
AANGIFTE PB 2019 – PERSCONFERENTIE
-

Alexander De Croo – Vice-eersteminister en minister van Financiën
Philippe Jacquij – Administrateur-generaal van de Fiscaliteit
02.05.2019 – North Galaxy
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AANGIFTE 2018 – IN HET KORT
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KANALEN VOOR INDIENING: EVOLUTIE 2012 - 2018
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KANALEN VOOR INDIENING: VERDELING 2018

Papieren VVA

2.603.945

Elektronisch VVA

417.040

Papier

624.205

TOW Burger

1.562.356

TOW Ambtenaar

642.597

TOW Mandataris

1.210.910
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AANMELDEN OP TAX-ON-WEB: EVOLUTIE 2016-2018

2016 2017 2018

73,71 % 77,42 % 74,31 %

26 % 22,10 %
19,19 %0,28 % 0,48 % 0,28 %

6,21 %

eID Token Andere (mobiel,…) itsme
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ITSME®

itsme®?

• Gemakkelijke identificatie via smartphone

• Handig alternatief voor eID en kaartlezer

• Voor online diensten van de administratie sinds 16 januari 2018

Hoeveel gebruikers?

• Momenteel 950.000 itsme®-gebruikers

• In 2018 al 96.000 gebruikers Tax-on-web via itsme
→ groei te verwachten in 2019
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TAX-ON-WEB: TEVREDENHEIDSENQUETE

• Eenvoud: ‘Vindt u het eenvoudig om uw belastingaangifte in te dienen via Tax-on-web? (/10)’

• Tevredenheid: ‘Bent u tevreden over de inhoud en de werking van Tax-on-web? (/10)’

• Aanbeveling:  ‘Zou u Tax-on-web aanbevelen aan uw vrienden of collega‘s? (/10)’

Eenvoud Tevredenheid Aanbeveling

7,32 7,33 7,947,69 7,70 8,11

2017 2018

2017
24 minuten

2018

22,36 minuten

Gemiddelde tijd om een 
aangifte aan te vullen
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TAX-ON-WEB: TEVREDENHEIDSENQUETE

Eenvoud Tevredenheid Aanbeveling

7,48
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8,16
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8,15
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In Tax-on-web 

2019

Onbekend 

rekeningnummer
Pop-up

Bekend 

rekeningnummer

Getoond in 

Tax-on-web 

TAX-ON-WEB: REKENINGNUMMERS

17 % van de belastingplichtigen 
deelt geen rekeningnummer 
mee 

200.000 van hen hebben echter 
wel recht op een terugbetaling

Problematisch voor de belastingplichtigen (vertraging bij de 
terugbetaling) en de FOD Financiën (dure verwerking) 



AANGIFTE 2019



CODES IN DE AANGIFTE
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CODES: OVERZICHT

829 codes  833 codes 814 codes

25 nieuwe codes
16 codes geschrapt

6 nieuwe codes in het vak V (Pensioenen)
9 nieuwe codes in het vak X (Belastingverminderingen)
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CODES: EVOLUTIE 2010 - 2019
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CODES: NIEUWE CODES
FEDERAAL, DEEL 1

• Vak V – Pensioenen
• 1314-2314-1315-2315-1316-2316: overheidspensioenen van december 2018.

• Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
• 1437-2437: verrekenbare roerende voorheffing op dividenden die (voor max. 640 euro) zijn 

vrijgesteld van de personenbelasting.

• Vak X – Belastingverminderingen
• 1342-2342: belastingvermindering voor bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen 

voor zelfstandigen. 
• 1334-2334: betalingen die recht geven op een belastingvermindering voor het verwerven 

van nieuwe aandelen van groeibedrijven.
• 1329-2329: belastingvermindering voor minderwaarden op aandelen geleden naar 

aanleiding van een gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van private privaks.
• 1341: belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure.
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CODES: NIEUWE CODES
FEDERAAL, DEEL 1 (VERVOLG)

• Vak XIII (1) – Bedrijfsvoorheffing ingehouden in het kader van de 
deeleconomie
• 1461-2461: overdracht van de bronheffing op de inkomsten uit de deeleconomie – de 

code 1461 gaat van deel 2 (vak XVI) naar deel 1 (nieuw vak XIII). 
(‘Bedrag van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de door u in 2018 verkregen winst en 
baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie’)

• Vak XIV – Rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland, juridische 
constructies, leningen aan startende kleine vennootschappen en 
effectenrekeningen
• 1072-2072: belastingplichtigen die titularis zijn van meer dan één effectenrekening 

moeten dat melden in hun aangifte in de personenbelasting.

