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Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 

4464 dossiers 724.000 1.464.000 



Voor wie ? 

GÉÉN ANDERE BELASTBARE INKOMSTEN DAN 

 Belgische pensioenen 

 werkloosheidsuitkeringen 

 wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 

 Andere heel lage inkomsten 

 

EN GÉÉN ANDERE (aftrekbare) ELEMENTEN DAN 

 
 uitgaven voor PWA- en dienstencheques 

 bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen 

 persoonlijke gegevens en gezinslasten 

 niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 



Voor wie niet ? 

belastingplichtigen die: 

  buitenlandse inkomsten moeten aangeven 

  rekening(en) in het buitenland bezitten 

  tijdens het inkomstenjaar (=2011) zijn overleden 

  van ambtswege zijn geschrapt, woonplaats in het 
 buitenland, geen gekend adres 

  deel II hebben ingevuld of moeten invullen 



REACTIEMOGELIJKHEDEN  

 GEGEVENS:  CORRECT EN VOLLEDIG 

niets ondernemen 

-> vanaf augustus aanslagbiljet  

 

 GEGEVENS: ONVOLLEDIG OF ONJUIST 

OF BUITENLANDSE REKENING 

 

 uiterlijk mee te delen op  

28/06/2012 – papier (antwoordformulier) 

     - op bureel/zitdag van FOD Financiën 

17/07/2012 – Tax on Web burger 
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Aangifte 

Papieren aangifte 

 

 

TAX ON WEB 

mogelijkheden tot indiening van de aangifte 
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Bewijsstukken / bijlagen 

 
U bent wettelijk niet verplicht om bijlagen toe te voegen.   

 
Voor bepaalde zaken is het evenwel “aangeraden” 

(veelal aftrekbare bedragen, waarvan de fiscus zelf geen 
stukken heeft) 

 

U dient de bijlagen zorgvuldig bij te houden tot het 
verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het belastbaar 

tijdperk 

 

voor inkomstenjaar 2011 bewijsstukken te bewaren tot en 
met 31 december 2018 
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Uiterste datum van indiening 

Tax On Web – burger  

17 juli 2012 

Papieren aangifte deel 1 en 2 

28 juni 2012 

Tax On Web – mandataris  

 31 oktober 2012  



Aangifte Personenbelasting AJ 2012 

DEEL I 
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Vak I – wijziging of eerste mededeling 

bankrekening - telefoonnummer 

Internationaal bankrekeningnummer = IBAN 

Bijhorende identificatiecode van uw bank = BIC 
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Vak II – Persoonlijke gegevens en gezinslasten 

A. Persoonlijke gezinssituatie aanduiden: 

alleenstaand, gehuwd, gescheiden, … 

 

 B. Aantal kinderen / personen die bij u inwonen op 1 januari 2012 en die u fiscaal ten laste heeft.  

 
Die personen mogen maximaal 2890 euro netto-bestaansmiddelen hebben  

in 2011 (komt in principe overeen met 3612,50 euro bruto).  
 

Dat bedrag wordt verhoogd tot 4170 euro (5212,50 bruto) voor kinderen ten laste van 
alleenstaanden (nog hoger bedrag voor zwaar gehandicapte kinderen) 

 

Bepaalde bedragen (bv 1e schijf van inkomsten uit studentenarbeid [2410,00] en  

uit onderhoudsgelden[2890,00]) moeten hierin niet meegerekend worden.  
 

  

 !!!  Inwonende (klein)kinderen kunnen hun gepensioneerde (> 65 jaar op 1/1/2012) (groot)ouders eventueel 
ten laste nemen.  Voor de berekening van de nettobestaansmiddelen van die (groot)ouders dient de eerste 
schijf van het pensioen tbv. 23250,00 euro niet meegerekend te worden. 
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Vak III – Inkomsten van onroerende goederen 

!! KI van de eigen woning die u zelf betrekt !! 

