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Afz.: BP 92500 - 9050 GENT

Voorstel van vereenvoudigde aangifte
Inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020)
Mevrouw

,

Bij deze brief ontvangt u een voorlopige belastingberekening op basis van de gegevens die we van u kennen.

Controleer zorgvuldig uw gegevens op pagina 3 en kijk op pagina 2 onder
'Uitzonderingen' na of u niet toch een aangifte moet indienen.
Uw gegevens zijn juist en volledig?
U moet niets doen. We zullen u ten laatste op 30 juni 2021 een aanslagbiljet sturen met uw definitieve
belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel. Omdat we geen exacte datum kunnen
meedelen wanneer we uw aanslagbiljet opstellen, moet u ons daarvoor niet op voorhand contacteren.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig?
U bent verplicht om ons dat te melden. We zullen uw nieuwe gegevens onderzoeken en u ten laatste
op 30 juni 2021 een aanslagbiljet met uw definitieve belastingberekening opsturen.
Hoe moet u die wijzigingen melden?
O bij voorkeur via MyMinfin.be, ten laatste op 16 juli 2020 of
O via het bijgevoegde antwoordformulier. Stuur dit formulier ten laatste op 30 juni 2020
terug.

Uitzondering: wanneer moet u toch nog zelf een aangifte indienen?
Als één van de uitzonderingssituaties vermeld in het blok 'Wanneer moet u toch een aangifte
indienen?' op de achterzijde, voor u van toepassing is, is dit voorstel van vereenvoudigde aangifte niet
geldig en moet u toch een aangifte indienen.1

Wanneer krijgt u belastingen terug of moet u betalen?
Uw belastingberekening is pas definitief als u uw aanslagbiljet ontvangt. Pas dan weet u exact welk bedrag u moet
betalen of zult terugkrijgen en wanneer u moet betalen of zult terugkrijgen.
1

Overeenkomstig artikel 178 §3 en §4 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
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Welke wijzigingen moet u melden?
Als u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van 01.01.2019 tot 30.09.2019 titularis was
van meer dan één effectenrekening
O Als u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige
kinderen in 2019 verkrijger was van dividenden waarop roerende voorheffing werd ingehouden en die
(voor maximum 800 euro) vrijgesteld zijn van de personenbelasting
O Enkele andere voorbeelden van onvolledige of onjuiste gegevens zijn:
O het aantal kinderen ten laste is niet correct
O u hebt uitgaven gedaan die aftrekbaar zijn of recht geven op een belastingvermindering
O u hebt andere inkomsten verkregen dan die vermeld op pagina 3 van deze brief
O u bezit onroerende goederen, andere dan uw eigen woning
O u hebt in 2018 of 2019 een onroerend goed gekocht, verkocht of het vruchtgebruik ervan gewijzigd
O u hebt een onroerend goed verhuurd aan iemand die het gebruikt voor zijn professionele activiteit
O

Uitzonderingen: Wanneer moet u toch een aangifte indienen?
Bent u of is uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige
kinderen:
1
P in 2019 op enig ogenblik titularis geweest van één of meerdere rekeningen bij een in het buitenland gevestigde
bank-, wissel-, krediet-, of spaarinstelling?
P in 2019 op enig ogenblik beheerder geweest van één of meer dergelijke buitenlandse rekeningen op naam van één
of meer verenigingen die geen winsten of baten verkrijgen en die niet aan de vennootschapsbelasting of aan de
rechtspersonenbelasting zijn onderworpen?
P in 2019 op enig ogenblik verzekeringsnemer geweest van één of meerdere individueel gesloten
levensverzekeringen bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming?
2
P een oprichter van een juridische constructie?
P in 2019 verkrijger geweest van een dividend of enig ander voordeel op om het even welke wijze van een juridische
constructie?

Heeft u tussen 1 augustus 2015 en 31 december 2019 leningen3 verstrekt aan startende kleine
vennootschappen via een erkend crowdfundingplatform, waarvan u het aantal moet meedelen4?

Als één van deze situaties van toepassing is, is dit voorstel van vereenvoudigde aangifte niet
geldig en moet u zelf een aangifte indienen.
Een aangifte kunt u indienen:
P via elektronische weg (MyMinfin.be) ten laatste op 16 juli 2020
P door een papieren aangifte aan te vragen bij uw belastingkantoor en ze terug te sturen ten laatste op 30 juni 2020
1

U moet de vereiste gegevens betreffende deze rekening(en) melden aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België, tenzij u dat al
deed in een vorig aanslagjaar.
2
Zoals bedoeld in artikel 2, §1, 14° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
3
Zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid, 13° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
4
In toepassing van artikel 307, § 1/1, e) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
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Overzicht van uw gegevens
In de tabel hieronder vindt u de gegevens waarop dit 'Voorstel van vereenvoudigde aangifte inkomstenjaar
2019 (aanslagjaar 2020)', dat als aangifte zal gelden, gebaseerd is.
Controleer zorgvuldig of de onderstaande gegevens juist en volledig zijn.
Gezinslasten:

Uw rekeningnummer:

BE

-

-

-

Wilt u dit rekeningnummer wijzigen voor eventuele teruggaven?
Pas uw rekeningnummer zelf aan via MyMinfin.be.
Omschrijving (gegevens aangifte)

Code

Waarde

U was op 1.1.2019 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgesteld (door het overlijden van uw
wettelijk samenwonende partner)

