ook het vervolg van vak XVI op de volgende blz.)N
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blz. 16 

Vak XVI - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG

B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN

 1. Winst of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie: 

  a) brutobedrag: 

  b) bedrijfsvoorheffing: 

1460-92  ........................... 2460-62  ........................... 

1461-91  ........................... 2461-61  ........................... 

  c) als onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld: 

   Land:  ................................  Code:  ...................  Bedrag:  .............................  Belast in het buitenland? □ Ja □ Neen 

     ................................   ...................    .............................     □ Ja □ Neen 

 2. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, 
speculaties of diensten buiten de deeleconomie: 

  a) meerwaarden op roerende waarden en titels (andere dan bedoeld 
in 7 en 8 hierna): 

   1) brutobedrag: 1440-15  ........................... 2440-82  ........................... 

   2) kosten: 1441-14  ........................... 2441-81  ........................... 

  b) andere: 

   1) brutobedrag: 1200-61  ........................... 2200-31  ........................... 

   2) kosten: 1201-60  ........................... 2201-30  ........................... 

  c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 5 jaren betreffende 
in 2 bedoelde prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten: 1202-59  ........................... 2202-29  ...........................  

  d) als onder a en b inkomsten van buitenlandse oorsprong en bijhorende kosten begrepen zijn, vermeld: 

   Land:  ................................  Code:  ...................  Bedrag:  .............................  Belast in het buitenland? □ Ja □ Neen 

     ................................   ...................    .............................     □ Ja □ Neen 

 3. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, 
schrijvers en kunstenaars: 

  a) belastbaar bedrag: 1203-58  ........................... 2203-28  ........................... 

  b) bedrijfsvoorheffing: 1204-57  ........................... 2204-27  ........................... 

  c) als onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld: 

   Land:  ...................................................  Code:   ...........................  Bedrag:  .......................................  

     ...................................................    ...........................     .......................................  

 4. Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen, 
toegekend aan onderzoekers: 

  a) brutobedrag: 1209-52  ........................... 2209-22  ........................... 

  b) bedrijfsvoorheffing: 1210-51  ........................... 2210-21  ........................... 

  c) als onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor 
inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in 
aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten), vermeld: 

   Land:  ...................................................  Code:   ...........................  Bedrag:  ......................................  

      ...................................................    ...........................    ......................................  

 5. Overdracht van in België gelegen gronden of zakelijke rechten op 
gronden:  

  a) meerwaarden belastbaar tegen 33 %: 1205-56  ........................... 2205-26  ........................... 

  b) meerwaarden belastbaar tegen 16,5 %: 1206-55  ........................... 2206-25  ........................... 

  c) verliezen van 2017: 1207-54  ........................... 2207-24  ........................... 

  d) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 5 jaren: 1208-53  ........................... 2208-23  ........................... 

 6. Overdracht van in België gelegen gebouwen of zakelijke rechten op 
gebouwen:  

  a) belastbare meerwaarden: 1171-90  ........................... 2171-60  ........................... 

  b) verliezen van 2017: 1172-89  ........................... 2172-59  ........................... 

  c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 5 jaren: 1173-88  ........................... 2173-58  ........................... 

 7. Belastbaar bedrag van de meerwaarden op aandelen, verwezenlijkt 
buiten het normale beheer van een privévermogen: 1169-92  ........................... 2169-62  ........................... 

 8. Belastbaar bedrag van de meerwaarden, verwezenlijkt bij de gehele of 
gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan 
rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte: 1174-87  ........................... 2174-57  ........................... 



blz. 17 

Vak XVII - BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS

 1. Bezoldigingen (andere dan bedoeld in 2):  

  a) volgens fiches:  (400)  ...........................  (400)  ........................... 

 (400)  ...........................  (400)  ........................... 

 (400)  ...........................  (400)  ...........................  

  b) die niet op een fiche zijn vermeld:   ...........................   ...........................  

  c) totaal van de rubrieken a en b: 1400-55  ........................... 2400-25  ........................... 

