Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland

Benodigdheden voor het invullen van uw Belgische
aangifte Personenbelasting aanslagjaar 2020
inkomstenjaar 2019
Voor het invullen van uw belastingaangifte 2019 hebben wij de volgende gegevens nodig. Bijgaand
treft u een overzicht aan van de benodigdheden. Wij verzoeken u om de gevraagde gegevens, indien
uw aangifte digitaal wordt verzorgd, als PDF-bestand door te mailen naar db@petervanlimpt.nl
Mocht u langs komen voor een afspraak, gelieve dan alle kopieën van de betreffende documenten
mee te nemen.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens
o

Naam en voorletters

o

Adres

o

Postcode en woonplaats

o

Telefoon privé/mobiel

o

E-mail

o

Burgerservicenummer (BSN)

o

Geboortedatum

o

Rijksregisternummer

o

Repertoriumnummer

M/V

Echtgeno(o)te / partner
o

Naam en voorletters

o

Burgerservicenummer (BSN)

o

Geboortedatum

o

Rijksregisternummer

o

Repertoriumnummer

M/V
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Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland
Bent u in 2019

Periode

 Gehumd/wettelijk samenwonend
o
o

Algehele gemeenschap van goederen (gelieve kopie meesturen)
Huwelijks voorwaarden (gelieve kopie meesturen)

 Samenwonend
 Gescheiden
 Duurzaam gescheiden
 Heeft u in 2019 een verzoekt tot echtscheiding ingediend? Zo ja, (exacte datum)

En bent u/uw partner ingeschreven op een ander adres in de GBA? Zo ja, (exacte datum)

Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de gegevens van de kinderen in.
Voorletters en Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

BSN/ Nationaal nummer

Gelieve een kopie te bezorgen van de inkomsten van uw kind(eren) en contracten studentenjob.

Let op!
De gegevens van uw bankrekeningnummer (met uw bic-nummer voor
buitenlandse rekeningen), waarop de Federale Overheidsdienst uw teruggaaf
kan storten.
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Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland

Aanslagen
Indien aanwezig meesturen/meenemen:
o
o

Aanslagbiljet Personenbelasting aanslagjaar 2020 inkomstenjaar 2019
Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: kopie van uw aangifte en
aanslag over inkomstenjaar 2018 van België

Inkomen
Loon / Pensioen / Uitkering
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jaaropgaven NL Looninkomsten
Loonstroken januari t/m december
Jaaropgaven NL uitkeringen
Jaaropgaven NL pensioenen
Jaaropgaven NL lijfrenten
Jaaropgaven NL overig (zoals afkoop verzekering/pensioen/lijfrente)
Jaaropgaven uitkering/pensioenen buitenland
Fiches Belgische inkomsten (281.10)
Vakantiegeld ‘`arbeiders’’ België (prestaties 2018)
Fiche tijdskrediet
Fiche Werkloosheidsuitkering
Fiche Ziekte-uitkering (CM)
Eindejaarsuitkering België
Werkkostenregeling/onkostenvergoeding (specificatie)
Enkel bij privé gebruik auto van de zaak:
 Cataloguswaarde van alle auto’s in gebruik in 2019
 Kopie van het kentekenbewijs (alle zijde)
 CO2 uitstoot
o Voor bedrijven: jaarstukken/balans, overzicht aangifte Nederland, gegevens auto van de zaak

Werken op een ander locatie (thuiswerk, andere landen)
o
o

Werkkalender 2019 (inclusief thuiswerken)
Werkgeversverklaring (gewerkte dagen in Nederland en buitenland in 2019)

Heeft u meer dan 183 dagen anders dan uw werkland gewerkt? Zo ja, gelieve A1-verklaring te
overleggen.
Alimentatie
Heeft u in 2019 partneralimentatie ontvangen?
o

Kopie bankafschriften en totale bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)
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Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland
Inkomsten overig werk (zoals bijverdiensten)
Stuur u dan een opgave van:
o
o

De ontvangen inkomsten
De betaalde/gemaakte kosten

Graag specificatie bijvoegen

Eigen woning
Hoofdverblijf
o
o
o
o
o

Aanslag inzake onroerende voorheffing(K.I.)
Basisattetest/Betalingsattest Belgische hypotheek (hypothecaire inschrijving)
Financieel Jaaroverzicht Nederlandse hypotheek
Basisattest Nederlandse hypotheek (voorbeeld basisattest 281.61)
Lening familie, etc. kopie contract, aflossingstabellen en betalingsbewijze

Vermogen
ontvangen rente en dividenden op 01 januari 2019 in Nederland en buitenland van uzelf, partner en
kinderen <18.
Ontvangen rente België (minus de vrijstelling €960,- per persoon)
Een overzicht van uw binnenlans/buitenlandse effectenrekening(en) aanleveren, waarop de
ingehouden roerende voorheffing vermeld staat.
Let op!
Mocht u de ontvangen rente/ingehouden roerende voorheffing niet meer terugzien op
internetbankieren. Gelieve dan zelf contact op te nemen met uw bank.
Tweede woning in het buitenland
o WOZ waarde peildatum 01 januari 2018 of vergelijkbare woning anders gelegen dan in
Nederland
o Huurinkomsten

Overige posten Belgische aangifte
o
o
o
o
o
o
o

Polis 2019 (Nederlandse zorgverzekeraar en betalingsbewijzen)
Giften met fiscaalattest
Pensioensparen
Attest Schuldsaldoverzekering
Fiscaalattesten Kinderopvang
Dienstencheques/PWA-cheques
Afrekening en betalingsbewijzen CAK (betaald in 2019)
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U heeft de mogelijkheid om KOPIEËN van de benodigde documenten af te
geven op ons kantoor aan de Lange Voren 71 in REUSEL. U kunt de gegevens
inleveren op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur.
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