 

NIET aangeven indien u: 
 

 geen hypothecaire lening hebt lopen op deze woning 
 

 vanaf 1 januari 2005 een hypothecaire lening hebt 

aangegaan voor de verwerving of het behoud van deze 

woning   
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Vak IV – Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, 

wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, 

vervangingsinkomsten en brugpensioenen 

Bedragen over te nemen van de fiches 

Bijkomend zelf aan te vullen: 

 Code *255 – vrijstelling woon-werkverkeer  

o vergoedingen als (terug)betaling van woon-werkverplaatsingen 

afgelegd met het openbaar gemeenschappelijk vervoer : volledig 

vrijgesteld (normaal gezien vooraf ingevuld in TOW) 

 

o Andere : maximum 350,00 euro vrijgesteld  

 

o Geen vrijstelling indien werkelijke beroepskosten worden 

bewezen (code *258) 
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Vak IV – Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, 

wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, 

vervangingsinkomsten en brugpensioenen 

 Code *256 – forfait voor verre verplaatsingen: 

o afstand tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling van 75 km – 
100 km: 75 EUR 

o afstand van 101 km – 125 km: 125 EUR 

o afstand > 125 km: 175 EUR 

 

 Code *257 – niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen  
socialistische mutualiteit = 1,20 €  
onafhankelijke ziekenfondsen : 3,00 €  
andere : 0,00 

 

 Code *258 – werkelijk bewezen beroepskosten 
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Vak V – Pensioenen 

 Bedragen over te nemen van de fiches 

 Buitenlands pensioen, dat in België belastbaar is : bedrag best vermelden 
onder de code .211 

 ! Nieuw : als het pensioen hier belastbaar is mag u het vak        C (land van 
oorsprong e.d.) niet invullen ! 

 

 Bijkomend zelf aan te vullen: 
 

 Code *223 – niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 

 socialistische mutualiteit 1,20 euro 
onafhankelijke ziekenfondsen : 3,00 euro  
andere : 0,00 
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Vak VII – Vorige verliezen en aftrekbare 

bestedingen 

Zelf aan te vullen in de aangifte: 

 Code *393 of 1394 – giften: 

o in 2011 betaalde giften van minimum 40 EUR 

o aan een erkende instelling die een kwijtschrift heeft uitgereikt 
 

 Code 1384 – kosten van uitgaven voor opvang: 

o van kinderen jonger dan 12 jaar op 1/1/2012 (18 jaar voor kinderen 

met een handicap van min. 80%)  

o met een maximum van 11,20 EUR per kind per opvangdag 

(enkel buitenschoolse opvang), betaald aan een school of een 

erkende instelling (Kind & Gezin),   

o mits de nodige bewijsstukken ter beschikking zijn 
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Vak VII – Vorige verliezen en aftrekbare 

bestedingen 

Zelf aan te vullen in de aangifte: 

 Code *390 / 1392: 

 

Regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen  
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Vak VIII – interesten en kapitaalaflossingen van 

leningen en premies van individuele levensver-

zekeringen die recht geven op een belastingvoordeel 

 Uitgaven in het kader van een hypothecaire lening voor de 
verwerving of het behoud van een woning: 

 Onderscheid in functie van de datum waarop de lening werd 
aangegaan : 

 Vanaf 1/1/2005 = intresten en kapitaalsaflossingen samen te tellen 
en vermelden onder de codes .370 e.v. 

 Vóór 1/1/2005 =  - intresten = code 138/139/146 

    - kapitaal =  code 355 -> 360 

 

 Uitgaven in het kader van een individuele levensverzekering:  

 Code *351 – 354  



Vak VIII – interesten en kapitaalaflossingen van 

leningen en premies van individuele levensver-

zekeringen die recht geven op een belastingvoordeel 

 Uitgaven in het kader van een groene lening:    

 lening uitsluitend aangegaan voor de financiering van energiebesparende 

uitgaven (bvb. zonnecelpanelen, dubbele beglazing, isolatie van dak, 

muren en vloeren, …) geeft recht op: 

 interestbonificatie van 1,5%   

 belastingvermindering van 40% op het saldo van de intresten   
 krediet/lening van min. 1.250,00 euro en max. 15.000,00 euro per woning 

per persoon per belastbaar tijdperk 

 krediet/lening gesloten vanaf 1.1.2009 t/m 31.12.2011 (niet verlengd !) 

