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o Attesten en inkomstenfiches: 

o Jaarlijkse attesten terugbetaald kapitaal en 

interest van hypothecaire lening woonhuis 
o Attesten betaalde premies 

levensverzekeringen 2019 
o Attesten sociale verzekering zelfstandigen 

2019 
o Inkomstenfiches : 281.10 (werknemer) en/of 

281.20 (bedrijfsleider) 2019 en/of 

Inkomstenfiches pensioenen 2019 
o Inkomstenfiches ontvangen ziekte- en 

vervangingsuitkeringen (mutualiteit, 

werkloosheid, etc) 2019 

Deadline? 

- Papieren aangifte: 26/6/20   

- Tax-on-web (burger): 9/7/20   

- Tax-on-web (mandataris) 29/10/20  

Lijst documenten:  

opgelet niet automatisch in Tax on Web  

(zeker bezorgen aan ons!)  

 
o Aantal personen ten laste op 01.01.2019, 

o met opgave van geboortedatum elk kind 
o kind  afgestudeerd, overschrijding grens eigen 

bestaansmiddelen 
o Attesten kinderopvang  2019 

 
o Ingeval van aankoop/verkoop onroerend goed in 2019: 

kopie notariële akte en laatste aanslagbiljet onroerende 

voorheffing van aangekocht vastgoed 
o Ingeval van verhuur onroerend goed in privébezit, 

opgave van ontvangen  huurinkomsten in 2019 
 

o Attesten pensioensparen 2019 
o Attesten VAPZ en POZ  2019 

 
o Ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen ex-

partner, kinderen, ouders 
o Houder van één of meer effectenrekening? + 

verrekenbare roerende voorheffing op dividenden 
 

o Opgave van het land waarin u een buitenlandse 

bankrekening of levensverzekering hebt 
o Opgave van de onroerende goederen die u in het 

buitenland bezit 
o Oprichter of begunstigde van juridische constructies 

Niet elk bovenvermeld item zal voor u van 

toepassing zijn. Deze lijst is algemeen voor 

elke klant. Het is mogelijk dat u reeds 

bepaalde documenten bezorgd heeft. 

U hoeft dan gewoon na te zien of er nog 

resterende documenten in uw bezit zijn en 

deze alsnog bezorgen. 

Deze lijst is niet limitatief : andere 

documenten die u nuttig acht voor uw 

aangifte zijn eveneens te bezorgen. 

Vragen  
 
Geef ons gerust een seintje. 

  +32 56 36 08 33 

 info@dedhac.be 

 www.dedhac.be 

Nieuw!! 

- Vrijstelling roerend inkomen tbv 800 euro op Belgische dividenden,  

(30% x 800 eur) =240euro RV  max te recupereren. (code 1437/2437) 

- Vrijstelling loonbonus wordt automatisch toegekend (code 1242/2242) 

- Overwerktoeslag: tijdelijk (aj. 2020 en 2021) verhoogd tot 180 overuren 

- giften via tussenkomst van een online betaalplatform of crowdfundingplatform 

aan een erkende vereniging: belastingvermindering mogelijk 

- Premies van een rechtsbijstandsverzekering (codes 1344-14/2344-81) 

Mogen wij met aandrang vragen 

deze gegevens zo snel mogelijk te 

willen bezorgen aub !!! 

 

Voor een optimale behandeling van 

uw dossier, vragen wij steeds 

een afspraak te maken  

met ons kantoor! 

 


