Checklist
Opgelet : bij scheidingen en/of overlijden in 2018
 Deze aangiftes dienen bij ons ten laatste op 15 juni binnen te zijn !
Let er op dat u alle fiches zeker meebrengt !
Wij kunnen deze niet raadplegen in tax on web en dienen manueel aangifte te doen voor 30/6 !
Bij scheiding : indien mogelijk alles SAMEN binnenbrengen van beide partners !
(anders kunnen we geen berekening meegeven)

Wat mee te brengen voor ALLE aangiftes?
 Identiteitskaarten alle belastingplichtigen (eventueel ook van uw kinderen vanaf 18 jaar).
 Ingevulde en ondertekende vragenlijst (z.o.z.) voor iedereen waarvoor een aangifte dient te
gebeuren. (extra formulieren zijn te verkrijgen op kantoor of via mail)
 Uw laatst ontvangen aanslagbiljet + onze berekening van vorig jaar – zonder deze info wordt
er geen aangifte ingevuld noch een berekening gemaakt !
 Vonnis fiscaal co-ouderschap.
 Attest(en) kinderopvang (school, crèche, sportkampen, jeugdbeweging, e.a.) tot 12 jaar.
 Attest giften (vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar voor 2018).
 Attest PWA- en dienstencheques.
 Jaaropgave 2018 indien inkomsten uit Nederland. (bvb pensioen)
 Loonfiches (werkgever(s), verlofgeld) 2018 + individuele rekening.(fiche 281.10)
 Bij voorafbetaling personenbelasting : attest van de belastingen bijvoegen.
 Bewijs betaalde of ontvangen onderhoudsgelden + gegevens begunstigde (naam + volledig
adres)
 Attest van invaliditeit (+66%).
 De nodige bewijsstukken indien u beroepsonkosten kan inbrengen.
 Fiches vervangingsinkomsten (ziekte, brugpensioen, werkloosheid, tijdskrediet,...).
 Attest sociale bijdragen (zelfstandig bijberoep).
 Attest levensverzekering (lange-termijnsparen).
 Attest pensioensparen.
 Betalingsattest 2018 van woonleningen en/of schuldsaldoverzekeringen.
 Polissen/verzekeringen die nog via andere maatschappijen lopen.

In te vullen en meebrengen !
AANSLAGJAAR 2019, INKOMSTEN 2018

1 blad, per aangifte, VOLLEDIG invullen en tekenen aub !
1. Naam:..................................................................................................................................................
Adres :.................................................................................................................................................
2. Namen van de kinderen ten laste + geboortejaar:
Naam: ................................................
Geb:................................................................................
Naam: ................................................
Geb:................................................................................
Naam: ................................................
Geb: ...............................................................................
* Bij fiscaal co-ouderschap: aantal kinderen………… Adres van de kinderen: .......................
* Indien u alimentatie betaalt ?
Voor wie en waar wonen ze ? ................................................... ..........................................
(naam + volledig adres !)
* Andere personen ten laste? Zo ja, specifieer : ................................................. ........................
* Indien u bij uw ouders woont, of zij wonen bij u ?
Zijn uw ouders ouder dan 65 jaar en pensioen < dan 22.000 € per jaar ? 1 of 2 ouder(s) ?
3. Uw telefoonnr :................................................ ...................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Wenst u in de toekomst via mail ingelicht te worden ? ja / neen
4. Bedragen de intresten uit uw roerende inkomsten meer dan 20.020 Eur ? ja / neen (omcirkel)
5. Heeft u een rekening en/of levensverzekering in het buitenland? ja / neen (omcirkel)
Heeft u onroerend goed in het buitenland ? ja / neen (omcirkel)
6. Burgerlijke stand : ongehuwd, gehuwd, weduwnaar, weduwe, wettel.samenwonend, enz…(omcirkel).
Wijziging in 2018: .............................................................................................................................
7. Iemand invaliditeit van + 66%?
Ja / Neen
Zo ja, wie?:..........................................................................................................................................
8. Gegevens hypothecaire lening : altijd onze berekening van vorig jaar meebrengen+aanslagbiljet!
Jaar aanvang :................................................
Aantal kinderen bij aanvang : .......................
Vervangt deze een vorige lening?: Ja/ Neen

Nieuwe lening, herfinanciering
of groene lening?.......................................
.....................................................................

9. Hoeveel eigendommen heeft u? (KI’s meebrengen ) .........................................................................
10. Klant bij zakenkantoor Proost-Van Huffel?

Ja/Neen

Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk dat zakenkantoor Proost-Van Huffel op geen enkel moment aansprakelijk kan
gesteld worden voor eventuele fouten bij het invullen/berekenen van mijn belastingaangifte.
Handtekening : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(indien 2 belastingplichtigen handtekening van beiden !)