 2. Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in 
aanmerking komen: 

  a) volgens fiches:  (430)  ...........................  (430)  ........................... 

  b) die niet op een fiche zijn vermeld:   ...........................   ........................... 

  c) totaal van de rubrieken a en b: 1430-25  ........................... 2430-92  ...........................  

 3. Als bezoldigingen te beschouwen huurinkomsten: 1401-54  ........................... 2401-24  ........................... 

 4. Vervroegd vakantiegeld: 1402-53  ........................... 2402-23  ........................... 

 5. Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen: 

  a) die voor vrijstelling in aanmerking komen: 1432-23  ........................... 2432-90  ........................... 

  b) andere: 1431-24  ........................... 2431-91  ........................... 

 6. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: a) totaal bedrag: 1418-37  ........................... 2418-07  ........................... 

b) vrijstelling: 1420-35  ........................... 2420-05  ........................... 

 7. Tegen 33 % belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in 
de horeca: 1422-33  ........................... 2422-03  ........................... 

 8. Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen 
door een erkend huisarts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone: 1428-27  ........................... 2428-94  ........................... 

 9. Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen: 1405-50  ........................... 2405-20  ........................... 

 10. Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van  
het wettelijke forfait wenst): 1406-49  ........................... 2406-19  ........................... 

 11. Bedrijfsvoorheffing: 

  a) volgens fiches:  (407)  ...........................  (407)  ........................... 

 (407)  ...........................  (407)  ........................... 

 (407)  ...........................  (407)  ........................... 

  b) op het niet op een fiche vermelde vakantiegeld vermeld in de 
rubrieken 1, b en 2, b:  ...........................  ........................... 

  c) totaal van de rubrieken 11, a en 11, b: 1407-48  ........................... 2407-18  ........................... 

 12. Inhoudingen voor aanvullend pensioen: 

  a) gewone bijdragen en premies: 1408-47  ........................... 2408-17  ........................... 

  b) bijdragen en premies voor individuele voortzetting: 1412-43  ........................... 2412-13  ........................... 

 13. Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid: 1409-46  ........................... 2409-16  ........................... 

 14. Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband, als 
zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige: 

  a) volgens fiches:  (411)  ...........................  (411)  ...........................  

 (411)  ...........................  (411)  ........................... 

 (411)  ...........................  (411)  ........................... 

  b) niet op een fiche vermelde bezoldigingen, vermeld in de rubrieken  
1, b en 3:  ...........................  ...........................  

  c) totaal van de rubrieken 14, a en 14, b: 1411-44  ........................... 2411-14  ........................... 

15.  Werkbonus: 1419-36  ........................... 2419-06  ........................... 

 16. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1 en 3 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van de 
vennootschap waarbij u het werk hebt hervat: 1417-38  ........................... 2417-08  ........................... 

 17. Roerende voorheffing op in de rubrieken 1 en 2 vermelde inkomsten uit 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties: 1427-28  ........................... 2427-95  ........................... 

 18. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1400-55) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 10 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ....................................................  Code:  ............................ Bedrag:  ....................................   

     ....................................................    ............................   ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

19.  Als u maar gedurende een gedeelte van het jaar bedrijfsleider bent 
geweest, vermeld:  a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1415-40 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2415-10 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

      b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1416-39 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2416-09 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l



blz. 18 

Vak XVIII - WINST UIT NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWONDERNEMINGEN

 1. Brutowinst van de eigenlijke exploitatie: 1600-49  ........................... 2600-19  ........................... 

 2. Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt (behalve 
meerwaarden): 1601-48  ........................... 2601-18  ........................... 

 3. Financiële opbrengsten: 1602-47  ........................... 2602-17  ........................... 

 4. Meerwaarden (na aftrek van kosten van overdracht): 

  a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 %): 1603-46  ........................... 2603-16  ........................... 

  b) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1604-45  ........................... 2604-15  ........................... 

 5. Winst die overeenstemt met de voorheen afgetrokken kosten van 
overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk een (al dan 
niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt: 1615-34  ........................... 2615-04  ........................... 

 6. Vergoedingen: 

  a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 %: 1607-42  ........................... 2607-12  ........................... 

  b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1605-44  ........................... 2605-14  ........................... 

  c) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %: 1618-31  ........................... 2618-01  ........................... 

  d) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1610-39  ........................... 2610-09  ........................... 

