
Checklist personenbelasting 1 

AANGIFTE PERSONENBELASTING INKOMSTEN 2019 (aanslagjaar 2020) 

Persoonlijke gegevens 

Naam:   

Naam partner 

Adres: 

Telefoon: 

Gsm:  

E-mailadres:

Bankrekeningnummer teruggave (IBAN):  

Gelieve een kopie van uw identiteitskaart (voor-en achterkant) te bezorgen! 

U was op 01/01/2019:  

☐ ongehuwd en niet wettelijk samenwonend

☐ gehuwd

☐ wettelijk samenwonend

☐ weduwnaar, weduwe

☐ uit de echt gescheiden

• Heeft u een zware handicap? ☐ Ja  /  ☐  Nee
• Heeft uw partner een zware handicap? ☐ Ja  /  ☐  Nee

Gezinslasten 

• Kinderen ten laste ☐ Ja  /  ☐  Nee

Opgelet:  thuiswonend, netto bestaansmiddelen beneden een bepaald grensbedrag 

 Co-ouderschap: 

Naam Voornaam Geboorte datum Handicap   Domicilie 

……………………… ………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee  …………………. 

…………………………… ………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee  …………………. 

…………………………… ………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee  …………………. 

…………………………… ………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee  …………………. 

…………………………… ………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee  …………………. 

☐ Ja  /  ☐  Nee• Ouders, grootouders, broers, zusters ten laste van 65 jaar of ouder
maximum inkomen = 26.840 EUR

Naam Voornaam Geboorte datum Handicap 

…………………………………………… ………………………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee

…………………………………………… ………………………………………… …………………………. ☐ Ja / ☐ Nee

vanaf 2019  ☐ Ja /  ☐  Nee     Huwelijksstelsel: 

vanaf 2019  ☐ Ja /  ☐  Nee 

vanaf 2019  ☐  Ja /  ☐  Nee 

vanaf 2019  ☐  Ja /  ☐  Nee 



2 

• Onderhoudsuitkeringen?

Heeft u in 2019 onderhoudsuitkeringen: (schrappen wat niet past) 

Zoja, wie is de genieter of schuldenaar: 

 Naam: ………………………………………… 

Adres: ………………………………………… 

………………………………………… 

 Betaald bedrag: ………………………………………… 

(Indien meerdere genieters, gelieve verder aan te vullen bij opmerkingen) 

• Roerende inkomsten?:

Heeft u roerende inkomsten ontvangen?  ☐ Ja / ☐ Nee

Zo ja, welke van roerende inkomsten heeft u ontvangen en hoeveel bedroegen deze?

Land waaruit inkomsten 
werden ontvangen 

Soort? (vb. dividenden, 
royalty’s, .. 

Bedrag Roerende voorheffing 
ingehouden? 

TER INFO: Roerende inkomsten zijn inkomsten afkomstig uit bankrekeningen, leningen, obligaties, aandelen, aandelen van instellingen voor collectieve 
beleggingen of bepaalde levensverzekeringen. Dat kunnen interesten, dividenden, royalty’s, lijfrente of tijdelijke renten en inkomsten uit auteursrechten, 
naburige rechten en licenties zijn. 

OPMERKINGEN?: 
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Documenten te bezorgen ter indiening van de belastingaangifte 
m.b.t. inkomsten 2019:

o Inkomstenfiches 281.10/281.11/281.12/281.14/281.20/281.50
o Jaaropgaaf buitenlandse inkomsten
o Overzicht van roerende inkomsten (Binnen- en Buitenlandse) o.a.:

 Inkomsten uit aandelen (dividenden,…)
 Intresten van bankrekeningen
 Auteursrechten,…

o Bankattest(en) woonkrediet(en)
 Voor nieuwe leningen ook het éénmalig basisattest (ook indien er nog geen aflossingen zijn gedaan in

2019!)
 Voor leningen die in het verleden geherfinancierd werden, graag de datum van de oorspronkelijke lening

opgeven
o Bankattest(en) beroepsleningen (bij éénmanszaak –hoofd –en of bijberoep)
o Attest(en) kredieten voorafbetalingen belasting
o Attest(en) pensioensparen
o Attest(en) levensverzekeringen
o Attest(en) schuldsaldoverzekeringen
o Attest(en) PWA
o Attest(en) dienstencheques
o Attest(en) kinderopvang
o Attest(en) giften
o Attest voorafbetaling belastingen
o Attest sociale bijdrage
o Attest vrij aanvullend pensioen
o Attest inzake winwin leningen
o Kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) of eventueel paspoort
o Andere documenten nuttig bij het invullen van uw aangifte…?
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VERKLARING OP EER 

