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VOORBEREIDING
VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

Aanslagjaar 2020 - Inkomsten van het jaar 2019

DEEL 2
__________________

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen.
(Lees eerst aandachtig de toelichting)

▲ Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, altijd de linkerkolom invullen.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de 
gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens 
van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen.

Vak XIV - BEROEP EN ONDERNEMINGSNUMMER

1. Beroep uitgeoefend in 2019: ......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................

2. Ondernemingsnummer: ......................................................................... .........................................................................

Vak XV - DIVERSE INKOMSTEN
A. DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD

1. Niet verplicht aan te geven inkomsten
a) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die 

via een tussenpersoon in België met afhouding van de roerende 
voorheffing zijn geïnd of verkregen: 1176-85 ........................... 2176-55 ...........................

b) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot bij
financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-
zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1.2.2005:
1) met roerende voorheffing van 30 %: 1127-37 ........................... 2127-07 ...........................
2) met roerende voorheffing van 20 %: 1126-38 ........................... 2126-08 ...........................
3) met roerende voorheffing van 17 %: 1120-44 ........................... 2120-14 ...........................
4) met roerende voorheffing van 15 %: 1128-36 ........................... 2128-06 ...........................
5) met roerende voorheffing van 10 %: 1129-35 ........................... 2129-05 ...........................
6) met roerende voorheffing van 5 %: 1122-42 ........................... 2122-12 ...........................

2. Verplicht aan te geven inkomsten
a) Onderverhuring of overdracht van huur van al dan niet 

gemeubileerde onroerende goederen:
1) inkomsten (bruto): 1180-81 ........................... 2180-51 ...........................
2) werkelijke kosten, met inbegrip van de door u betaalde huur en 

huurlasten: 1181-80 ........................... 2181-50 ...........................
b) Concessie van het recht om affiches of andere reclamedragers te 

plaatsen:
1) totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto): 1184-77 ........................... 2184-47 ...........................
2) werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van 

het wettelijk forfait van 5 % wenst): 1185-76 ........................... 2185-46 ...........................
c) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die 

niet in België zijn geïnd: 1178-83 ........................... 2178-53 ...........................
d) Ontvangen bedragen uit de verhuring van jacht-, vis- en 

vogelvangstrechten: 1188-73 ........................... 2188-43 ...........................
e) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot bij

financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-
zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1.2.2005, 
waarop geen roerende voorheffing is toegepast, en:
1) die belastbaar zijn tegen 30 %: 1197-64 ........................... 2197-34 ...........................
2) die belastbaar zijn tegen 20 %: 1189-72 ........................... 2189-42 ...........................
3) die belastbaar zijn tegen 17 %: 1186-75 ........................... 2186-45 ...........................
4) die belastbaar zijn tegen 15 %: 1198-63 ........................... 2198-33 ...........................
5) die belastbaar zijn tegen 10 %: 1190-71 ........................... 2190-41 ...........................
6) die belastbaar zijn tegen 5 %: 1187-74 ........................... 2187-44 ...........................

(Zie ook het vervolg van vak XV op de volgende blz.)N
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Vak XV - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG
B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN

1. Winst of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie
of uit occasionele diensten tussen burgers, en vergoedingen voor 
verenigingswerk:
a) brutobedrag:
b) kosten:

1460-92 ........................... 2460-62 ...........................
1248-13 ........................... 2248-80 ...........................

c) als onder a en b winst of baten van buitenlandse oorsprong en bijhorende kosten begrepen zijn, vermeld:
Land: ................................ Code: ................... Bedrag: ............................. Belast in het buitenland? □ Ja □ Neen

................................ ................... ............................. □ Ja □ Neen
2. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, 

speculaties of diensten (andere dan bedoeld in 1 hiervoor):
a) meerwaarden op roerende waarden en titels (andere dan bedoeld 

in 7 en 8 hierna):
1) brutobedrag: 1440-15 ........................... 2440-82 ...........................
2) kosten: 1441-14 ........................... 2441-81 ...........................