(1) Het oude vak XIII (Verrekenbare woonstaatheffing) is geschrapt (uitdoving van de belasting en dus 
schrapping van de codes 1555-2555).
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CODES: NIEUWE CODES
FEDERAAL, DEEL 2

• Vak XVI – Diverse inkomsten
• 1248-2248: kosten m.b.t. winst en baten uit deeleconomie, occasionele diensten 

tussen burgers en verenigingswerk. 

• Herinnering: de codes 1461-2461 (bedrijfsvoorheffing) zijn verplaatst van deel 2 naar 
deel 1.

• Vak XVIII – Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen 
• 1632-2632: sociale bijdragen betaald door belastingplichtigen die winst verkrijgen 

(door de invoering van forfaitaire beroepskosten voor die inkomstencategorie).

• Vak XXII – Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
• 1686-2686: stopzettingsmeerwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 10 %. 
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CODES: NIEUWE CODES
VLAAMS GEWEST

• Vak X – Belastingverminderingen
• 3363-4363: belastingvermindering voor prestaties in het kader van wijk-werken 

(vervangt de belastingvermindering voor PWA-cheques in het Vlaams Gewest: door 
de inhoudelijke verschillen was het aangewezen om voor het Vlaams Gewest de 
bestaande codes voor PWA-cheques te vervangen door nieuwe codes).



NIEUWIGHEDEN 
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WAARVOOR WORDEN UW BELASTINGEN EN SOCIALE BIJDRAGEN GEBRUIKT?

Document bij de aangifte en het voorstel van vereenvoudigde aangifte
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STATUS VAN DE AANGIFTE IN MYMINFIN

De belastingplichtige kan op elk moment in MyMinfin de status van zijn aangifte 
raadplegen en onmiddellijk zien wat hij moet/kan doen.
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STATUS VAN DE AANGIFTE IN MYMINFIN

In te dienen/ na te 

kijken

Aangifte in TOW 

indienen 

Toegang tot VVA

Ontvangen 

Aangifte / VVA 

raadplegen

Laattijdig

Aangifte in TOW 

indienen 

Herinneringsbrief 

raadplegen

Behandeld

Aanslagbiljet  

raadplegen

Online betalen

Rekeningnummer 

wijzigen

Een vraag stellen

Een afbetalingsplan 

aanvragen

Een bezwaarschrift 

indienen

Betaling / teruggave

Betalingen / teruggaven 

raadplegen
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VVA 2018 - 2019

In 2018 hebben meer dan 3.000.000 
belastingplichtigen een VVA gekregen.

825.000 VVA meer dan in 2017

Papieren VVA of elektronisch VVA

In 2019, zullen meer dan 3.200.000
belastingplichtigen een VVA krijgen.

Ongeveer 42 % van de belastingplichtigen
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NIEUWIGHEDEN VVA: ELEKTRONISCH VVA

In 2019 zijn

alle VVA’s

elektronische VVA’s

Raadpleging mogelijk 
vanaf opening van 

Tax-on-web

Papieren verzending 
alleen als het VVA niet 

geraadpleegd is in    
Tax-on-web
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NIEUWIGHEDEN VVA: ANTWOORDFORMULIER

Meer gestructureerd antwoordformulier → snellere verwerking, minder kans op fouten

2018 2019
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AANDACHTSPUNTEN: EFFECTENREKENINGEN EN DIVIDENDEN

De belastingplichtigen moeten aanduiden

• of ze van 10 maart tot 31 december 2018 meer dan één effectenrekening

aanhielden. 

• of ze vrijgestelde dividenden hebben ontvangen waarop roerende 
voorheffing is ingehouden.

Aandacht hierop gevestigd met specifiek bericht

• In het VVA (+ specifieke vakken op het antwoordformulier).

• In Tax-on-web.

