
  
  
  
  
   
  

Belastingaangifte - Herinnering van de indieningstermijnen en 
hulp bij het invullen  
 

Ter herinnering: indieningstermijnen 
 

Dient u een papieren aangifte in of wijzigt u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren 
formulier? De deadline daarvoor is 30 juni 2020. 
 
Dient u uw aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web) of wijzigt u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte via 
MyMinfin (Tax-on-web)? De deadline daarvoor is 16 juli 2020. 
 
Laat u uw aangifte invullen door een mandataris (boekhouder … )? Dat kan tot 22 oktober 2020.  Neem 
contact op met een mandataris en maak uw mandaat bij voorkeur vóór 31 augustus 2020 aan.  
 
In bepaalde specifieke gevallen (overmacht), kunt u bijkomend uitstel vragen om uw aangifte in te dienen. 
 
 

Hulp bij het invullen van de aangifte 
 

Wilt u uw aangifte laten invullen door een van onze medewerkers? Bel snel naar 02 575 56 66, ten laatste 
op 29 juni 2020. Dan krijgt u een afspraak om uw aangifte per telefoon te laten invullen. 
 
We hebben de hulp per telefoon georganiseerd om uw veiligheid en die van onze medewerkers te 
garanderen. U wint er ook tijd mee doordat u niet moet aanschuiven.   
 
We zijn er ons evenwel van bewust dat de hulp per telefoon voor sommigen een probleem kan vormen.  
 
Daarom organiseren we tijdens de zomermaanden, in nauwe samenwerking met de gemeenten en 
OCMW’s die de nood daartoe aangeven, een uitzonderlijke hulp voor de belastingplichtigen die er niet in 
slagen om zelf hun aangifte per telefoon te laten invullen.  
 
Daarnaast zullen we in augustus en/of september een brief sturen naar de belastingplichtigen die aan 
bepaalde criteria voldoen. Het gaat om belastingplichtigen die:  

• in 2019 hun aangifte door een van onze medewerkers hebben laten invullen  

• in 2020 een aangifte hebben ontvangen (dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte) en die 
nog niet ingediend hebben 

• door moeilijkheden geen gebruik hebben kunnen maken van de hulp per telefoon  

• geen beroep hebben kunnen doen op de hulp via de gemeenten en OCMW’s. 
Met die brief zullen we alleen die belastingplichtigen uitnodigen om op een specifieke datum en plaats 
langs te komen om hun aangifte te laten invullen.   
 

http://www.myminfin.be/
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/uw-aangifte-indienen#q6
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