1010

Ja

Aantal kinderen die fiscaal volledig te uwen laste zijn

1030

1

Aantal van de in de code 1030 vermelde kinderen met een zware handicap

1031

1

Als u alleen wordt belast en in de codes 1030, 1034 en 1036 hierna één of meer
kinderen ten laste vermeldt, beantwoord dan ook de volgende vraag:
Maakte er op 1.1.2019 een andere persoon dan uw kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, ouders, pleegouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters,
deel uit van uw gezin? Neen

1101

Ja
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NN:
Aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019

Voorstel van vereenvoudigde aangifte inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020)
Opgelet! Dit is een voorlopige berekening. Het is geen verplichting tot betaling noch een recht op terugbetaling.
We zullen u de definitieve berekening sturen ten laatste op 30 juni 2021 via een aanslagbiljet.
Aanslagjaar 2020 Inkomsten van het jaar 2019

RESULTAAT VAN DE BEREKENING

Bedrag in uw voordeel

€ 920,00

Gemiddelde aanslagvoet (%)

0,0

DETAIL VAN DE BEREKENING
VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN
0,00

G

Gezamenlijk belastbaar inkomen

IN

BEREKENING VAN DE AANSLAG

R
E

0,00
0,00

E

B

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

V

O

O

R

LO

P

IG

Hoofdsom op gezamenlijk belast. ink.
Totale hoofdsom op
gezamenlijk en afzonderlijk belast. ink.
FEDERALE BELASTING
Gereduceerde Belasting Staat
0,00 x
75,043 %=
GEWESTELIJKE BELASTING
Gewestelijke Belasting
0,00 x
33,257 %=
TOTALE BELASTING
Totale Belasting
SALDO FEDERALE BELASTING
- Belastingkredieten
Belastingkrediet kinderen

E

K

E

N

Verrekende belastingvrije sommen
- basisbedrag
Basisbelasting

Saldo Federale Belasting
SALDO GEWESTELIJKE BELASTING
Saldo Gewestelijke Belasting

920,00920,000,00

Totaal Saldo Federale Belasting
Totaal Saldo Gewestelijke Belasting

920,000,00

SALDO

920,00-

Bedrag in uw voordeel

920,00

Dit is een simulatie van uw belastingberekening. U ontvangt later een aanslagbiljet met de definitieve
berekening. Die kan afwijken van deze simulatie.
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Terugzenden aan:
FOD FINANCIËN
BP 92500
9050 GENT

Antwoordformulier bij niet akkoord met het voorstel van vereenvoudigde aangifte
(NN.

)

Aanslagjaar: 2020 (Inkomsten van het jaar 2019)
Gemeente:

Wanneer moet u dit antwoordformulier gebruiken?
P Als u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van 01.01.2019 tot 30.09.2019 titularis was van meer dan
één effectenrekening.
P Als u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in
2019 verkrijger was van dividenden waarop roerende voorheffing werd ingehouden en die (voor maximaal 800 euro)
vrijgesteld zijn van de personenbelasting.
P Als de gegevens opgenomen op pagina 3 van dit voorstel van vereenvoudigde aangifte onjuist of onvolledig zijn.
Enkele voorbeelden:
O het aantal kinderen ten laste is niet correct
O u hebt uitgaven gedaan die aftrekbaar zijn of recht geven op een belastingvermindering
O u hebt andere inkomsten verkregen dan die vermeld op pagina 3 van deze brief
O u bezit onroerende goederen, andere dan uw eigen woning
O u hebt in 2018 of 2019 een onroerend goed gekocht, verkocht of het vruchtgebruik ervan gewijzigd
O u hebt een onroerend goed verhuurd aan iemand die het gebruikt voor zijn professionele activiteit

In die gevallen vult u de verbeterde gegevens in op de achterzijde van dit antwoordformulier.

Naar wie en wanneer moet u dit formulier opsturen?
Stuur het ingevulde formulier ten laatste op 30 juni 2020 terug naar het volgende adres:
FOD FINANCIËN
BP 92500
9050 GENT

Maak het u gemakkelijker: verbeter uw gegevens via MyMinfin.be!
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VOORBEELDEN
Codes
Bedragen, data...

Antwoordformulier1
Ja/nee (1/0)

(alleen in te vullen als u niet via MyMinfin.be antwoordt)

X,

Bedragen (€)

1) Wijziging of toevoeging van codes
1) Verbeter hier uw gegevens van pagina 3

,

Aantallen

,
,

Data

De vooringevulde gegevens op pagina 3 zijn onjuist of onvolledig?
Vul hier de verbeterde gegevens in: (gebruik een zwarte of blauwe pen)

Procenten

,

Verbeteringen

Code

Bedragen, data...

Code

,

Bedragen, data...

,

,

,

,

,

,

,

,

2) Andere opmerkingen:

3) Effectenrekening
Bent u van 01.01.2019 tot 30.09.2019 titularis geweest van meer dan één effectenrekening bedoeld in artikel 152, 1°, a,
van het Wetboek diverse rechten en taksen?

JA

1072

4) Dividenden
Verrekenbare roerende voorheffing ingehouden op dividenden die (voor maximaal 800 euro2) van de personenbelasting
zijn vrijgesteld:
0 0
1437

,

Datum:
Handtekening

1

Bewaar uw bewijsstukken en leg deze voor wanneer uw centrum erom vraagt.
Als u in 2019, na 15 januari, rijksinwoner geworden bent, onderworpen aan de personenbelasting, moet u dit bedrag vermenigvuldigen met het aantal
maanden dat u in 2019 aan die belasting onderworpen was en delen door 12. Als u van voor de 16de van de maand onderworpen was aan de
personenbelasting, mag u die maand meetellen, anders niet. Rond het resultaat af naar de hogere of lagere euro naargelang de centiemen 50 bereiken
of niet.
2
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