b) andere:
1) brutobedrag: 1200-61 ........................... 2200-31 ...........................
2) kosten: 1201-60 ........................... 2201-30 ...........................

c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 5 jaren betreffende
in 2 bedoelde prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten: 1202-59 ........................... 2202-29 ...........................

d) als onder a en b winst of baten van buitenlandse oorsprong en bijhorende kosten begrepen zijn, vermeld:
Land: ................................ Code: ................... Bedrag: ............................. Belast in het buitenland? □ Ja □ Neen

................................ ................... ............................. □ Ja □ Neen
3. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, 

schrijvers en kunstenaars:
a) belastbaar bedrag: 1203-58 ........................... 2203-28 ...........................
b) bedrijfsvoorheffing: 1204-57 ........................... 2204-27 ...........................
c) als onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld:

Land: ................................................... Code: ........................... Bedrag: .......................................
................................................... ........................... .......................................

4. Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen, 
toegekend aan onderzoekers:
a) brutobedrag: 1209-52 ........................... 2209-22 ...........................
b) bedrijfsvoorheffing: 1210-51 ........................... 2210-21 ...........................
c) als onder a vergoedingen van buitenlandse oorsprong begrepen zijn waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor 

inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in 
aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten), vermeld:
Land: ................................................... Code: ........................... Bedrag: ......................................

................................................... ........................... ......................................
5. Overdracht van in België gelegen gronden of zakelijke rechten op 

gronden: 
a) meerwaarden belastbaar tegen 33 %: 1205-56 ........................... 2205-26 ...........................
b) meerwaarden belastbaar tegen 16,5 %: 1206-55 ........................... 2206-25 ...........................
c) verliezen van 2019: 1207-54 ........................... 2207-24 ...........................
d) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 5 jaren: 1208-53 ........................... 2208-23 ...........................

6. Overdracht van in België gelegen gebouwen of zakelijke rechten op
gebouwen: 
a) belastbare meerwaarden: 1171-90 ........................... 2171-60 ...........................
b) verliezen van 2019: 1172-89 ........................... 2172-59 ...........................
c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige 5 jaren: 1173-88 ........................... 2173-58 ...........................

7. Belastbaar bedrag van de meerwaarden op aandelen, verwezenlijkt 
buiten het normale beheer van een privévermogen: 1169-92 ........................... 2169-62 ...........................

8. Belastbaar bedrag van de meerwaarden, verwezenlijkt bij de gehele of 
gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan 
rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte: 1174-87 ........................... 2174-57 ...........................
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Vak XVI - BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS
1. Bezoldigingen:

a) volgens fiches: (400) ........................... (400) ...........................
(400) ........................... (400) ...........................
(400) ........................... (400) ...........................

b) die niet op een fiche zijn vermeld: ........................... ...........................
c) totaal van de rubrieken a en b: 1400-55 ........................... 2400-25 ...........................

2. Als bezoldigingen te beschouwen huurinkomsten: 1401-54 ........................... 2401-24 ...........................
3. Vervroegd vakantiegeld: 1402-53 ........................... 2402-23 ...........................
4. Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen: 1431-24 ........................... 2431-91 ...........................
5. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: 1418-37 ........................... 2418-07 ...........................
6. Tegen 33 % belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in 

de horeca: 1422-33 ........................... 2422-03 ...........................
7. Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen 

door een erkend huisarts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone: 1428-27 ........................... 2428-94 ...........................
8. Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen: 1405-50 ........................... 2405-20 ...........................
9. Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van 

het wettelijk forfait wenst): 1406-49 ........................... 2406-19 ...........................
10. Bedrijfsvoorheffing:

a) volgens fiches: (407) ........................... (407) ...........................
(407) ........................... (407) ...........................
(407) ........................... (407) ...........................

b) op het niet op een fiche vermelde vakantiegeld vermeld in rubriek 1, b: ........................... ...........................
c) totaal van de rubrieken 10, a en 10, b: 1407-48 ........................... 2407-18 ...........................

