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Welke documenten zullen wij oa. nodig hebben om een aangifte in de personenbelasting in te kunnen vullen ? 
 
Aangifte personenbelasting 
 
1. Aanslagbiljet van vorig jaar. 
2. Aangifte formulier. 
3. Gegevens burgelijke staat, namen en geboortedatums van de personen ten laste van het gezin. 
4. Huwelijkscontract (indien niet gehuwd volgens het wettelijk stelsel) 
5. Als personen in het gezin een zware handicap hebben: de nodige attesten. 
6. Kadastraal inkomen 
7. Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die de huurder gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep. 
8. Huuropbrengsten van gemeubelde appartementen. 
9. Inkomsten van kapitalen die moeten worden aangegeven of waarvan de aangifte voordelig zou zijn. 
10. Innings-en bewaringskosten als u kapitaalinkomsten aangeeft. 
11. Loonfiches 218.10/281.20/281.25/281.30 van beide aangevers. 
12. Bewijs van vakantiegeld, ontvangen in 2005. Dit geldt alleen voor arbeiders. 
13. Fiches van uitkeringen en vergoedingen voor: 
   -werkloosheid: fiche 281.13 
   -ziekte en invaliditeit: fiche 281.12 en 281.14 
   -arbeidsongevallen: fiche 281.14 eb 281.16 
   -beroepsziekten: fiche 218.14 en 281.16 
   -pensioenen: fiche 281.11 
   -brugpensioenen: fiche 281.17 
   -renten en omzettingsrenten: fiche 281.11 en 281.14 
   -inkomsten uit pensioensparen: fiche 218.15 
   -syndicale premies 
14. Onderhoudsgeld, zowel wat ontvangen als wat betaald werd. 
15. Bewijzen of attesten van betaalde bijdragen voor aanvullend pensioen of levensverzekering. 
16. Fiscaal attest hypothecaire leningen: 

- Ging de lening vorig jaar in: het attest belastingvermindering en het attest dat het bedrag van de intresten en 
de aflossing of wedersamenstelling van de kapitalen vermeldt. 
- Ging de lening vroeger in: het attest dat het bedrag van de intresten en de aflossing of wedersamenstelling 
van de kapitalen vermeldt. 

17. Voor leningen die in 2005 geherfinancierd werden, alle documenten ivm de nieuwe lening en cijfergegevens. 
18. Attesten van giften aan erkende instellingen. 
19. Voorafbetalingen: rekeninguittreksels betreffende eventuele voorafbetalingen. 
20. Attesten van pensioensparen of van d aankoop van aandelen van de werkgever 
21. Attest van betaalde kosten voor oppas van kinderen jonger dan 12 jaar. 
22. Attest van gedane uitgaven voor PWA- en dienstencheques. 
23 Attest van betaalde sociale kasbijdragen. 

 
 


