
 
 

 

Memolijst aangifte personenbelasting inkomsten 2020 - aanslagjaar 2021:  

 

Memolijstje inzake de aan ons te bezorgen stukken of inlichtingen i.v.m. aangiftes in de 

personenbelasting: 

 

Gelieve volgende gegevens te bezorgen: 

 Wijzigingen in uw gezinstoestand + datum (bijv. huwelijkscontract, samenlevingscontract, 

gescheiden, meer of minder kinderen ten laste, en bij personen met een zware handicap : de 

nodige attesten, …). 

 Aankoop/verkoop van een onroerend goed + datum + bedrag van het kadastraal inkomen. 

 Bedrag van de ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen + aan/van wie: graag naam, 

adres, graad van verwantschap en de betalingsbewijs. Graag vermelden indien betaling naar 

buitenland. 

 Attest van giften. 

 Attest van kinderopvang, sportkampen, enz. tot 14 jaar (Opgelet wijziging vanaf 

inkomsten 2020!). 

 Basisattest van nieuwe hypothecaire lening (enkel het jaar van aanvang van de lening, dus 

ook indien de eerste aflossing maar in 2021 gebeurt). 

 Betalingsattest van (hypothecaire) lening. 

 Basisattesten van herfinancieringsleningen. 

 Attest van betaalde schuldsaldoverzekering en/of individuele levensverzekering. 

 Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die de huurder gebruikt voor de uitoefening van 

zijn beroep. 

 Attest van pensioensparen. 

 Attest van dienstencheques. 

 Een kopie van de geregistreerde winwinlening + de brief van de Participatiemaatschappij of 

Waarborgbeheer met mededeling van het registratienummer + de eventuele schrapping. 

 Bankrekeningnummers en levensverzekeringscontracten (type 21, 22, 23) in het buitenland. 

 (Rechtstreeks geinde) buitenlandse inkomsten: roerende, onroerende, beroepsinkomsten enz.. 

 Informatie betreffende onroerende goederen in het buitenland (eigendomsakte, 

huurinkomsten, “kadastraal inkomen”, …). 

 Uittreksel van gedane voorafbetalingen. 

 Uw bankrekeningnummer waarop eventueel teveel betaalde belasting teruggestort mag 

worden. 

 Attest van betaling van sociale bijdragen. 

 Attest van betaling van (sociaal) vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. 

 Attest van betaalde verzekering gewaarborgd inkomen. 

 Betalingsattest van investeringskredieten. 

 Heeft u dividend(en) ontvangen in 2020? Zo ja, graag attest(en) of bankuittreksel(s) bezorgen 

betreffende de uitbetaling van deze dividenden. Voor inkomstenjaar 2020 kunt u de roerende 

voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en 

buitenlandse aandelen. De eerste schijf van 800,00 euro is namelijk vrijgesteld. Dat kan u een 

belastingvoordeel opleveren van maximaal 240,00 euro. 

 

Uiteraard is dit geen volledige lijst van alles wat nodig kan zijn voor het invullen van aangifte in de 

personenbelasting. Dat zou een veel te lange lijst worden. 

 

 

 

 

 


