PROCEDURE VOOR HET GEVEN VAN EEN VOLMACHT TAX-ON-WEB AAN PEETERS-DEWACHTER HULPKANTOOR
Wat heb je nodig? Een token of via eID kaartlezer met identiteitskaart:
- Een token: als je die nog niet hebt, aan te vragen via http://taxonweb.be
- eID kaartlezer: identiteitskaart en pincode.
(Uitgebreide informatie over de aanvraag en installatie eID kaartlezer vind je via http://taxonweb.be)

TAX-ON-WEB “IN EIGEN NAAM”:
1. Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
2. Inloggen via identiteitskaart of token
3. Klikken op IN EIGEN NAAM
4. Links klikken op +CREATIE
5. CREATIE VAN EEN MANDAAT – MANDAATTYPE: MYMINFIN en TAX-ON-WEB PB en GESCHILLEN
6. Onderaan bij DEELNEMERS bij mandaatgever MEZELF aanduiden (gegevens verschijnen automatisch).
7. Bij mandaathouder ZOEK selecteren, vul ons ondernemingsnummer 0461700402 in en klik op ZOEK (onze gegevens
verschijnen automatisch), klik op SELECTEER DE MANDAATHOUDER
8. Dan klikken op VALIDEREN, voor akkoord met de voorwaarden verklaren en KLAAR
TAX-ON-WEB “IN NAAM VAN EEN ONDERNEMING”:
1. Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
2. Inloggen via identiteitskaart of token
3. Klikken op IN NAAM VAN EEN ONDERNEMING
4. Links klikken op +CREATIE
5. CREATIE VAN EEN MANDAAT – MANDAATTYPE: MYMINFIN en GESCHILLEN
6. Onderaan bij DEELNEMERS bij mandaatgever MIJN ONDERNEMING aanduiden (gegevens verschijnen automatisch).
7. Bij mandaathouder ZOEK selecteren, vul ons ondernemingsnummer 0461700402 in en klik op ZOEK (onze gegevens
verschijnen automatisch), klik op SELECTEER DE MANDAATHOUDER
8. Dan klikken op VALIDEREN, voor akkoord met de voorwaarden verklaren en KLAAR
Opgelet:
-

Indien de aangifte 2 belastingplichtigen ( gehuwd, wettelijk samenwonend ) betreft, moeten beide de volmacht geven via bovenstaande
methode!
Indien u in het inkomstenjaar gehuwd bent en tot uw huwelijk, niet wettelijk samenwoonde met uw echtgenoot, moeten u en uw echtgenoot elk
afzonderlijk een aangifte indienen.
Indien u in het inkomstenjaar een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, moeten u en uw partner elk afzonderlijk een aangifte
indienen
Vanaf het jaar van de scheiding van tafel en bed worden de echtgenoten op fiscaal vlak als alleenstaanden beschouwd. Er moeten dus twee
afzonderlijke aangiften ingediend worden.
Voor het jaar van de feitelijke scheiding moet een gezamenlijke belastingaangifte worden ingediend. Als twee afzonderlijke aangiften worden
ingediend, zal de belastingadministratie die wel aanvaarden en zelf de gegevens van die aangiften samenbrengen.
Voor het jaar van de echtscheiding worden de echtgenoten op fiscaal vlak als alleenstaanden beschouwd. De ex-echtgenoten moeten dus elk een
afzonderlijke aangifte indienen.
Voor het jaar van overlijden van een van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten twee afzonderlijke aangiften ingediend worden
waarin voor elke betrokkene zijn persoonlijk verkregen inkomsten - en die van de kinderen waarvan hij het wettelijk genot heeft – vermeld
worden. De kinderen of andere personen ten laste mogen slechts in een van beide aangiften worden opgenomen.
De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner moet in zijn persoonlijke aangifte aanduiden of hij kiest voor:
o
Een gemeenschappelijke aanslag op naam van zichzelf en op naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner. In dat geval worden ze voor de berekening van de belasting als echtgenoten of daarmee gelijkgestelden
beschouwd.
o
Twee afzonderlijke aanslagen, namelijk een op naam van de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en een op
naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. In dat geval worden zij voor de
berekening van de belasting als alleenstaanden beschouwd.
Wie is voorlopig nog uitgesloten van Tax-on-web:
- De aangifte van een belastingplichtige overleden in het inkomstenjaar
- De belastingplichtige die in het inkomstenjaar weduwnaar of weduwe is geworden
- De belastingplichtige die op 01/01 van het inkomstenjaar minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte willen
indienen.
In deze gevallen moet u de aangifte op papier indienen. Als u geen papieren aangifte meer heeft ontvangen, kunt u een blanco exemplaar
aanvragen bij uw belastingkantoor.

