
 

Deze checklist geeft een niet limitatief overzicht van de meest voorkomende attesten en documenten. Ze zijn mogelijk  niet 
allemaal relevant voor uw specifieke fiscale situatie, u dient enkel aan te kruisen dewelke  voor u van toepassing zijn. Moest 
u twijfelen aan bepaalde andere ontvangen documenten, bezorg ze ons dan toch. U weet maar nooit… 

Checklist documenten/attesten te bezorgen voor de aangifte 
personenbelasting 

 
Woningen / onroerende Inkomsten: 

□ Aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing eigendom(men) 

□ Eenmalig basisattest bij nieuwe of geherfinancierde hypothecaire lening 

□ Jaarlijks betalingsattest van hypothecaire leningen  

□ Attest van andere niet-hypothecaire leningen met betaalde interest en kapitaal  

□ Attest betaalde premie voor levensverzekering ter dekking hypothecaire lening 

□ Documentatie i.v.m. onroerende goederen in het buitenland (zie verklaring op eer) 

□ Overzicht huurinkomsten van verhuring voor beroepsdoeleinden: (bedrag van de ontvangen huurgelden + 
identiteit van de huurder(s) 

 

Inkomstenfiches: 

□ Inkomstenfiche lonen en bezoldigingen 

□ Inkomstenfiche vakantiegeld uitgereikt door Kas Jaarlijkse Vakantie (arbeiders) 

□ Inkomstenfiche(s) vervangingsinkomens zoals o.m. werkloosheidsuitkering, uitkering ziekteverzekering, etc.. 

□ Inkomstenfiche ontvangen pensioenen 

□ Overzicht ontvangen intresten uit buitenlandse beleggingen en financiële rekeningen (zie verklaring op eer) 
 

Belastingverminderingen: 

 NEW! Attest betaalde rechtsverzekering vanaf 01/09/2019 

□ Attest betaalde premie voor gewone levensverzekering - lange termijn sparen  

□ Attest betaalde bijdragen voor pensioensparen 

□ Attest betaalde bedragen voor dienstencheques en Wijk-Werken (de vroegere PWA-cheques) 

□ Attest betaalde bedragen voor kinderopvang 

□ Attest betaalde fiscaal aftrekbare giften 

□ Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende ondernemingen en/of groeibedrijven 

□ Uitgaven in het kader van een adoptieprocedure  

 

Zelfstandigen: 

 NEW! Attest sociaal passief 

□ Attest betaalde sociale bijdragen 

□ Attest P.O.Z. (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) 

□ Attest betaalde aanvullende premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ) 

□ Overzicht betalingen aan of van verzekering “gewaarborgd inkomen” 

□ Attesten afbetaling leningen voor beroepsdoeleinden 

□ Ontvangen fiches 281.50 i.v.m. verkregen commissies of erelonen ed. 

 

Overige informatie/ documenten: 

□ Betaalde onderhoudsgelden (gelieve de betalingsbewijzen toe te voegen alsook de identiteit van de ontvanger) 

□ Ontvangen onderhoudsgelden (bezorg ons een overzicht van de voor elke persoon ontvangen onderhoudsgelden) 

□ Attesten met betrekking tot “groene lening” afgesloten voor 01/01/2012 

□ Rekeninguittreksel gedane voorafbetalingen 

□ Attest 281.29 deeleconomie via erkend elektronisch platform  

□ Inkomsten deeleconomie zonder erkend elektronisch platform (bv. Airbnb)  

□ Inkomsten uit bijklussen: diensten aan burgers – verenigingswerk  

□ Attest(en) en/of kopie bankafschrift m.b.t. ontvangen dividenden van individuele aandelen (zie verklaring op eer  

□ Rekeningen in het buitenland (land waarin rekening wordt aangehouden – zie verklaring op eer) 

□ Bedragen die in aanmerking komen voor win-win leningen. 

□ Kopie van het aanslagbiljet met betrekking tot het vorige inkomstenjaar. 

□ Bankrekening voor eventuele teruggave : BE       
 

 

 

 