• In de geheugensteun bij de aangifte.
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TAX-ON-WEB: OVERLIJDEN VAN DE PARTNER -
INDIENING VAN DE AANGIFTE

Overleden tijdens 
het belastbaar tijdperk

Overleden na 
het belastbaar tijdperk

In 2019

Voor 2019

Indiening van de aangifte van de partner in Tax-on-web 
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TOEPASSING BUITENLANDSE INKOMSTEN

De belastingplichtige met buitenlandse inkomsten kan hiermee 
bepalen

• in welk land deze inkomsten belast zullen worden.

• hoe deze inkomsten in de aangifte vermeld moeten worden.

• of deze inkomsten onderworpen zijn aan de gemeentebelasting.

Betrokken landen en inkomsten

• Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland.

• Beroepsinkomsten en onroerende inkomsten.
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TOEPASSING BUITENLANDSE INKOMSTEN

29

www.fin.belgium.be > Particulieren > Buitenlandse inkomsten en rekeningen

https://eservices.minfin.fgov.be/motiv/#/cpdi
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VERZENDING VAN DE PAPIEREN AANGIFTE

Elk jaar blijven er veel papieren 

aangiften ongebruikt

Vanaf 2019: geen verzending van 

papieren aangifte meer als Tax-

on-web het jaar ervoor

• 330.000 verzendingen minder.

• Besparing van 316.800 € (drukkosten: 108.900 € + verzendkosten: 207.900 €).

Ecologische en economische impact

• Verzending per post binnen enkele dagen.

• Belastingplichtigen hoeven niet langer naar een kantoor te gaan om een papieren aangifte aan te vragen.

Mogelijkheid om telefonisch een papieren aangifte aan te vragen
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AANSLAGBILJET

Geïnformeerd via de eBox

Door de eBox, de elektronische, 
beveiligde postbus van de 
openbare diensten te 
activeren: mye-box.be 
→ om het aanslagbiljet 
elektronisch te ontvangen.

Het aanslagbiljet online 

raadplegen

Het aanslagbiljet is 
beschikbaar in MyMinfin voor 
alle belastingplichtigen.

Online betalen

Via MyMinfin: snel en zonder 
risico op fouten (in het 
bedrag, de mededeling ...).

Vanaf het aanslagjaar 2019: niet meer mogelijk om het aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit.

https://mye-box.be/fr
https://mye-box.be/fr
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BUITENLANDSE REKENINGEN EN LEVENSVERZEKERINGEN

Verplichte aangifte

• Aangifte van de buitenlandse rekeningen en gerelateerde roerende inkomsten.

• Voor de betrokken belastingplichtigen is het VVA niet langer geldig. Zij moeten een aangifte 
indienen. 

Sensibilisering van belastingplichtigen

• Brief verstuurd aan alle belastingplichtigen met een rekening in 2017, niet aangegeven in 2018.

• Tolerantie voor niet-aangifte van deze rekeningen (maar niet voor gerelateerde roerende  
inkomsten).

In geval van niet-aangifte, risico op sancties

• Belastingverhoging (10 tot 200 %). 

• Boete (50 tot 1.250 €).



PRAKTISCH
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VERZENDING VAN DE AANGIFTEN

Papieren aangifte: van 7 mei tot 24 mei

VVA: van 2 mei tot 31 mei

De papieren aangifte of het VVA nog niet ontvangen?  

• Vóór eind mei: onnodig om de FOD Financiën te contacteren.

• Na eind mei: belastingplichtigen die een papieren aangifte willen indienen, kunnen het 

Contact Center bellen om er een per post te ontvangen.

• Daarnaast: aangifte of VVA altijd beschikbaar via Tax-on-web.
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TOELICHTING

Sinds 2018 wordt de toelichting niet meer meegestuurd met de aangiften. 
Ze is beschikbaar op onze site en in onze kantoren.

• Besparing

• Duurzaamheid

2018 (t.o.v. 2017) 2019 (t.o.v. 2018)

Drukkosten - 160.000 € - 37.000 € 

Verzendingskosten - 326.000 € - 75.000 € 

Totaal - 486.000 € - 112.000 €

2017 2018 2019

Gedrukte brochures 1.972.160 403.150 41.600

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/toelichting
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TERMIJNEN INDIENING VAN DE AANGIFTE

• Aangifte ingediend door de belastingplichtige
• Op papier:  28 juni 2019.
• Via Tax-on-web: 11 juli 2019.

