
 
 

Checklist aan te leveren documenten voor het opstellen van de 
aangifte personenbelasting 

 Aanslagbiljet in de personenbelasting van vorig jaar 

 Bankrekeningnummer waarop eventuele belasting tegoeden kunnen terug 
gestort worden (indien gewijzigd) 

 Bewijsstuk van inschrijving in het rijksregister (nodig om het gewest te 
bepalen waaronder uw dossier van toepassing is). 

 Een overzicht van uw persoonlijke situatie per 01/01 van het aanslagjaar 
• Gehuwd, wettelijk samenwonend, uit de echt gescheden (incl. bewijsstukken) 
• Volledige naam en geboortedatum van de personen/kinderen ten laste 
• Indien u alleenstaande belast wordt, dient op te geven of er nog personen deel 

uitmaken van uw gezin 
 Een overzicht van uw onroerende goederen (incl. buitenlandse eigendommen) 

 Per onroerend goed een kopie van het aanslagbiljet in de onroerende 
voorheffing + bestemmingsaanduiding 

▪ Eigen woning 
▪ Woning die u verhuurd? Beroepsverhuur? Privéverhuur? 

 Kopie van de geregistreerde huurovereenkomst(en) 
 Aankoop/verkoop onroerend goed 

▪ Kopie van de akte 
 Loonfiches (281.10 -281.20 – 281.50,   …), incl. vakantiegelden vakantiekas en de 

dienstverlening in het kader van de deeleconomie/occasionele diensten tussen burgers en 
vergoeding voor verenigingswerk. 

 Attest betaalde sociale bijdragen en VAPZ 
 Attest hypotheeklening/Schuldsaldo verzekering per onroerend goed (incl. basisattest 

per hypotheeklening, eveneens voor de herfinancieringsleningen) 
 Attest Individuele levensverzekering 
 Attest betaalde roerende voorheffing op dividenden met vrijstelling van max. 640€ 
 Attest pensioensparen  
 Attest inzake giften 
 Attest kinderopvang 
 Attest beschermd onroerend goed  
 Attest inzake dienstencheques  
 Attest inzake wijk-werkcheques 
 Attest inzake uitgaven in kader van adoptieprocedure 
 Bewijsstukken rond belastingvermindering voor het verwerken van nieuwe elektrische 

motorfiets, driewieler of vierwieler. 
 Bewijsstukken rond event. vrijgestelde buitenlandse inkomsten, roerende inkomsten 
 Bewijsstuk van de door u betaalde of ontvangen onderhoudsgelden 
 Rekeninguittreksel voorafbetalingen 
 Alle andere documenten die u nodig acht om bij uw aangifte te voegen 

 
Deze opsomming is niet limitatief en niet alle punten zijn bij u van toepassing 
 

 


