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DEEL I 
 
Persoonlijke toestand: alle wijzigingen of nieuwe gegevens in 2021 
• huwelijk (huwelijksstelsel; contract) 
• wettelijk samenwonen (verklaring gemeente) 
• overlijden (datum) 
• echtscheiding (bewijs inschrijving in burgerlijke stand) 
• scheiding van tafel en bed (bewijs inschrijving in burgerlijke stand) 
• feitelijke scheiding in 2021 (bewijs domicilie/ bevolkingsregister) 
• einde wettelijk samenwonen (verklaring gemeente) 
• zware handicap (bewijs invaliditeit): invaliditeit voor minstens 66% erkend door het RISIZ 
 
Gezinstoestand: toestand op 1 januari 2022 
• aantal kinderen volledig ten laste 
• regeling kinderen met gelijkmatig verdeelde huisvesting (met ex-partner): ingevolge een 

rechterlijke beslissing of onderlinge overeenkomst 
• overige personen ten laste (niet uzelf noch uw partner) 
• zware handicap personen ten laste (bewijs invaliditeit) 
 
Onroerende inkomsten in 2021: alle gegevens en wijzigingen voor alle onroerende goederen in 
2021 
• aankoop/verkoop (kopie akte, eigendomspercentage van elke partner) 
• nieuwbouw/vernieuwbouw (datum ingebruikneming) 
• nieuwe of gewijzigde kadastrale inkomens (betekening door fiscus) 
• bestemming van elk onroerend goed in 2021: eigen bewoning, eigen beroep - verhuring aan 

particulier - verhuring aan bedrijf of beroep 
• verhuring aan bedrijven of beroepen: ontvangen huur en voordelen (bruto) 
• buitenlandse onroerende goederen: niet-geïndexeerd kadastraal inkomen 
• improductiviteit in 2021 (aantal maanden buiten gebruik, minstens 90 dagen) 
• andere verrichtingen op onroerend goed (erfpacht, opstal, …) 
 
Leningen voor onroerend goed. Levensverzekeringen. (buiten beroep/bedrijf) 
• nieuwe of hernieuwde leningen (kopie contract/aflossingstabel/basisattest) 
• nieuwe of hernieuwde schuldsaldoverzekeringen (kopie contract/basisattest) 
• nieuwe levensverzekeringen (kopie contract/ basisattest) 
• bestemming lening/verzekering (apart per onroerend goed) 
• betaalde kapitaalaflossingen (attest bank) 
• betaalde interesten (attest bank) 
• betaalde premies levens/schuldsaldoverzekeringen (attest maatschappij) 
• interest van groene lening voor energiebesparende uitgaven (basisattest; attest betaling) 
 
Beroepsinkomsten werknemers/gepensioneerden 2021 
• alle loonfiches (281.10/...)  
• alle fiches vervangingsinkomsten, werkloosheid, ziekte, … (281.12/13) 
• alle pensioenfiches (281.11/…), alle pensioenkapitalen, renten, … 
• buitenlandse bezoldigingen bruto/netto (bewijsstukken) 
• niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op loon vd werknemer, maar ten laste genomen door 

de werkgever 
• werkelijke beroepskosten (indien hoger dan forfait) 
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Beroepsinkomsten zelfstandigen/ bedrijfsleiders 2021 
• alle loonfiches bedrijfsleider (281.20/...) 
• alle sociale bijdragen zelfstandige: attesten: sociale verzekeringskas – mutualiteit* - 

aanvullend pensioen (VAPZ-bijdragen) - gewaarborgd inkomen * verplichte bijdrage 
ziekteverzekering (niet ingehouden persoonlijke sociale bijdrage) in 2021 moest deze 
bijdrage niet betaald worden aan de mutualiteit 

• voorafbetalingen belasting beroep (uittreksel VA) 
 
