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GEGEVENS NODIG VOOR HET INVULLEN VAN UW BELASTINGBRIEF 

Keuze M = Man en/of V= Vrouw 

Inkomsten 2020 

M V 

ALGEMEEN   

Aanslagbiljet inkomsten vorig jaar / Kl van eigen en andere woningen  (ook eigendom buitenland)   

Attest handicap belastingplichtige -  kinderen   

Naam titularis – Info Land REKENING (code 1075) & LEVENSVERZEKERING (code 1076 ) in het 

buitenland/ VZN/ begunstigde - JURIDISCHE constructie (code 1077) 
  

Attest van abonnement openbaar vervoer / van betaling “voorafbetalingen”   

FICHES met vermelding van INKOMSTEN   

Loonfiche en Weddefiche Nr 281.10/ 281.20/ 281.25/ 281.30/ 281.50   

Loonfiche inkomsten bedrijfsleider – andere bezoldigingen – winsten en baten - meewerkende echtg.   

Inkomstenfiches e.a. uitkeringen van buitenlandse oorsprong   

Loonfiche nr. 281.10 vakantiegeld (geen bediende) / Fondsen bouw /horeca /interim /reiniging /vervoer …   

Fiche Pensioen – Brugpensioen nr. 281.11    

Fiche ziekte en/of invaliditeit nr. 281.12 – werkloosheid nr 281.13 - invaliditeitsvergoeding Nr 281.14   

Fiche inkomsten pensioensparen – levensverzekering. – groepsverzekering – renten …   

Inkomsten van onroerende goederen (ook buitenland)/ van kapitalen en roerende goederen    

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN (indien hoger dan forfaitaire kosten)   

Auto – moto en andere verplaatsingskosten   

Kosten beroepsruimte, bureelbenodigdheden, vakliteratuur, bijscholing, seminaries, studiereizen, …   

Restaurantkosten, relatiegeschenken, sponsoring – en reclamekosten, representatiekosten, lidmaatsch. …   

Attest van betaling sociale kas zelfst., VAPZ, ziekenkas, gew. Inkomen, POZ   

AFTREKBARE BESTEDINGEN – Vak VIII   

Attest van betaling ONDERHOUDSGELDEN – (FEDERAAL) - 80 % aftrekbaar   

“ FEDERALE” BELASTINGVERMINDERING “ ANDERE WONING” - Vak IX - B   

Attest van betaling SSV + kap.+ intr. HYP. LENING (KAP - LTS : verm. 30 % - INTRESTEN : verm.. 50%)   

BELASTINGVERMINDERINGEN  aan 45% - Vak X   

Attest van betaling van GIFTEN aan erkende instellingen (FEDERAAL) – vanaf € 40 ( normaal 45 % 

door CORONA 60%) 
  

Attest van betaling voor KINDEROPPAS < 14 j (FEDERAAL) - max.  € 13 per dag                                                                                                                                             

BELANGRIJKSTE BELASTINGVERMINDERINGEN  aan 15%, 20%, 25 % of 30 %  - Vak X   
Attest pensioensparen  (FEDERAAL)  max. € 990 of € 1270 & langetermijnsparen (FEDERAAL)  max. 

€ 2350 

Attest kapitaalaandelen EUR, vennootschap werkgever (FEDERAAL) max. € 780 – 5 jaar in bezit 

  

Attest van betaling WIJK-WERK-stelsel / DIENSTENCHEQUES (GEWESTELIJK)  max. € 1520 per 

belastingplichtige  
  

Attest “Tax shelter voor startende onderneming” sinds INK 2015 (FEDERAAL) tot max. 30 % van € 

100 000 (microvennootschap 45%) – vanaf INK 2018 aandelen van GROEIbedrijven max. 25 % van € 

100 000  - NIEUW: (tijdelijke) belastingvermindering noodlijdende kleine vennootschap door CORONA 

: max. 20% van €100 000 

  

DIVIDENDEN vrijstelling van belasting (vanaf Ink 2018) – € 800 DIVIDENDEN – code 1437/2437   

Certificaat aankoop ELEKTRISCH VOERTUIG (FEDERAAL) – motorfiets & driewieler max. € 3140 

(slechts 15%) – vierwieler max. € 5150 (ook slechts 15%)  
  

Attest aandelen ERKENDE ONTw. FONDSEN – 5% op de aankoopprijs (FEDERAAL) max. €  330   

Attest met bedrag “Winwinlening Vlaams Gewest” (GEWESTELIJK)  – Vak XI – 2.5 % -max. € 1250   

Attest + factuur VERNIEUW. ve WONING verh. via SOC. VERHUURK. (GEWESTELIJK) max. € 1170   

Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers (VAPW) : max. premie 3 % van refertebezoldiging   

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING: max. premie € 310  -  40% belastingvermindering    

CORONA : belastingvermindering 30 % kwijtgescholden huur max. €5000/maand – per huurder   

     

 

"Deze berekening/aangifte is geheel vrijblijvend en niet bindend. Zij werd expliciet opgesteld op en onder uw eigen verantwoordelijkheid op basis 

van de door u verstrekte gegevens, documenten en inlichtingen. VERHYBEL bvba en haar vertegenwoordigers kunnen onder geen enkel beding 

aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk, noch contractueel, voor foutieve gegevens, ontbrekende documenten of meer algemene fouten en/of 

schade van welke aard ook die zou voorkomen in en/of voortvloeien uit deze berekening/belastingaangifte."  

 

Voor akkoord  _____/_____/___  Handtekening:  

 

http://www.verhybel.be/

