Vosselaar, Lille 11 mei 2021.

Beste Klant,
Ook dit jaar helpen wij u graag opnieuw met het invullen van de aangifte.
Gelieve deze brief goed te lezen en de bijgevoegde vragenlijst volledig ingevuld en ondertekend door
elke partner mee te brengen, samen met uw attesten en fiches (zie bijlage) voor 3 juli 2021!
Nieuw :



Identiteitskaart + pincode van u en uw partner en uw meerderjarige kinderen meebrengen
aub, als wij uw aangifte nog nooit gedaan hebben.
Voor aangifte van een overleden persoon graag identiteitskaart + pincode van 1 erfgenaam
meebrengen. Wij kunnen de aangifte dan online verwerken.

Wat te doen voor een vlotte belastingaangifte?




U ontvangt van de belastingen NIETS meer, dit is uw enige uitnodiging om uw belastingbrief
in te vullen ! (mits enkele uitzonderingen vb. bij overlijden)
Indien u een “vereenvoudigde aangifte” (voorstel) ontvangen hebt : breng dan alle fiches mee
en laat deze controleren door ons. Zo betaalt u zeker niet teveel belastingen !
Controleer de checklist vooraleer u langskomt en vervolledig het infoblad vooraf.

Waar en wanneer?


In Lille of Vosselaar van 17 mei tot en met 2 juli 2021. Na 2/7 zijn wij genoodzaakt om een
administratieve kost aan te rekenen.

Vosselaar/ Lille :
Maandag: 9u tot 12u en 14u tot 19u 16u Lille
Dinsdag: 9u tot 12u en 14u tot 16u , 19u Lille
Woensdag: 9u tot 12u
Donderdag: 9u tot 12u en 14u tot 16u
Vrijdag: 9u tot 12u en 14u tot 16u


Bij echtscheiding of overlijden gelieve vóór 12 juni 2021 langs te komen.

Controleer grondig de checklist vooraleer u langskomt en vervolledig het infoblad vooraf !
Wist u dat :




u niet hoeft te wachten op alle Belgische loon- en pensioenfiches. Jaaropgaven (buitenlandse
inkomsten) en andere attesten wel zeker meebrengen.
wij geen aangiften in de brievenbus aanvaarden, deze krijgt u onverwerkt terug.
U wellicht vele euro’s kan besparen op verzekeringen die nog elders lopen. Wij maken met
plezier een offerte voor u.

Met vriendelijke groeten,

V.l.n.r. Vicky, Luc, Inge & Bram
DVV Verzekeringen PVH

Voor extra informatie of vragen over onze belastingservice, gelieve bij voorkeur te mailen naar
PVH@dvv.be. Uiteraard kan u ons ook altijd telefonisch bereiken op 014/61.79.19 (Vosselaar) en
014/88.22.87 (Lille)
Wij kunnen deze service enkel gratis aanbieden voor de klanten van DVV Verzekeringen PVH bv!

Checklist
Opgelet : bij scheidingen en/of overlijden in 2020
 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 voor 15 juni binnenbrengen van beide partners !

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 14 jaar.
 Attest giften (vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar voor 2020).
 Attest PWA- en dienstencheques.
 Betalingsattest vakbondsbijdrage.
 Jaaropgave 2020 indien inkomsten uit Nederland. (bvb pensioen)
 Loonfiches (werkgever(s), verlofgeld) 2020 + 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 2020 van woonleningen en/of schuldsaldoverzekeringen.
 Polissen/verzekeringen die nog via andere maatschappijen lopen.
 Heeft u eigendom in het buitenland? Vergeet dit niet te melden in uw aangifte
De door ondergetekende overgemaakte persoonsgegevens zullen door DVV Verzekeringen PVH (verwerkingsverantwoordelijke) worden
verwerkt voor het verlenen van een belastingservice. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de
belastingdienst via de hiervoor voorziene kanalen (belastingbrief, tax-on-web, myminfin…). Deze gegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. Ondergetekende geeft hierbij zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan
DVV Verzekeringen PVH om gecontacteerd te worden met het oog op commerciële opportuniteiten (producten en acties) rond fiscaal sparen
en/of hypothecaire kredieten. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden via een eenvoudig verzoek gericht aan DVV
Verzekeringen PVH. DVV Verzekeringen PVH BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten bij het invullen of
berekenen van mijn personenbelasting.De raming van de verschuldigde personenbelasting berust op de huidige fiscale wetgeving en de
inkomstengegevens waarover DVV Verzekeringen PVH momenteel beschikt. Alle gegevens zijn slechts informatief en niet bindend.

In te vullen en meebrengen ! «Dossiernummer1»«Product__Behoefte»
AANSLAGJAAR 2021, INKOMSTEN 2020

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 :..«Telnr» «GSM_nr»..............................................................................................
E-mail : «Email»............................................................................. ...................................................
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 2020: .............................................................................................................................
7. Iemand invaliditeit van + 66%?
Ja / Neen
Zo ja, wie?:.........................................................................................................................................

8. Gegevens hypothecaire lening :
altijd onze berekening van vorig jaar
meebrengen+aanslagbiljet!
Jaar aanvang : ..................................................................................................................
Nieuwe lening, herfinanciering
Aantal kinderen bij aanvang :........................
of groene lening? ......................................
Vervangt deze een vorige lening?: Ja/ Neen
....................................................................
9. Hoeveel eigendommen heeft u? (KI’s meebrengen ).........................................................................
10. Klant bij DVV Verzekeringen PVH Ja/Neen
Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk dat DVV Verzekeringen PVH 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 !)