 7. Beroepskosten: 

  a) kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 
een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt: 1620-29  ........................... 2620-96  ........................... 

  b) bezoldigingen toegekend aan uw meewerkende echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner: 1611-38  ........................... 2611-08  ........................... 

  c) andere dan die vermeld onder a en b: 1606-43  ........................... 2606-13  ........................... 

 8. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en 
kosten: 1609-40  ........................... 2609-10  ........................... 

 9. Vrijstelling van opbrengsten geboekt als gevolg van de homologatie 
van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord 
door de rechtbank: 1608-41  ........................... 2608-11  ........................... 

10. Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale 
kwaliteitszorg: 1612-37  ........................... 2612-07  ........................... 

 11. Vrijstelling voor ander bijkomend personeel: 1613-36  ........................... 2613-06  ........................... 

 12. Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs: 1622-27  ........................... 2622-94  ........................... 

 13. Investeringsaftrek: 1614-35  ........................... 2614-05  ........................... 

14. Toekenning aan uw meewerkende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de 
echtgenoot of partner die de toekenning doet): 1616-33  ........................... 2616-03  ........................... 

15. Totaal van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d vermelde 
inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep of als student-
zelfstandige: 1617-32  ........................... 2617-02  ........................... 

16. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d hierboven vermelde inkomsten uit die 
nieuwe zelfstandige activiteit: 1621-28  ........................... 2621-95  ........................... 

 17. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1600-49) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 14 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ....................................................  Code:  ............................ Bedrag:  ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

 18. Als in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten zijn begrepen die slaan op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 
werkzaamheid, vermeld de juiste aard van die werkzaamheid, de code waarnaast ze zijn vermeld en het bedrag. 

  Aard:  ......................................................................................  Code:  .............................  Bedrag:  ..............................................  

     ......................................................................................    .............................    ..............................................  

     ......................................................................................    .............................    ..............................................  

     ......................................................................................    .............................    ..............................................  

 19. Slaan de in rubriek 18 vermelde bedragen op meer dan één feitelijke 
vereniging? 

1625-24 □ Ja

1626-23 □ Neen

2625-91 □ Ja

2626-90 □ Neen

  Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst. 

20.  Bevatten de in rubriek 18 vermelde bedragen inkomsten of kosten van 
buitenlandse oorsprong? 

1630-19 □ Ja

1631-18 □ Neen

2630-86 □ Ja

2631-85 □ Neen

  Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst. 

 21. Als u uw beroep maar gedurende een gedeelte van het jaar hebt 
uitgeoefend, vermeld:  a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1627-22 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2627-89 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

    b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1628-21 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2628-88 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

 22. Vermeld het adres van de bedrijfszetel, als die niet samenvalt met uw domicilie: 

   .................................................................................................................................................................................................................  

(partner)  ..................................................................................................................................................................................................  



blz. 19 

Vak XIX - BATEN VAN VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF ANDERE WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN

 1. Ontvangsten uit de uitoefening van het beroep (andere dan die 
bedoeld in de rubrieken 2 tot 4): 1650-96  ........................... 2650-66  ........................... 

 2. Ontvangsten verkregen door sportbeoefenaars voor hun sportieve 
activiteiten: 1658-88  ........................... 2658-58  ........................... 

 3. Ontvangsten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor 
hun activiteiten voor sportbeoefenaars: 1659-87  ........................... 2659-57  ........................... 

 4. Achterstallige erelonen: 1652-94  ........................... 2652-64  ........................... 

 5. Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (behalve 
meerwaarden): 1651-95  ........................... 2651-65  ........................... 

 6. Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van overdracht als u 
kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten): 

  a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 %): 1653-93  ........................... 2653-63  ........................... 

  b) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1654-92  ........................... 2654-62  ........................... 

 7. Baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke 
kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 
een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt (niet in te 
vullen als u de toepassing van het wettelijke forfait wenst): 1674-72  ........................... 2674-42  ........................... 

