UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? DE FOD
FINANCIËN MAAKT HET U GEMAKKELIJK!
ONLINE? SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH!
Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van
vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft
hier toegang toe, ook al heeft u uw aangifte op papier (nog) niet
ontvangen.
Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde
aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan:
 Met « itsme® », op uw smartphone. Download de app en activeer ze
met uw identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruikt u een
code om in te loggen.
 Met uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pincode.
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Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet verder niets doen. U zal
automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij
via MyMinfin.be, hetzij via het papieren antwoordformulier.

MEER INFORMATIE? HULP NODIG?
Vind het antwoord op uw vraag





Meer informatie over itsme®? Verbindingsproblemen via itsme®?
U bent de pincode van uw identiteitskaart vergeten of verloren?
Hoe de aangifte indienen?
Bekijk de toelichting van de aangifte.

Contacteer de FOD Financiën
Wend u tot het Contactcenter van de FOD Financiën via het online
formulier of op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief - elke
werkdag van 8 uur tot 17 uur).
Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
De experten van de FOD Financiën helpen u op 4, 5, 6 of 7 juni 2019.

In de raadzaal van het gemeentehuis ( Grote Markt, 1). U dient wel
vooraf een afspraak te maken aan de balie ( receptie) op het
gemeentehuis. Opgave van uw rijksregisternummer is noodzakelijk.
U kunt terecht op eender welke invulsessie, ook buiten uw regio (zie
de volledige lijst op de website van de FOD Financiën). Voor bepaalde
invulsessies moet u een afspraak maken.
Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand
anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee
en een volmacht.

