
Consius Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Van: naam

naam partner

Email

DEEL 1

Bijlagen:

I ingevulde checklist aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

II volgende fiches / attesten inzake aangifte inkomstenbelasting mbt. Inkomsten 2018 :
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14

15

Persoonlijke gegevens:

Burgerlijke stand:

waren er wijzigingen tijdens het jaar 2018? (datum wijziging)

situatie op 01/01/2019 - ongehuwd / niet wettelijk samenwonend / feitelijk samenwonend

(schrappen wat niet van toepassing is) - gehuwd / wettelijk samenwonend

- gescheiden / weduwe(naar)

- is er een huwelijkscontract? JA / NEEN

Gemeenschap van goederen (wettelijk stelsel)

- werden er later eventueel wijzigingen aangebracht JA / NEEN

Scheiding van goederen

- werden er later eventueel wijzigingen aangebracht JA / NEEN

-> kopie van het huwelijkscontract bezorgen

Gelieve de volledige lijst te doorlopen, aan te vullen , fiches toe te voegen waar nodig en te ondertekenen

Vragenlijst aangifte personenbelasting
aanslagjaar 2019 - inkomstenjaar 2018
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Gezinslasten :

- kinderen ten laste per 01/01/2019:

Naam Voornaam Geboortedatum Gehandicapt Co-ouderschap *

J / N J / N

J / N J / N

J / N J / N

J / N J / N

(* kopie Echtscheidingsovereenkomst of geregistreerde overeenkomst ivm co-ouderschap )

Bij co-ouderschap : bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd ?

Andere personen ten laste binnen het gezin per 01/01/2018 : (inwondende ouders,…)

Naam Voornaam Geboortedatum Verwantschap

Wedden, lonen, werkloosheidsuitkering, ziekte , invaliditeit, vervangingsinkomen en brugpensioen,

-> alle (loon)fiches die hier betrekking op hebben

- Indien u stempelgeld hebt ontvangen, gelieve ook deze fiche te bezorgen

- Fiche verlofkas (voor arbeiders) / jaarlijkse vakantie

- Veranderde u van werkgever tijdens het kalenderjaar ? Dan is het noodzakelijk dat wij over ten minste twee loonfiches beschikken

- ook inkomsten uit buitenlandse oorsprong dient u te bezorgen!

afstand woon-werkverkeer; enkele afstand :

75 tot 100 kilometer

101 tot 125 kilometer

meer dan 125 kilomter

aandelenopties : hebt u deze in 2018 ontvangen, gelieve ons een kopie van het optievoorstel te bezorgen

Pensioenen

-> alle fiches die hier betrekking op hebben

- ontvangt u pensioen uit het buitenland :

Land :

Totaal ontvangen in 2018: €

- heeft u een levensverzekering afgekocht ? -> kopie van de fiche

Aangifte PB inkomsten 2018 / AJ 2019 2 / 5



Consius Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Onderhoudsuitkeringen

hebt u deze betaald of ontvangen in 2018? BETAALD / ONTVANGEN

wie is de genieter of schuldenaar :

naam

adres

verwantschap

betaalde of ontvangen bedrag € (op jaarbasis)

Alle bankuittreksels, waarin de betaling/ontvangst van een dergelijk uitkering is gebeurd, bezorgen

Levensverzekering & pensioensparen

-> kopie van de fiche(s)

- indien u een nieuw contract aanging, kopie van het contract bijvoegen

Contract 1 (nummer)

Contract 2 (nummer)

- betreft een levensverzekeringscontract ter dekking van:

Contract 1 Contract 2

- een hypothecaire lening JA / NEEN JA / NEEN

- heeft betrekking op onroerend goed JA / NEEN JA / NEEN

- andere (levensverzekering) JA / NEEN JA / NEEN

- wie is de begunstigde van het contract :

Overige - uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

-> attesten die hierop betrekking hebben

Kosten voor behoud of herwaardering van een beschermd onroerend erfgoed

Prestaties in het kaders van het wijk-werken

Dienstencheques

Geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen

Woning-vernieuwing van woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor

Giften

Kinderopvang tot 12 jaar (gehandicapte kinderen tot 18 jaar)