11. Inhoudingen voor aanvullend pensioen:
a) gewone bijdragen en premies: 1408-47 ........................... 2408-17 ...........................
b) bijdragen en premies voor individuele voortzetting: 1412-43 ........................... 2412-13 ...........................
c) bijdragen en premies voor een vrij aanvullend pensioen voor 

werknemers: 1421-34 ........................... 2421-04 ...........................
12. Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid: 1409-46 ........................... 2409-16 ...........................
13. Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband, als 

zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige:
a) volgens fiches: (411) ........................... (411) ...........................

(411) ........................... (411) ...........................
(411) ........................... (411) ...........................

b) niet op een fiche vermelde bezoldigingen, vermeld in de rubrieken 
1, b en 2: ........................... ...........................

c) totaal van de rubrieken 13, a en 13, b: 1411-44 ........................... 2411-14 ...........................
14. Werkbonus: 1419-36 ........................... 2419-06 ...........................
15. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 

vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1 en 2 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van de 
vennootschap waarbij u het werk hebt hervat: 1417-38 ........................... 2417-08 ...........................

16. Roerende voorheffing op in rubriek 1 vermelde inkomsten uit 
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties: 1427-28 ........................... 2427-95 ...........................

17. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1400-55) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 9 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd):
Land: .................................................... Code: ............................ Bedrag: ....................................

.................................................... ............................ ....................................

.................................................... ............................ ....................................

.................................................... ............................ ....................................
18. Als u maar gedurende een gedeelte van het jaar bedrijfsleider bent 

geweest, vermeld: a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1415-40 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2415-10 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1416-39 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2416-09 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
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Vak XVII - WINST UIT NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWONDERNEMINGEN
1. Brutowinst van de eigenlijke exploitatie: 1600-49 ........................... 2600-19 ...........................
2. Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt (behalve 

meerwaarden): 1601-48 ........................... 2601-18 ...........................
3. Financiële opbrengsten: 1602-47 ........................... 2602-17 ...........................
4. Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van overdracht als u 

kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten):
a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 %): 1603-46 ........................... 2603-16 ...........................
b) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1604-45 ........................... 2604-15 ...........................

5. Winst die overeenstemt met de voorheen afgetrokken werkelijke 
kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 
een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt (niet in te 
vullen als u de toepassing van het wettelijk forfait wenst): 1615-34 ........................... 2615-04 ...........................

6. Vergoedingen:
a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 %: 1607-42 ........................... 2607-12 ...........................
b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1605-44 ........................... 2605-14 ...........................
c) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %: 1618-31 ........................... 2618-01 ...........................
d) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1610-39 ........................... 2610-09 ...........................

7. Sociale bijdragen: 1632-17 ........................... 2632-84 ...........................
8. Andere beroepskosten (niet invullen als u de toepassing van het 

wettelijk forfait wenst):
a) kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 

een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt: 1620-29 ........................... 2620-96 ...........................
b) bezoldigingen toegekend aan uw meewerkende echtgenoot of 

wettelijk samenwonende partner: 1611-38 ........................... 2611-08 ...........................
c) andere dan die vermeld onder a en b: 1606-43 ........................... 2606-13 ...........................

9. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en 
kosten: 1609-40 ........................... 2609-10 ...........................

10. Vrijstelling van opbrengsten geboekt als gevolg van de homologatie 
van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord 
door de rechtbank: 1608-41 ........................... 2608-11 ...........................

11. Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale 
kwaliteitszorg: 1612-37 ........................... 2612-07 ...........................

12. Vrijstelling voor ander bijkomend personeel: 1613-36 ........................... 2613-06 ...........................
13. Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs: 1622-27 ........................... 2622-94 ...........................
14. Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut: 1633-16 ........................... 2633-83 ...........................
15. Investeringsaftrek: 1614-35 ........................... 2614-05 ...........................
16. Toekenning aan uw meewerkende echtgenoot of wettelijk 

samenwonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de 
echtgenoot of partner die de toekenning doet): 1616-33 ........................... 2616-03 ...........................