Uitgaven met belastingaftrek/belastingvermindering 2021 (onder meer) 
• betaalde onderhoudsuitkeringen (naam/adres begunstigde; betalingsbewijs) 

pensioensparen (fiche 281.60: uitgereikt door bank of verzekeringsinstelling) 
• betalingen dienstencheques (attesten) 
• giften (attesten erkende instellingen) 
• opvangkosten kinderen jonger dan 14 jaar (attesten erkende instellingen) 
• diverse bestedingen met fiscaal voordeel (winwinlening, crowdfunding, renovatie lage 

energiewoningen, elektrisch voertuig, uitgaven procedure adoptiepremie, bezoldiging 
toegekend aan een huisbediende, betalingen voor het verwerven van aandelen van 
groeibedrijven, aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen) 

• betaalde premies rechtsbijstandverzekering vanaf 01/09/2021 (attest 
verzekeringsonderneming) 

• attest roerende voorheffing dividenden coöperatieve aandelen 
• attest voor uitgaven kinderopvang 
• uitgaven mbt installatie van laadstations voor elektrische wagens tijdens de periode 

01/09/2021 tem 31/08/2024 
• kwijtschelden huurgelden door verhuurders omdat de huurder zijn onderneming moest 

sluiten nav COVID-19, maatregelen in de maanden maart, april en/of mei 2021 alsook voor 
de maanden juni, juli, augustus of september 2021. 

• investeringen in KMO’s (gevestigd in Vlaams Gewest) met Vriendenaandelen (opstelling van 
een uitgifte-overeenkomst Vriendenaandeel moet overgemaakt worden aan PMV/Z-
waarborgen om te registreren). Vriendenaandelen kunnen gecombineerd worden met 
winwinleningen. 

 
Alle overige en diverse inkomsten 2021 (onder meer) 
• ontvangen onderhoudsuitkeringen 
• meerwaarde gebouwen/gronden (snelle verkoop na aankoop) 
• auteursrechten en naburige rechten - fiches 281.50 
• occasionele diensten tussen burgers en vergoedingen voor verenigingswerk (fiches 

uitgereikt door erkend platform) 
 
Alle overige inlichtingen inzake belastingtoestand en inkomsten 2021 (onder meer) 
• individuele voorafbetalingen (buiten beroep) 
• wijziging bankrekeningnummer IBAN en BIC (voor teruggaven van belasting) 
• buitenlandse rekeningnummers 
• individuele levensverzekering afgesloten in het buitenland 
• effectenrekeningen 

• juridische constructies 
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Deel II 
 
SEMI-BRUTOWINSTBEPALING 
 
• Eigendom: aantal ha in eigendom 
• Pachtlijst (naam en adres (verpachter), oppervlakte, bedrag) 
• Tuinbouw 

o Zacht fruit: geleverde kg en omzet (€) per fruitsoort in 2021 
o Hard fruit + witloof: geleverde kg en omzet (€) per fruitsoort tussen 1/8/2021 en 

31/7/2022 
o Groenten - Sierteelt: omzet (€) in 2021 

• Oppervlakte seizoenpacht bedrag ontvangen of betaald + vermelding: eigendom, pacht, 
eenmalig, jaarlijks, enz... 

• Kweeklonen (varkens, mestkalveren, pluimvee ) en afrekeningen in het kader van 
prijsgarantiecontracten 

• Samenstelling van de veestapel (of facturen) 
o varkenshouderij: 

• aantal verkochte mestvarkens ………….........………, 
• verkochte biggen …………………………, 
• aantal verkochte reformzeugen + beren …..………………………, 
• aantal aangekochte varkens (incl big en zeug) ……......………………, 
• gemiddeld aantal zeugen op het bedrijf……………………....., 
• aantal dode varkens….....……………, dit om het fictief aantal zeugen te berekenen 

o aantal verkochte slachtkippen …………………………… en/of aantal opgezette eendagskuikens 
……………………… (facturen aankoop) 

o prijsgarantiecontract ja/nee 
o aantal opgezette poeljen (legkippen) ........................ bruin/wit of aantal aangekochte 

kuikens 
• Zuivelproducten: factuur met aantal geleverde liters melk in 2021 = 

…………....…………...……+………......…………………… liters aparte afrekening indien thuisverkoop 
• Zoogkoeienquotum / NER / Betalingsrechten: aangekocht/verkocht aantal = …………..........…… + 

kopij contract / factuur 
 
AFTREKBARE KOSTEN 
 
• Pachtgelden 
• Lonen: 

o Loonwerkfacturen 
o Loonfiches op naam van helper 
o Samenvattende opgaaf loonkosten personeel 
o Betaalde RSZ bijdrage op seizoenloon 
o Betaalde sorteer-, pluk- en snoeilonen (facturen veiling of andere) 