 8. Vergoedingen en premies: 

  a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1655-91  ........................... 2655-61  ........................... 

  b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %: 1667-79  ........................... 2667-49  ........................... 

  c) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1661-85  ........................... 2661-55  ........................... 

 9. Sociale bijdragen: 1656-90  ........................... 2656-60  ........................... 

 10. Andere beroepskosten (niet invullen als u de toepassing van het 
wettelijke forfait wenst): 

  a) kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 
een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt: 1675-71  ........................... 2675-41  ........................... 

  b) bezoldigingen toegekend aan uw meewerkende echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner: 1669-77  ........................... 2669-47  ........................... 

  c) andere dan die vermeld onder a en b: 1657-89  ........................... 2657-59  ........................... 

 11. Vrijstelling voor bijkomend personeel: 1666-80  ........................... 2666-50  ........................... 

 12. Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs: 1678-68  ........................... 2678-38  ........................... 

 13. Investeringsaftrek: 1662-84  ........................... 2662-54  ........................... 

 14. Toekenning aan uw meewerkende echtgenoot of wettelijk samen-
wonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de 
echtgenoot of partner die de toekenning doet): 1663-83  ........................... 2663-53  ........................... 

 15. Totaal van de in de rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c vermelde inkomsten 
verkregen als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige: 1668-78  ........................... 2668-48  ........................... 

 16. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c hierboven vermelde inkomsten uit die 
nieuwe zelfstandige activiteit: 1676-70  ........................... 2676-40  ........................... 

 17. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1650-96) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 14 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ....................................................  Code:  ............................ Bedrag:  ....................................   

     ....................................................    ............................   ....................................   

     ....................................................    ............................   ....................................  

 18. Als in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten zijn begrepen die slaan op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 
werkzaamheid, vermeld de juiste aard van die werkzaamheid, de code waarnaast ze zijn vermeld en het bedrag. 

  Aard:  ......................................................................................  Code:  .............................  Bedrag:  ..............................................  

     ......................................................................................    .............................    ..............................................  

     ......................................................................................    .............................    ..............................................  

 19. Slaan de in rubriek 18 vermelde bedragen op meer dan één feitelijke 
vereniging? 

1670-76 □ Ja 

1671-75 □ Neen

2670-46 □ Ja 

2671-45 □ Neen

  Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst. 

 20. Bevatten de in rubriek 18 vermelde bedragen inkomsten of kosten van 
buitenlandse oorsprong? 

1679-67 □ Ja 

1680-66 □ Neen

2679-37 □ Ja 

2680-36 □ Neen

  Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst. 

 21. Als u uw beroep maar gedurende een gedeelte van het jaar hebt 
uitgeoefend, vermeld:  a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1672-74 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2672-44 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

    b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1673-73 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2673-43 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

 22. Vermeld het adres van de beroepszetel, als die niet samenvalt met uw domicilie: 

   .................................................................................................................................................................................................................  

(partner)  ..................................................................................................................................................................................................  



blz. 20 

Vak XX - VOORHEFFINGEN IN VERBAND MET EEN ZELFSTANDIGE BEROEPSWERKZAAMHEID

 1. Roerende voorheffing: 1756-87  ........................... 2756-57  ........................... 

 2. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting: 1757-86  ........................... 2757-56  ........................... 

 3. Bedrijfsvoorheffing: 1758-85  ........................... 2758-55  ........................... 

 4. Verrekenbaar bedrag van het belastingkrediet bedoeld in artikel 289bis 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: 1759-84  ........................... 2759-54  ........................... 

Vak XXI - BEZOLDIGINGEN VAN MEEWERKENDE 
ECHTGENOTEN EN WETTELIJK SAMENWONENDE PARTNERS

 1. Door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toegekende 
bezoldigingen: 1450-05  ........................... 2450-72  ........................... 

 2. Sociale bijdragen: 1451-04  ........................... 2451-71  ........................... 

 3. Andere eigen beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing 
van het wettelijke forfait wenst): 1452-03  ........................... 2452-70  ........................... 

 4. In rubriek 1 vermelde bezoldigingen toegekend in het kader van een 
beroepswerkzaamheid die uw echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner uitoefent als zelfstandige in bijberoep of als student-
zelfstandige: 1453-02  ........................... 2453-69  ........................... 

