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Geen aangifte meer nodig... ?
Wellicht heeft ook u een brief gekregen met de melding dat u geen
aangifteformulier meer ontvangt. Is dat iets speciaals of verandert er eigenlijk
niets?
Geen aangifte meer indienen? Was het maar waar allicht, maar helaas... De reden waarom u
die ‘bruine enveloppe’ niet meer krijgt, is heel simpel. Omdat u vorig jaar uw
privébelastingaangifte online (via Tax-on-web) heeft laten invullen door uw boekhouder (en dat
weet de fiscus uiteraard), wordt er - allicht terecht - van uitgegaan dat u dat dit jaar opnieuw zal
doen. In de praktijk wordt uw papieren aangifteformulier dus inderdaad weggegooid. U heeft dat
dan immers niet nodig en dus wordt het u nu ook niet meer bezorgd. Het is een loutere papieren kostenbesparende operatie dus. Mooi zo!
Tip. Dit betekent niet dat u voortaan verplicht bent om uw aangifte via Tax-on-web in te dienen.
Wenst u uw aangifte dus om de één of andere reden weer op papier in te dienen, dan kan dat
dus perfect. Het volstaat dan om een aangifteformulier op te vragen. Ook van boekhouder
veranderen, kan overigens nog perfect.
Die brief niet weggooien! Inderdaad, op die brief staat namelijk uw zgn. repertoriumnummer
en precies dat heeft uw boekhouder nodig om uw aangifte online te kunnen ‘oproepen’ en
invullen. Bezorg die brief dus sowieso aan uw boekhouder.
Tip. Neem bij voorkeur een kopie voor uw boekhouder en houd zelf het origineel bij. Dat is altijd
handig ingeval u overweegt om van boekhouder te veranderen.
Wat verandert er dan eigenlijk verder? Niets! U moet dus m.a.w. nog steeds, zoals de vorige
jaren, uw boekhouder alle nodige fiscale attesten bezorgen die van belang zijn voor het invullen
van uw aangifte. Denk daarbij o.m. aan de attesten van uw hypothecaire lening, uw
energiebesparende investeringen, giften, kinderopvang, enz. Die gegevens zijn m.a.w. nog niet
door de fiscus ingevuld in uw online aangifte, zoals verkeerdelijk wel gedacht zou kunnen
worden.
Bepaalde wijzigingen ook meedelen! Dat blijft dus ook van belang. Vergeet aan uw
boekhouder dus bv. niet de wijzigingen door te geven ten opzichte van vorig jaar inzake het
aantal personen ten laste (bv. door een geboorte, uw zoon die gestopt is met studeren en die
beginnen te werken is, enz.).
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Er wijzigt in feite niets. U krijgt alleen geen aangifteformulier meer omdat u dat
toch niet gebruikt. Bezorg uw boekhouder - naast deze brief - dus nog steeds
dezelfde informatie, attesten, enz. als de voorbije jaren.
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