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, de Heer/Mevrouw* 
dat ikzelf of mijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden 

1) houder(s)  zijn van een buitenlandse rekening met volgende gegevens :

TITULARIS VAN DE REKENING AFGESLOTEN IN (Land) Melding NBB? (zie toelichting onderaan) 
 Ja, melding gedaan /  Nee, melding via Ac|s 
 Ja, melding gedaan /  Nee, melding via Ac|s 
 Ja, melding gedaan /  Nee, melding via Ac|s 
 Ja, melding gedaan /  Nee, melding via Ac|s 

2) individuele levensverzekering(en) afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het
buitenland met volgende gegevens :

VERZEKERINGSNEMER AFGESLOTEN IN (Land) 

3) roerende inkomsten hebben ontvangen uit het buitenland, met name :

BEDRAG LAND 

4) onroerend goed bezitten in het buitenland, met volgende gegevens :

LIGGING ONTVANGEN HUUR 

5) oprichter of (potentieel) begunstigde van buitenlandse juridische constructies 

Indien u, of uw echtgenoot, begunstigde is van een juridische constructie. Gelieve dan contact op te nemen met uw 

dossierbeheerder/accountant om hieromtrent verdere informatie te verstrakken zodat de aangifte correct ingediend kan worden 
Vanaf Inkomstenjaar 2015 moet o.a. naam en voornaam van de oprichter, rechtsvorm, adres van de juridische constructie ingevuld worden op 

de aangifte. 

6) Bent u in 2019 titularis geweest van meer dan één effectenrekening
bedoeld in artikel 152, 1°, a?  (Volgende financiële instrumenten op een effectenrekening zijn onderworpen aan de taks (art. 152 
1°):aandelen, al dan niet beursgenoteerd; obligaties, al dan niet beursgenoteerd; rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen 
en aandelen in beleggingsvennootschappen, al dan niet beursgenoteerd; aandelen- en obligatiecertificaten; kasbons; warrants; trackers)

Opgemaakt te 
Op [Handtekening] 

Hierbij verklaar ik tevens dat elke wijziging in dit document, zowel voor mijzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden, 
meegedeeld zal worden voor het einde van het kalenderjaar. 
1 Krachtens artikel 307, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) moet iedere belastingplichtige de nummers van de rekeningen waarvan hij 
of zij vanaf 1 januari 2011-zelfs tijdelijk-houder of medehouder is (geweest) bij een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, meedelen aan het 
centraal aanspreekpunt (CAP) waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België toevertrouwd werd. 
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MEDEDELING VAN DE BUITENLANDSE REKENING AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT 

Persoonlijke gegevens 
Naam:  
Naam partner:  
Adres: 
Telefoon:  
Gsm:  
E-mailadres:

Bestaande rekeningen: (indien ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren hoeft u de gegevens niet nogmaals in te vullen):

Rekeningnummer (IBAN) BIC-code Benaming van de 
bank 

Land Titularis(en) van de rekening Het oudste belastbaar tijdperk gedurende 
hetwelk de rekening bestand (2011 en 
2019) 

 (kies belastbaar tijdperk) 
 (kies belastbaar tijdperk) 
 (kies belastbaar tijdperk) 
 (kies belastbaar tijdperk) 
 (kies belastbaar tijdperk) 

Stopgezette rekeningen: (Indien ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren hoeft u de gegevens niet nogmaals in te vullen): 
Rekeningnummer (IBAN) BIC-code Benaming van de 

bank 
Land Titularis(en) van de rekening Eventuele datum van sluiting van 

de rekening (2011 en 2019) 

Opgemaakt te 
Op OPMERKINGEN?: 

[Handtekening] 

Hierbij verklaar ik tevens dat elke wijziging in dit document, zowel voor mijzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden, meegedeeld zal worden voor het einde van 
het kalenderjaar. 

 (kies belastbaar tijdperk) 
 (kies belastbaar tijdperk) 
 (kies belastbaar tijdperk) 
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