17. Bedrag van de door ongunstige weersomstandigheden geleden schade 
aan landbouwteelten dat het gewest tijdens het belastbaar tijdperk 
definitief heeft vastgesteld (door het bedrag van die schade in te vullen 
kiest u definitief en onherroepelijk voor de achterwaartse verliesaftrek 
van het aan die schade toe te schrijven gedeelte van uw beroepsverlies): 1642-07 ........................... 2642-74 ...........................

18. Totaal van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d vermelde 
inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep of als student-
zelfstandige: 1617-32 ........................... 2617-02 ...........................

19. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d hierboven vermelde inkomsten uit die 
nieuwe zelfstandige activiteit: 1621-28 ........................... 2621-95 ...........................

20. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1600-49) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 16 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd):
Land: .................................................... Code: ............................ Bedrag: ....................................

.................................................... ............................ ....................................

.................................................... ............................ ....................................
21. Als in de rubrieken 1 tot 17 inkomsten of kosten zijn begrepen die slaan op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 

werkzaamheid, vermeld de juiste aard van die werkzaamheid, de code waarnaast ze zijn vermeld en het bedrag.
Aard: ...................................................................................... Code: ............................. Bedrag: ..............................................

...................................................................................... ............................. ..............................................

...................................................................................... ............................. ..............................................
22. Slaan de in rubriek 21 vermelde bedragen op meer dan één feitelijke 

vereniging?
1625-24 □ Ja
1626-23 □ Neen

2625-91 □ Ja
2626-90 □ Neen

Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst.

23. Bevatten de in rubriek 21 vermelde bedragen inkomsten of kosten van 
buitenlandse oorsprong?

1630-19 □ Ja
1631-18 □ Neen

2630-86 □ Ja
2631-85 □ Neen

Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst.

24. Als u uw beroep maar gedurende een gedeelte van het jaar hebt 
uitgeoefend, vermeld: a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1627-22 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2627-89 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1628-21 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2628-88 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
25. Vermeld het adres van de bedrijfszetel, als die niet samenvalt met uw domicilie:

.................................................................................................................................................................................................................
(partner) ..................................................................................................................................................................................................
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Vak XVIII - BATEN VAN VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF ANDERE WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN
1. Ontvangsten uit de uitoefening van het beroep (andere dan die 

bedoeld in de rubrieken 2 tot 4): 1650-96 ........................... 2650-66 ...........................
2. Ontvangsten verkregen door sportbeoefenaars voor hun sportieve 

activiteiten: 1658-88 ........................... 2658-58 ...........................
3. Ontvangsten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor 

hun activiteiten voor sportbeoefenaars: 1659-87 ........................... 2659-57 ...........................
4. Achterstallige erelonen: 1652-94 ........................... 2652-64 ...........................
5. Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (behalve 

meerwaarden): 1651-95 ........................... 2651-65 ...........................
6. Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van overdracht als u 

kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten):
a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 %): 1653-93 ........................... 2653-63 ...........................
b) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1654-92 ........................... 2654-62 ...........................

7. Baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke 
kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 
een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt (niet in te 
vullen als u de toepassing van het wettelijk forfait wenst): 1674-72 ........................... 2674-42 ...........................

8. Vergoedingen en premies:
a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1655-91 ........................... 2655-61 ...........................
b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %: 1667-79 ........................... 2667-49 ...........................
c) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1661-85 ........................... 2661-55 ...........................

9. Sociale bijdragen: 1656-90 ........................... 2656-60 ...........................
10. Andere beroepskosten (niet invullen als u de toepassing van het 

wettelijk forfait wenst):
a) kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 

een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt: 1675-71 ........................... 2675-41 ...........................
b) bezoldigingen toegekend aan uw meewerkende echtgenoot of 

wettelijk samenwonende partner: 1669-77 ........................... 2669-47 ...........................
c) andere dan die vermeld onder a en b: 1657-89 ........................... 2657-59 ...........................