 

! Ook voor nieuwbouw mogelijk 

 Code 143 : te vermelden = uiteindelijk betaalde intresten 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

Betalingen voor pensioensparen 

 werkelijke storting met een maximum 880 euro 

 attest ter beschikking te houden 
 

Betalingen gedaan voor prestaties betaald met 

dienstencheques 

 voor belastingplichtigen die geen of te weinig belastingen 

verschuldigd zijn, wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar 

belastingkrediet  

 Code 1380/2380 of 1381/2381 steeds door beide samen 

belaste echtgenoten in te vullen (internationaal ambtenaar ja/nee) 

 attest ter beschikking te houden 



Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

Belastingvermindering voor energiebesparende 

uitgaven in een woning (evt. ook huurder): 

 Werken die in aanmerking komen zijn:  

 de vervanging van een oude stookketel;  

 onderhoud van een stookketel;  

 zonnecelpanelen;  

 zonneboilers;  

 dubbele beglazing;  

 geothermische energieopwekking;  

 isolatie dak,  

 CV met thermostatische kranen of kamerthermostaat;  

 energie-audit 

 

* Muren en vloeren : niet meer vanaf inkomen 2011 ! 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

 Berekening van de vermindering: 

 40% van de uitgave, incl. BTW 

 beperkt tot het maximum per woning per belastingplichtige per 

belastbaar tijdperk van: 

 2.830,00 euro voor andere uitgaven dan zonnepanelen 

 3.680,00 euro voor uitgaven mbt. zonnecelpanelen 

 

 Belangrijk verschil als woningen al dan niet meer dan 5 jaar in gebruik zijn 

genomen. 

 Voor woningen minstens 5 jaar in gebruik genomen   

 - Omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet (Niet voor zonnepanelen e.d.) 

-  Overdracht van het saldo (indien maximum van 2830/3680 bereikt)   

    naar de volgende 3 jaren ! 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

op ogenblik aanvang werken 

woning minstens 5 jaar in 

gebruik 
 

woning minder dan 5 jaar in 

gebruik (bv nieuwbouw) 

 

  
  recht op overdracht saldo 

naar volgende 3 jaren 

 eventueel belastingkrediet  

     niet voor zonnepanelen e.d. 
 

 

 alleen nog vermindering voor 
 - zonnepanelen 
 - zonneboilers 
 - geothermische energieopwekking 

 geen overdracht saldo  

 geen belastingkrediet mogelijk
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

 Aangifte: 

 Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen: 

 het aandeel in de woning dient vermeld te worden in de 
code 1334/2334 

 het bedrag van de uitgave, incl. BTW, dient vermeld te 
worden bij de respectievelijke code(s) (1336 – 1337 – 1318- 

1320 – 1321): 

  

Dus nooit zelf de 40% uitrekenen ingeval  

van uitgaven aan één woning 

 

! overgedragen verminderingen van 2009 = codes 1338 – 1341 

! overgedragen verminderingen van 2010 = codes 1328 – 1331        

 

-> bedrag is vermeld op uw aanslagbiljet (vooraf 
ingevuld in tax on web) 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

 Indien de uitgaven méér dan 1 woning betreffen: 

 het aantal woningen waarop de uitgaven betrekking 

hebben dient vermeld te worden in de code 1342 

 het totale bedrag van de belastingvermindering dient 

vermeld te worden bij de respectievelijke code(s) : 

 1343 / 1344 

 



 Tijdens de aangifteperiode stelt de administratie een 

gebruikvriendelijke module ter beschikking voor de 

berekening van de belastingvermindering voor 

energiebesparende uitgaven in meer dan één woning 

(www.minfin.fgov.be >E-services > CALC-ENERGY-

PLUS). De module berekent zowel het bedrag dat dit jaar in 

de aangifte moet worden opgenomen als het naar de 

volgende jaren over te dragen bedrag  

 

Het is wel belangrijk om die gemaakte berekening af te 

drukken en/of op te slaan (eventueel voor overdrachten naar 

volgend jaar) 

 

Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

http://www.minfin.fgov.be/
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

 Indien één van de rubrieken aangeduid met 

een (!) hebt ingevuld : dient u codes .345 

en .346 (steeds voor beide partners) in te 

vullen. 
 Hebt u in 2011 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn 

vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de 

belasting op uw andere inkomsten? (= internationaal ambtenaar) 

  1345-13    JA 2345-80    JA 

  1346-12    NEEN 2346-79    NEEN 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

Belastingvermindering voor uitgaven voor de 

beveiliging tegen inbraak of brand van een woning: 

 uitgaven voor de beveiliging tegen brand: 

o levering en plaatsing van water- of poederblussers 

o levering en plaatsing van deuren met een brandweerstand 

 uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak: 

o levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen 

(inbraakwerend glas, gepantserde deuren, beveiligings-

systemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, 

lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken)  

o alarmsystemen en componenten 

o camera’s uitgerust met een registratiesysteem 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

 Berekening van de belastingvermindering: 

 50% van de uitgave, incl. BTW 

 beperkt tot 710,00 euro per woning per belastbaar tijdperk, en 

eventueel te begrenzen volgens het eigendomsaandeel in de 

woning  

 Aangifte: 50% zelf te berekenen ! 