• Voorstel van vereenvoudigde aangifte
• Akkoord met het voorstel: de belastingplichtige moet niets doen.
• Niet akkoord en wijziging via het papieren antwoordformulier: 28 juni 2019.
• Niet akkoord en wijziging via Tax-on-web: 11 juli 2019.

• Aangifte ingevuld door een ambtenaar tijdens een invulsessie
• Ten laatste op 28 juni 2019.
• Opgelet: er is geen hulp meer na 28 juni!

• Aangifte ingevuld door een mandataris (boekhouder, …)
• 24 oktober 2019.

• Bij niet ingediende aangifte 
• Sancties: administratieve boeten van  50 tot 1.250 €.
• Aanslag van ambtswege (omkering bewijslast).
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TIPS EN TRICKS VOOR DE AANGIFTE

Rekeningnummer

• Altijd het rekeningnummer controleren dat vermeld is in de aangifte.

• Indien nodig toevoegen of wijzigen bij invullen van de aangifte of via MyMinfin.

Aangifte via Tax-on-web

• Niet wachten tot de laatste dagen om de aangifte in te dienen.

• Gezamenlijke aangifte: ook de partner moet de aangifte verzenden.

Papieren aangifte

• Terug te sturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen.

• Eén enkele aangifte per omslag.
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TIPS EN TRICKS VOOR DE AANGIFTE

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

• De gegevens zorgvuldig nakijken.

• Gegevens zijn juist en volledig? De belastingplichtige moet niets doen. Hij zal automatisch zijn 
aanslagbiljet ontvangen.

Invulsessies

• Identiteitskaart is verplicht.

• Om de aangifte voor iemand anders te laten invullen: een kopie meebrengen van diens 
identiteitskaart en een volmacht.

Aangifte via mandataris

• Mandataris contacteren voor 31 augustus 2019 om het mandaat te activeren.

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies


39

HULP NODIG? ONLINE / TELEFONISCH

❑ Praktische info over de aangifte en toegangswijzen voor Tax-on-web 
→www.fin.belgium.be

❑ Info over de woonfiscaliteit, vervoer, fiscale voordelen … 
→www.fin.belgium.be

❑ Uw elektronisch fiscaal dossier (fiches, attesten …)
→MyMinfin

❑ Simulatie en anonieme belastingberekening
→ Tax-Calc

❑ Vragen over de aangifte? Problemen met Tax-on-web of MyMinfin? 

→ Contact Center : 0257 257 57 (werkdagen, 8 – 17 u.)

❑ Vragen over itsme®? Toegangsproblemen via itsme®?
→ itsme.be

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte
http://www.fin.belgium.be/
http://www.myminfin.be/
http://ccff02.minfin.fgov.be/taxcalc/app/anonymous/public/calcbox/home.do
https://financien.belgium.be/nl/Contact
https://www.itsme.be/nl
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HULP NODIG? ONZE INVULSESSIES

Van 2 mei tot 28 juni 2019

Over heel het land
• In onze kantoren.
• In de gemeenten.
• In winkelcentra.

Identiteitskaart verplicht
• Voor de aangifte van een andere persoon: breng een fotokopie mee 

van de identiteitskaart en een volmacht.

Om lange wachttijden te vermijden: kom bij voorkeur in de 
namiddag
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HULP NODIG? ONZE INVULSESSIES
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HULP NODIG? ONZE INVULSESSIES

• Wij helpen de belastingplichtigen op 572 verschillende locaties.

• Adressen en uren op www.fin.belgium.be

Type dienst Aantal locaties Aantal sessies

Kantoren van de Administratie Particulieren 56 2.184

Gemeenten 495 1.191

Cockpits 6 116

Winkelcentra 15 17

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies
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MYMINFIN CAMPAGNE

• Via                     kunnen belastingplichtigen veel taken voor hun 
belastingen en hun vermogen online doen. 
• Aangeven

• Raadplegen

• Vragen

• Betalen

• Bezwaar indienen ....

• Om ervoor te zorgen dat                      beter gekend wordt, lanceert de 
FOD Financiën een communicatiecampagne.
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MYMINFIN CAMPAGNE