11. Vrijstelling voor bijkomend personeel: 1666-80 ........................... 2666-50 ...........................
12. Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs: 1678-68 ........................... 2678-38 ...........................
13. Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut: 1681-65 ........................... 2681-35 ...........................
14. Investeringsaftrek: 1662-84 ........................... 2662-54 ...........................
15. Toekenning aan uw meewerkende echtgenoot of wettelijk samen-

wonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de 
echtgenoot of partner die de toekenning doet): 1663-83 ........................... 2663-53 ...........................

16. Totaal van de in de rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c vermelde inkomsten
verkregen als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige: 1668-78 ........................... 2668-48 ...........................

17. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de 
rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c hierboven vermelde inkomsten uit die 
nieuwe zelfstandige activiteit: 1676-70 ........................... 2676-40 ...........................

18. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1650-96) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 15 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd):
Land: .................................................... Code: ............................ Bedrag: ....................................

.................................................... ............................ ....................................

.................................................... ............................ ....................................
19. Als in de rubrieken 1 tot 15 inkomsten of kosten zijn begrepen die slaan op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 

werkzaamheid, vermeld de juiste aard van die werkzaamheid, de code waarnaast ze zijn vermeld en het bedrag.
Aard: ...................................................................................... Code: ............................. Bedrag: ..............................................

...................................................................................... ............................. ..............................................

...................................................................................... ............................. ..............................................
20. Slaan de in rubriek 19 vermelde bedragen op meer dan één feitelijke 

vereniging?
1670-76 □ Ja
1671-75 □ Neen

2670-46 □ Ja
2671-45 □ Neen

Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst.

21. Bevatten de in rubriek 19 vermelde bedragen inkomsten of kosten van 
buitenlandse oorsprong?

1679-67 □ Ja
1680-66 □ Neen

2679-37 □ Ja
2680-36 □ Neen

Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de 
belastingdienst.

22. Als u uw beroep maar gedurende een gedeelte van het jaar hebt 
uitgeoefend, vermeld: a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1672-74 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2672-44 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1673-73 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2673-43 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
23. Vermeld het adres van de beroepszetel, als die niet samenvalt met uw domicilie:

.................................................................................................................................................................................................................
(partner) ..................................................................................................................................................................................................



blz. 20

Vak XIX - VOORHEFFINGEN IN VERBAND MET EEN ZELFSTANDIGE BEROEPSWERKZAAMHEID
1. Roerende voorheffing: 1756-87 ........................... 2756-57 ...........................
2. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting: 1757-86 ........................... 2757-56 ...........................
3. Bedrijfsvoorheffing: 1758-85 ........................... 2758-55 ...........................
4. Verrekenbaar bedrag van het belastingkrediet bedoeld in artikel 289bis 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: 1759-84 ........................... 2759-54 ...........................

Vak XX - BEZOLDIGINGEN VAN MEEWERKENDE
ECHTGENOTEN EN WETTELIJK SAMENWONENDE PARTNERS

1. Door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toegekende 
bezoldigingen: 1450-05 ........................... 2450-72 ...........................

2. Sociale bijdragen: 1451-04 ........................... 2451-71 ...........................
3. Andere eigen beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing 

van het wettelijk forfait wenst): 1452-03 ........................... 2452-70 ...........................
4. In rubriek 1 vermelde bezoldigingen toegekend in het kader van een 

beroepswerkzaamheid die uw echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner uitoefent als zelfstandige in bijberoep of als student-
zelfstandige: 1453-02 ........................... 2453-69 ...........................

5. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1450-05) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 3 vermelde 
bezoldigingen en kosten die slaan op door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner verkregen inkomsten van buitenlandse 
oorsprong waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op 
uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd):
Land: .................................................... Code: ............................ Bedrag: ....................................

.................................................... ............................ ....................................

.................................................... ............................ ....................................
6. Als u maar gedurende een gedeelte van het jaar bij de uitoefening van 

de beroepswerkzaamheid van uw echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner hebt meegewerkt, vermeld:
a) de begindatum (dag, maand, jaar): 1455-97 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2455-67 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l
b) de einddatum (dag, maand, jaar): 1456-96 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2456-66 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l



blz. 21

Vak XXI - WINST EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID
1. Stopzettingsmeerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van 

overdracht):
a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 10 %: 1686-60 ........................... 2686-30 ...........................
b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1690-56 ........................... 2690-26 ...........................
c) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 %: 1691-55 ........................... 2691-25 ...........................
d) die gezamenlijk belastbaar zijn: 1692-54 ........................... 2692-24 ...........................