 Codes 1382/2382 (eigenaars) / 1383 (huurders) 
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Vak IX – Uitgaven die recht geven op 

belastingverminderingen 

 Bijzonderheid – elektrisch aangedreven garagepoort 

uitgerust met een motor met een anti-ophefsysteem: 

o de motor wordt voor de helft aangemerkt als een 

beveiligingssysteem 

o 50% van de prijs van de motor, incl. BTW komt in 

aanmerking voor de belastingvermindering van 50%  
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Aangifte Personenbelasting  

DEEL II van de aangifte 

 Bedrijfsleiders 

 Zelfstandigen / vrije beroepen 

 Personen die volgende inkomsten hebben verkregen: 

 inkomsten van kapitalen en van roerende goederen 

 presentiegelden 

 diverse inkomsten 

moet worden ingevuld door: 
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Meer informatie nodig?  

 www.minfin.fgov.be > Thema’s (FAQ) 
 

 www.minfin.fgov.be > Publicaties 
 

 fiscale databank Fisconetplus 
 

 contactcenter: 0257 257 57 
 

 het belastingkantoor waarvan de gegevens zich op het 

origineel van uw aangifte bevinden 

 

U kan zich wenden tot: 

http://www.minfin.fgov.be/
http://www.minfin.fgov.be/


TAX-ON-WEB 
& 

My Minfin 

2012 



II. Voordelen Tax-on-web 

En na het indienen? 

• Altijd mogelijk de aangiften en 

bijlagen te raadplegen en af te 

drukken 

• Online ontvangstbewijs om het 

indienen te bevestigen 

• Een milieubewuste manier van 

indienen  geen papier meer 

• Vluggere behandeling van de 

aangifte 

Het invullen van de aangifte is 

gemakkelijker   

• Veel vooraf ingevulde gegevens 

• Veel minder kans op fouten 

• Berekeningsmodule van de belasting 

(te betalen of terug te krijgen) 

• Hulp om sommige codes correct in te 

vullen (aftrekbaar bedrag van de 

uitgaven voor opvang van kinderen 

jonger dan 12 jaar, terugbetaling woon-

werkverkeer…) 

• Mogelijkheid om elektronisch bijlagen 

toe te voegen (niet verplicht) 

• 24 u op 24 / 7 dagen op 7 beschikbaar 

• Geen verplaatsing nodig 

 



 

Algemeen 

• Tax-on-web is een internet toepassing die  
toelaat de aangifte in de personenbelasting 
elektronisch en gemakkelijker in te dienen 

 

–  3 gebruikers: 

• De burger => Taxbox 
• De volmachthouder => Taxworkbox 
• De ambtenaar => Finbox 

• My Minfin is het persoonlijk elektronisch  
fiscaal dossier van elke burger 

 



 

Toegang van de burger 

• TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde  
toepassingen toegangelijk :  

– Met elektronische identiteitskaart = eID  

– Zonder eID  met token (persoonlijke codes) 

 
De authentificatie is persoonlijk.  
Om een gemeenschappelijke aangifte in te dienen, moet elke partner  
zich persoonlijk authentificeren en de aangifte valideren.  

Mogelijkheden: 

• Elke partner zijn eigen eID (en pincode)  2 eID  

• Een partner met eID, de andere met token  1eID + 1 token 

• Elke partner zijn eigen token  2 token  

 



 

• Toegang tot uw aangifte/fiscaal dossier via eID  
mogelijk met :  
– 1 eID kaartlezer 

– De software om de eID te kunnen lezen  
• Te downloaden op http://eid.belgium.be  klik op het icoon  

– De pincode van uw eID 
• Pincode verloren? 

 U kunt de gratis herdruk van de pincode aan uw gemeente 
aanvragen hetzij: 

– op de website van de FOD Binnenlandse Zaken via de link: 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1 

– ter plaatse. 

