PERSMEDEDELING
Aangifte in de Personenbelasting?
Accountants en belastingadviseurs zijn er ook voor particulieren
Brussel, 28 juni 2021 – Het is een misverstand dat het raadplegen van accountants en
belastingadviseurs enkel voor zelfstandigen en bedrijven weggelegd is. Zeker voor de
particulieren die hun personenbelasting dienen aan te geven, kan het inroepen van de hulp
van een professionele adviseur erg nuttig zijn. De wetgeving wordt steeds complexer, de codes
in het aangifteformulier talrijker en vergissingen bij het invullen kunnen zware financiële
gevolgen hebben die soms tot in de duizenden euro's oplopen.

Het voorstel Vereenvoudigde aangifte (VVA)
De fiscus maakt het een groot deel van de belastingplichtige particulieren gemakkelijk door
hen zelf een voorstel van aangifte toe te sturen. Dit gebeurt op basis van de gegevens die
door de verschillende overheidsinstanties geweten zijn. Toch is enige voorzichtigheid
aangewezen.
Géraldine Horgnies, accountant en lid van het ITAA licht toe: ”Het is van groot belang de
reeds ingevulde codes op fouten na te kijken. Idealiter gaat men hierbij als volgt tewerk:
eerste checkt men of de personengegevens en alle personen ten laste correct zijn,
vervolgens bekijkt men de praktische zaken zoals telefoon- of rekeningnummer, waarna men
even nagaat of alle attesten die recht op aftrek geven opgenomen werden. In de praktijk
merken we immers dat giften niet altijd tijdig doorgegeven zijn. Ook sommige
onderhoudsgelden zijn onbekend bij de fiscus.”
De aangifte anno 2021
Dat codes in het aangifteformulier wijzigen of toenemen is een jaarlijkse vaststelling. En niet
verwonderlijk kunnen heel wat veranderingen dit jaar aan de coronmaatregelen gelinkt
worden. Maar ook een gewone wijziging in de gezins- of patrimoniale situatie van de
particulier kan een invloed hebben op de aangifte en hetgeen men uiteindelijk verschuldigd
zal zijn.
Veerle Van Eylen, fiscaal accountant en lid van het ITAA, wijst op een aantal mogelijke
valkuilen.
* “Misschien is er een lening aangegaan in 2019, waardoor bij deze aangifte een
woonbonus in aanmerking kan worden genomen. Mogelijke ging men een
levensverzekering aan, wat ook een weerslag kan hebben. Of wordt een eigen goed op een
andere manier verhuurd.”
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* “Mede door corona werden er nieuwe aftrekposten gecreëerd die niet altijd gekend zijn
door particulieren. Voortaan is bijvoorbeeld de vakbondspremie voor een aantal
belastingplichtigen voor het eerst aftrekbaar en het is voor jobstudenten mogelijk meer te
verdienen en toch ten fiscaal laste van de ouders te blijven.”
* “Eigen aan het vele thuiswerken, stellen zich een aantal vragen waar particulieren vaak
geen sluitend antwoord op hebben. Kan de aanschaf van een ergonomische bureaustoel
als aftrekpost gebruikt worden? En wat met de verwarmingsfactuur die hoger ligt dan in
periodes die men op de werkvloer doorbrengt?”
“Professioneel advies inwinnen bij een accountant of belastingadviseur zorgt voor de
zekerheid dat spijtige fouten vermeden worden. Vergissingen leiden immers tot vervelende
terugvorderingsprocedures.”

De deadlines in 2021
De papieren aangifte over kalenderjaar 2020 moet ingediend worden ten laatste tegen 30
juni 2021. Een digitale aangifte via Tax-on-Web (inloggen kan makkelijk middels de
elektronische identiteitskaart of gebruik makend van Itsme) moet de diensten bereiken tegen
15 juli. Accountants en belastingadviseurs hebben tot 15 oktober 2021 om de aangifte van
hun cliënten in te dienen. Opgelet dit termijn geldt niet voor een voorstel van vereenvoudigde
aangifte. Voor ‘gewone’ aangiftes anno 2021 moeten particulieren wel voor 31 augustus
officieel mandaat geven aan een accountant of belastingadviseur!

Over ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants
Het ITAA staat in voor de organisatie van de beroepen van accountant en belastingadviseur,
met inbegrip van de toegang tot het beroep, het beheer van het openbaar register en het
toezicht op de beroepsuitoefening.
Het ITAA vertegenwoordigt bijna 15.000 leden (natuurlijke personen), waarvan ongeveer 3.500
stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren zijn er ongeveer 35.000 mensen
tewerkgesteld in de sector. Deze 35.000 personen staan ten dienste van 99% van de
ondernemingen in België, in het bijzonder de kmo’s.
De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels en aan regels van
vakbekwaamheid die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen.
Hiermee wordt ook het algemeen belang gediend.
www.itaa.be
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