 5. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1450-05) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 3 vermelde 
bezoldigingen en kosten die slaan op door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner verkregen inkomsten van buitenlandse 
oorsprong waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op 
uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ....................................................  Code:  ............................ Bedrag:  ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

 6. Als u maar gedurende een gedeelte van het jaar bij de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid van uw echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner hebt meegewerkt, vermeld:  

   a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1455-97 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2455-67 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

   b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1456-96 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2456-66 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l



blz. 21 

Vak XXII - WINST EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID

 1. Stopzettingsmeerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van 
overdracht): 

  a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1690-56  ........................... 2690-26  ........................... 

  b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %: 1691-55  ........................... 2691-25  ........................... 

  c) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1692-54  ........................... 2692-24  ........................... 

 2. Winst en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken 
werkelijke kosten van overdracht van activa waarop u na de 
stopzetting een (al dan niet belastbare) stopzettingsmeerwaarde hebt 
verwezenlijkt: 1693-53  ........................... 2693-23  ........................... 

 3. Premies en vergoedingen: 

  a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 %: 1687-59  ........................... 2687-29  ........................... 

  b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1694-52  ........................... 2694-22  ........................... 

 4. Winst en baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting (behalve de 
in de rubrieken 1 tot 3, 5 en 6 bedoelde inkomsten en de vergoedingen 
tot herstel van een tijdelijke winst- of baatderving): 1695-51  ........................... 2695-21  ........................... 

 5. Na de stopzetting verkregen baten voor sportieve activiteiten verricht 
tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als sportbeoefenaar: 1688-58  ........................... 2688-28  ........................... 

 6. Na de stopzetting verkregen baten voor activiteiten voor 
sportbeoefenaars, verricht tijdens een vorige beroepswerkzaamheid 
als opleider, trainer of begeleider: 1689-57  ........................... 2689-27  ........................... 

 7. Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting: 

  a) kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 
een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt:  1696-50  ........................... 2696-20  ........................... 

  b) andere dan die vermeld onder a: 1697-49  ........................... 2697-19  ........................... 

 8. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als zelfstandige, vermeld dan hier de in rubriek 1, c hierboven 
vermelde inkomsten uit die ‘nieuwe’ zelfstandige activiteit: 1698-48  ........................... 2698-18  ........................... 

 9. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1690-56) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 7 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd): 

  Land:  ....................................................  Code:  ............................ Bedrag:  ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

     ....................................................    ............................   ....................................  

 10. Als u in rubriek 7, b een bedrag hebt ingevuld dat slaat op een voorheen in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 
werkzaamheid, en het resultaat van de in de rubrieken 1 tot 6 en 7, b vermelde inkomsten en kosten van die werkzaamheid uiteindelijk tot 
een verlies leidt (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7, b), vermeld dan het bedrag van dat verlies en de juiste aard van die werkzaamheid en houd, per 
feitelijke vereniging en per land van herkomst, het detail ter beschikking van de belastingdienst. 

  Verlies begrepen in de linkerkolom:  ..........................................  Aard:  ..............................................................................................  

  Verlies begrepen in de rechterkolom:   ..........................................  Aard:   ..............................................................................................  

Vak XXIII - EERSTE VESTIGING ALS ZELFSTANDIGE

Als u zich in 2015, 2016 of 2017 voor de eerste maal gevestigd hebt als 
zelfstandige in hoofdberoep, vermeld hiernaast de aanvangsdatum  
(dag, maand, jaar): 1552-97 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2552-67 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

Aantal toegevoegde bladen:  .....................................  Datum: ............................................

▲ OPGELET: ALS U EEN PAPIEREN AANGIFTE INDIENT, VERGEET DAN NIET:

- de gegevens die u hebt ingevuld in vak XV van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina (onderaan) van die aangifte 

- de bedragen en andere gegevens die u in deel 2 van deze voorbereiding naast voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv. 1400-55) hebt 
ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van die aangifte 

- de gegevens waarvoor in deel 2 van deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak XVII, rubriek 18) over te brengen in de 
overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van die aangifte. 
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