• Attest sociale bijdragen zelfstandigen 2021 betaald in hoofdberoep en vrij aanvullend 
pensioen en afrekening solidariteitsbijdragen 

• Attest sociale bijdragen 2021 indien de meehelpende echtgenoot een eigen sociaal statuut 
heeft (maxi- of mini statuut) 

• Attesten VAP(Z) + Verplichte ziekenfondsbijdrage 
• Gewaarborgd inkomen: attesten van betaalde premies 
• Veeartskosten + aangekochte geneesmiddelen (veeartsfiche) facturen, attesten 

gemedicineerd voeder 
• Interesten en kapitaalsaflossingen bedrijfsleningen: attesten (+ kopie van de akten 

betreffende nieuw aangegane bedrijfsleningen) en bestemming krediet opgeven 
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• Fiscaal attest ivm leningen specifiek aangegaan voor voorafbetalingen belastingen 
• Bedrijfsverzekeringen 
• Kosten voor beregening en vorstbestrijding 
• Huisvesting seizoenarbeiders: investeringen en huurlasten 
• Kosten voor COVID-19 
• Bedrijfstaksen, heffingen bijdragen 

o Provincie- en gemeentebelasting 
o Heffing drijfkracht motoren 
o Verkeersbelasting bedrijfsvoertuigen 
o Mestbankheffing (VLM) 
o Waterheffing (VMM) 
o Boete onbalans, overschrijding NER  
o Kortingen vergoedingen 
o Wateringen – polderbelastingen 
o Bijdragen FAVV, VLAM, IKM, Onderlinge Bedrijfshulp, Certificeringinstelling, FOD 
o Factuur waterleiding (saneringsbijdrage) 
o Dossiertaksen en registratietaksen 
o Bijdrage destructie (Rendac) 

• Lidgelden van erkende landbouworganisaties 
• Erelonen boekhouder 
• Kosten voor bedrijfsadvies 
• Bewijzen van verliezen: 

o op teelten: procesverbaal vd commissie tot vaststelling van schade van teelten 
o op dieren: attesten vilbeluik of dierenarts (ziekten in 2021) 
o Blauwtong: attesten veearts, vb. Elisatest, erkenningshaard door FAVV 
o voor varkens: attesten van vilbeluik van 2021 (bij ziekten kan verlies over twee 

opeenvolgende jaren gespreid worden) 
• Niet betaalde leveringen (bijv. door faillissementen – attest curator) 
• Verliezen uit diefstal of verduistering (bewijs politieonderzoek P.V.) 
 
BIJKOMENDE WINSTEN 
 
• Mestgeld betaald en/of ontvangen 
• Rechtstreekse verkoop: op de hoeve, deur tot deur, markten, enz, … 
• Ontvangsten hoevevakanties, dieren in pension 
• Boerenmarkten: netto inkomsten 
• Documenten vergoeding voor mestverwerking 
• Groenestroomcertificaten: alle inkomsten beroepsmatig, investeringskosten, 

onderhoudskosten 
• Vergoedingen rampenfonds 
• Vergoedingen bredeweersverzekering 
• Andere … 
 
INTERNE CONTROLE 
 
• BTW-listing 2022 van verkopen 2021 
• Bankrekeninguittreksels nakijken: eventueel bewijs voor aanvullende ontvangsten of 

vergoedingen vb. vergoedingen ontvangen van Rampenfonds, BIRB, verzekeringen,… 
• Bankuitreksel van 01/01/2021 en 31/12/2021 
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VOLMACHTEN 
Wij verwerken enkel dossiers waarvoor we over de nodige digitale volmachten beschikken. 
Voor ontbrekende volmachtverlening wordt u persoonlijk gecontacteerd. 
 
De belastingcontroles zijn verstrengd. De fiscus beschikt over heel wat informatie via de 
verschillende databanken om uw aangifte te controleren. 
 
 
Opmerkingen: 
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