(duaal) Pensioensparen

Bezoldiging huisbediende

Sommen besteed aan werkgeversaandelen

Verwerven nieuwe aandelen groeibedrijven

Minderwaarde verdeling vermogen Private Privaks

Passiefhuizen, lage energiewoningen, nulenergiewoningen

Verwerven nieuwe aandelen erkende ontwikkelingsfondsen

Elektrische voertuigen: aankoop motorfiets/moto/driewieler/vierwieler (factuur + betalingsbewijs)

WinWin-lening

Leningen verstrekt via Crowdfundingplatform

Voorafbetaling belasting
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Overige - inkomsten

Inkomsten uit lijfrente

Detail inkomsten genoten in kader van deeleconomie , occasionele diensten & vergoedingen voor vereningingswerk

Auteursrechten

Meerwaarde op gronden

Onderverhuring , gemeubelde verhuur

Inkomsten uit dividenden (roerende voorheffing is voor max. 640€ dividend verrekenenbaar)

-> gelieve een overzicht te bezorgen van de ontvangen dividenden (naam aandeel , bruto dividend , ingehouden RV)

-> info ivm het huwelijkscontract is noodzakelijk (zie pag 1)

Bankrekeningnummer (waarop eventuele tegoeden kunnen teruggestort worden)

(niet in te vullen indien het vermelde rekeningnummer op de aangifte correct is)

Bankrekeningnummer :

Rekeninghouder(s) :

DEEL 2 Enkel van toepassing voor bedrijfsleiders, vrije beroepen of zelfstandigen

Attest: Sociale bijdrage zelfstandige

Vrij aanvullend pensioen (VAPZ)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Lening beroepsdoeleinden

Meewerkend echtgenoot JA / NEEN

de beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om de relatie met de cliënt stop te zetten indien zou blijken dat de verschafte informatie onvolledig of niet correct is
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Verklaring buitenlandse rekening, levensverzekering, juridische constructies en effectenrekeningen

A. Bent u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2018

op enig ogenblik titularis geweest van een buitenlandse rekening ?

Ik verklaar op eer dat ik geen titularis ben geweest van een buitenlandse rekening

Ik verklaar op eer dat ik wél titularis ben geweest van een buitenlandse rekening

Ik verklaar in 2018 geen buitenlandse intresten dividenden, … ontvangen te hebben

Ik verklaar in 2018 buitenlandse intresten, dividenden, … ontvangen te hebben (details te bezorgen!)

Ik verklaar dat de wettelijke gegevens van deze rekening werden gemeld bij het centraal aanspreekpunt

bij de Nationale Bank van België

(gelieve ons een kopie van de melding van buitenlandse rekeningen te bezorgen - www.nbb.be)

B. Verklaring individuele levensverzekeringen in het buitenland

Heeft u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen ooit één of

meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een verzekeringsonderneming

gevestigd in het buitenland ?

Ik verklaar op eer dat ik geen overeenkomst afgesloten heb van een individuele levensverzekering in het buitenland

Ik verklaar op eer dat ik wél een overeenkomst afgesloten heb van een individuele levensverzekering in het buitenland

C. Juridische constructies

Bent u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen

oprichter,aandeelhouder of begunstigde geweest van een buitenlandse vennootschap / rechtspersoon of een Belgische

of buitenlandse stichting / maatschap?

Nee

Ja naam oprichter / begunstigde :

land van de constructie:

vorm van de constructie:

D. Effectenrekening

Bent U van 10/03/2018 tot 31/12/2018 titularis geweest van meer dan één effectenrekening JA / NEEN

Opgemaakt te : (plaats)

Datum :

Ik , (naam) ……………………………...………………………………………………. (en) mijn partner ……………………………………………………………………………

verklaar / verklaren op eer dat de verstrekte gegevens correct zijn en ik/wij verbind(en) mij (ons) er toe iedere wijziging door te geven

Handtekening Handtekening partner

Verklaring

de beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om de relatie met de cliënt stop te zetten indien zou blijken dat de verschafte informatie onvolledig of niet correct is
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