Documenten en attesten te bezorgen voor de aangifte Personenbelasting
Leidraad ( geel formulier )
 Nieuwe klanten: vul altijd onze gele leidraad zo volledig mogelijk in (zie ook op website)
Bestaande klanten: gelieve enkel de wijzigingen door te geven
Vb. Wijziging aantal kinderen ten laste, scheiding, co-ouderschap, aankoop nieuwe woning,
verkoop woning, e.a.
Woningen / Onroerende Inkomsten:
 Aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing eigendom(men)
 Eenmalig basis attest bij nieuwe of geherfinancierde hypothecaire lening
 Jaarlijks betalingsattest hypothecaire leningen
( Indien niet aangekregen via post, check even je inbox online banking of vraag aan je
bankinstelling! )
 Attest betaalde premie voor levensverzekering ter dekking hypothecaire lening
 Overzicht huurinkomsten van verhuring voor beroepsdoeleinden
(bedrag van de ontvangen huurgelden + identiteit van de huurder(s))
Inkomstenfiches:
 Inkomstenfiche lonen en bezoldigingen
 Inkomstenfiche vakantiegeld uitgereikt door Kas Jaarlijkse Vakantie (arbeiders)
 Inkomstenfiche(s) van vervangingsinkomens zoals o.m. werkloosheidsuitkering, uitkering
ziekteverzekering, etc...
 Inkomstenfiche van ontvangen pensioenen
 Overzicht van ontvangen intresten uit buitenlandse beleggingen en financiële rekeningen
Belastingverminderingen:
 Attest betaalde premie voor gewone levensverzekering lange termijn sparen (voor
hypothecaire lening zie onroerende inkomsten)
 Attest betaalde bijdragen voor pensioensparen
 Attest betaalde bedragen voor dienstencheques en PWA cheques
 Attest betaalde bedragen voor kinderopvang
 Attest persoonlijke bijdrage in abonnement openbaar vervoer
 Attest betaalde fiscaal aftrekbare giften
Overige nodige documenten:
 Betalingsbewijzen van de betaalde onderhoudsgelden + identiteit ontvanger
 Opgave bedrag van de ontvangen onderhoudsgelden
 Attesten met betrekking tot energiebesparende uitgaven (enkel nog dakisolatie)
Vervolledig met de facturen en de betalingsbewijzen.
 Attesten met betrekking tot uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak en brand
Vervolledig met facturen en betalingsbewijzen. (enkel voor Brussels Gewest vanaf 1/1/2015)
 Attesten met betrekking tot “groene lening”
 Rekeninguittreksel gedane Voorafbetalingen
Zelfstandigen:
 Attest betaalde Sociale bijdragen
 Attest betaalde aanvullende premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ)
 Overzicht betalingen aan of van verzekering “gewaarborgd inkomen”
 Attesten afbetaling leningen voor beroepsdoeleinden
 Ontvangen fiches 281.50 i.v.m. verkregen commissies of erelonen ed.
Overige informatie:
 Rekeningen in het buitenland (land waarin rekening wordt aangehouden)
 Kopie van het Aanslagbiljet met betrekking tot het vorige inkomstenjaar.

Sommige punten in deze checklist zijn misschien in uw geval niet van toepassing.
Voor meer informatie of duidelijkheid neem contact op met ons kantoor.

PROCEDURE VOOR HET GEVEN VAN DE TAKS-ON-WEB VOLMACHT: ZIE ACHTERZIJDE
IN HET GEVAL U ONS REEDS EEN VOLMACHT BEZORGDE:
BREIDT DEZE ZEKER UIT MET MYMINFIN!