2. Winst en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken 
werkelijke kosten van overdracht van activa waarop u na de 
stopzetting een (al dan niet belastbare) stopzettingsmeerwaarde hebt 
verwezenlijkt: 1693-53 ........................... 2693-23 ...........................

3. Premies en vergoedingen:
a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 %: 1687-59 ........................... 2687-29 ...........................
b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 %: 1694-52 ........................... 2694-22 ...........................

4. Winst en baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting (behalve de 
in de rubrieken 1 tot 3, 5 en 6 bedoelde inkomsten en de vergoedingen 
tot herstel van een tijdelijke winst- of baatderving): 1695-51 ........................... 2695-21 ...........................

5. Na de stopzetting verkregen baten voor sportieve activiteiten verricht 
tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als sportbeoefenaar: 1688-58 ........................... 2688-28 ...........................

6. Na de stopzetting verkregen baten voor activiteiten voor
sportbeoefenaars, verricht tijdens een vorige beroepswerkzaamheid 
als opleider, trainer of begeleider: 1689-57 ........................... 2689-27 ...........................

7. Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting:
a) kosten van overdracht van activa waarop u in het belastbare tijdperk 

een (al dan niet belastbare) meerwaarde hebt verwezenlijkt: 1696-50 ........................... 2696-20 ...........................
b) andere dan die vermeld onder a: 1697-49 ........................... 2697-19 ...........................

8. Als u in vak IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 of D, 1, a, 2 aanvullende 
vergoedingen of in vak IV, E, 2, a, 1 of E, 2, b, 1 een bedrijfstoeslag hebt 
ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt 
hervat als zelfstandige, vermeld dan hier de in rubriek 1, d hierboven 
vermelde inkomsten uit die ‘nieuwe’ zelfstandige activiteit: 1698-48 ........................... 2698-18 ...........................

9. Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1686-60) en het bedrag van de in de rubrieken 1 tot 7 vermelde inkomsten 
van buitenlandse oorsprong (en de bijhorende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van 
buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd):
Land: .................................................... Code: ............................ Bedrag: ....................................

.................................................... ............................ ....................................

.................................................... ............................ ....................................
10. Als u in rubriek 7, b een bedrag hebt ingevuld dat slaat op een voorheen in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende 

werkzaamheid, en het resultaat van de in de rubrieken 1 tot 6 en 7, b vermelde inkomsten en kosten van die werkzaamheid uiteindelijk tot 
een verlies leidt (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7, b), vermeld dan het bedrag van dat verlies en de juiste aard van die werkzaamheid en houd, per 
feitelijke vereniging en per land van herkomst, het detail ter beschikking van de belastingdienst.
Verlies begrepen in de linkerkolom: .......................................... Aard: ..............................................................................................
Verlies begrepen in de rechterkolom: .......................................... Aard: ..............................................................................................

Vak XXII - EERSTE VESTIGING ALS ZELFSTANDIGE

Als u zich in 2017, 2018 of 2019 voor de eerste maal gevestigd hebt als 
zelfstandige in hoofdberoep, vermeld hiernaast de aanvangsdatum 
(dag, maand, jaar): 1552-97 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 2552-67 l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

Aantal toegevoegde bladen: ..................................... Datum: ............................................

▲ OPGELET: ALS U EEN PAPIEREN AANGIFTE INDIENT, VERGEET DAN NIET:
- de gegevens die u hebt ingevuld in vak XIV van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina (onderaan) van die aangifte
- de bedragen en andere gegevens die u in deel 2 van deze voorbereiding naast voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv. 1400-55) hebt 

ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van die aangifte
- de gegevens waarvoor in deel 2 van deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak XVI, rubriek 17) over te brengen in de 

overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van die aangifte.



 