 Na uw aanvraag, wordt uw pincode door de FOD Binnenlandse 
Zaken binnen de drie weken verstuurd naar uw gemeente. U 
moet wel naar de gemeente gaan om de nieuwe pincode te 
activeren (zelfs met een online aanvraag). 

 

Toegang van de burger  via eID 



 
• Download het programma van de kaartlezer (3 stappen) 

• Steek de eID in de kaartlezer 

• Er verschijnt automatisch een registratiebericht van het  

certificaat (dat toelaat uw beveiligde toegang tot  

Tax-on-web en My Minfin te realiseren). Klik op OK. 

•  
 
 

• OPGELET : andere procedure met Firefox         

 Updates van de browserinstellingen zijn beschikbaar op de site van Fedict om de  
eID te kunnen gebruiken:  
 
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/hulp_nodig_/problemen_met_de_installatie/ 

 
Toegang van de burger via eID  

Hoe eID te lezen 



 

 

Toegang van de burger via eID  

b) authentificeren met eID  



 
• 2011: 50% elektronische aangiften 

I. Evolutie Tax-on-web 
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II. Uitzonderingen 

• De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-

web worden ingediend: 

– De aangifte van een in 2012 overleden 

belastingplichtige  

• Opmerking : in 2011 overleden  via erfgenaam (met zijn 

eigen eID of token) 

– De belastingplichtige die in 2012 weduwnaar of 

weduwe is geworden.  

– Belastingplichtigen die op 01/01/2012 minder 
dan een jaar feitelijk gescheiden zijn kunnen geen 

afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke 

aangifte) 



 

III. Vooraf ingevulde gegevens 

• Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd…) 

• Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie 
van belastingplichtige 

• Inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, … 

• Belastingvoordeel: pensioensparen, 
dienstencheques,…  

• Voorafbetalingen  

• Onroerend (KI): van vorig aanslagjaar 

    

• Aanpassen/wijzigen van de gegevens indien 
onvolledig 

• Fiches raadplegen (electronisch formaat) 



IV. Toegang naar de aangifte 



Toegang naar de aangifte: TAX box 

Persoonlijke gegevens 





Samenvatting van de vooraf 

ingevulde gegevens (1/2) 

 

 



In de aangifte 



Vooraf ingevulde gegevens 

Klik hier op het 
icoontje om de 
bijhorende fiche 
te visualiseren 



De aangifte per vak invullen 



Gegevens per vak valideren 



Lijst met fouten 



Foutmelding en validatieregels 



Bijkomende hulp 



info 

= toelichting bij de aangifte 
in papier,  

per rubriek 



 

V. In de aangifte: bijkomende hulp 

 Hulp voor een aantal codes 



 

 Nota’s bijvoegen 



 

 Elektronische bijlagen bijvoegen 



 

 Gegevens bewaren (≠ indienen) 



 

  

Simulatie van de belastingberekening  



 

 

Simulatie van de belastingberekening 



 

 Visualisatie van de aangifte 



Samenvatting voor het indienen 



De aangifte indienen 



 

 Gemeenschappelijke aangifte 



Gemeenschappelijke aangifte: 
indienen echtgenoot 



Bevestiging van neerlegging van de 

aangifte 



Bevestiging van neerlegging van de 

aangifte 



  

 Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW ! 

 

• In 2011 : Eerste afrekeningen in augustus 

Meer dan 70% afrekeningen verstuurd vóór einde 2011 

• Prioriteit verwerking TOW Burger 

• Een meer milieubewuste aanpak: 

 Geen papieren aangiften meer verzenden naar gebruikers van Tax-
on-web => keuze in de elektronische aangifte, vóór het indienen.  

 

   

VIII. Doelstellingen & 

uitdagingen TOW 2012 





Nuttige telefoonnummers en adressen 

• Tax-on-web : http://www.taxonweb.be 

 

• My minfin : http://www.myminfin.be 

 

• Programma voor de kaartlezer : http://eid.belgium.be  
 

• FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de 
onthaalpagina Tax-on-web (links boven) 

 

• FAQ’s betreffende eID en Token beschikbaar op de site van Fedict 
: http://www.fedict.belgium.be/ 

 

• Fiscale vragen betreffende uw aangifte : 

 Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57 

 

 

 

http://www.taxonweb.be/
http://www.myminfin.be/


Dank voor uw aandacht 

• Vragen? 
 

Gino BAERT  

gino.baert@minfin.fed.be 

0257 58778 

 

mailto:gino.baert@minfin.fed.be

