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Aan de slag met BIZTAX
Inleiding
Deze handleiding heeft tot doel u wegwijs te maken in de BIZTAX-toepassing om de aangiften
in
de
vennootschapsbelasting,
rechtspersonenbelasting
en
belasting
nietinwoners/vennootschappen elektronisch in te dienen.
Deze handleiding bestaat uit een aantal delen waarin de functionaliteiten van de toepassing
worden besproken. De binnen deze handleiding besproken hoofdstukken zijn:
 Inloggen
 Mijn aangiften
 Zoeken aangiften
 Aanmaken nieuwe aangifte
 Ingave
 Foutenlijst
 Ondertekenen
 Simulatie
 Aangiftedocumenten
 Opladen aangiften
 Verklarende woordenlijst
In deze handleiding zal, tenzij anders vermeld, "aangifte" steeds gebruikt worden voor het
aangifteformulier, de formulieren (opgaven, staat en aangifte) waarvan het model werd
vastgelegd en de overige bescheiden (bijv. de jaarrekening) in PDF-formaat.

2

Snelgids
U kan zowel het aangifteformulier als alle bijlageformulieren (opgaven, staat en aangifte) online
invullen. Ook PDF’s toevoegen voor bijlagen waarvan geen model werd vastgelegd is mogelijk.
De ingevulde gegevens worden centraal bewaard, zodat u deze op een later tijdstip kan
aanpassen en verder invullen. Het berekenen van de verschuldigde of terug te betalen belasting
is eveneens mogelijk.
Aangiften die zijn aangemaakt door een externe software kunnen eenvoudig in BIZTAX
opgeladen worden, maximum 25 per keer, via een "biztax"-bestand.
Na indiening kan u het ontvangstbewijs en de PDF-bestanden van de aangifte (inclusief alle
formulieren) en elke bijlage consulteren.
In deze snelgids worden de verschillende functionaliteiten kort beschreven. In de volgende
delen wordt hierop meer gedetailleerd ingegaan. Elk scherm van de toepassing bestaat uit een
menu, een hoofding en de eigenlijke pagina waarop men zich bevindt, met de daaraan
verbonden functionaliteit.
In elk scherm heeft u volgende mogelijkheden:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

De taal van de toepassing veranderen:
via de knoppen nl - fr - de
Uitloggen: klik op deur-icoon
Gebruikersinformatie raadplegen: klik
op persoon-icoon
Terugkeren naar de startpagina: klik
op huis-icoon
De handleiding raadplegen: klik op
vraagteken-icoon

Inloggen
Er is geen voorafgaande registratie vereist, een elektronische identiteitskaart (eID) of een
digitaal certificaat klasse 3 volstaat. Na indiening kan u met het certificaat of zijn eID de
aangiften, samen met het ontvangstbewijs en de PDF-bestanden van de aangifte (inclusief alle
formulieren) en alle bijlagen consulteren.

Zoeken aangiften
Het vertrekpunt van elke gebruiker die online een aangifte wenst in te vullen is het selecteren
van "Mijn aangiften" in het menu. U krijgt na een zoekopdracht een overzicht van alle aangiften
die al (gedeeltelijk) ingevuld of ingediend zijn.
Nieuw
 in “BIZTAX” zoekt u de aangiften van de aanslagjaren 2014 en volgende
 in “BIZTAX 2011-2013” zoekt u de aangiften van de aanslagjaren 2011 tot en met 2013
Om een aangifte die niet voorkomt in de zoekresultaten of een aangifte die u voor het eerst in
BIZTAX wenst in te vullen, dient u de knop "Aanmaken andere aangifte" te selecteren. Deze
knop wordt pas actief na de eerste zoekopdracht in BIZTAX. Meer informatie hieronder in
"Aanmaken andere aangifte".
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De verschillende zoekcriteria zijn ondernemingsnummer, ondernemingsnummer zonder
vereffening ontbonden vennootschap, aanslagjaar, belastbaar tijdperk, aanpassingsdatum,
belastingsoort en aangiftestatus.
Na de knop "Zoeken aangiften" aan te klikken, worden de aangiften die voldoen aan de
ingegeven zoekcriteria weergegeven.
Meer informatie staat in "Zoeken aangiften".

Aanmaken andere aangifte
Wanneer een aangifte niet wordt gevonden, kan u deze aanmaken door in het zoekscherm de
knop "Andere aangifte aanmaken" aan te klikken. Deze knop wordt slechts zichtbaar na een
zoekactie. Dit is van toepassing voor elke nieuwe aangifte die niet opgeladen is of waarvoor
men niet eerder gestart is met het invullen.
Na het invullen van de gegevens van de rechtspersoon dient u de knop "Aanmaken" aan te
klikken, waarna de aangifte wordt aangemaakt en de aangifte geopend wordt. Vanuit dit
scherm kan u teruggaan naar het scherm "Zoeken aangifte" via de knop "Terug naar Mijn
aangiften".
U vindt hierover meer informatie in "Aanmaken nieuwe aangifte" in deze handleiding.

Beheer van een online aangifte
Alle functionaliteiten van een aangifte die online ingevuld en ingediend wordt, worden hieronder
kort overlopen.
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De verschillende menuopties, die het mogelijk maken een aangifte te beheren zijn:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ingave
Foutenlijst
Ondertekenen
Simulatie
Aangiftedocumenten

Wanneer "Mijn aangiften" of "Opladen aangiften" worden aangeklikt, zijn de menuopties voor
het beheer van een aangifte niet meer zichtbaar.
Wanneer een aangifte geopend of aangemaakt wordt opent zich automatisch de pagina
"Ingave", u kan zelf navigeren naar het gewenste tabblad (Identificatiegegevens,
aangifteformulier of een bijlageformulier).
De "Foutenlijst" bevat een overzicht van alle fouten in de aangifte. Hier kan de validatie van een
aangifte worden gevraagd.
Een aangifte is pas ingediend indien deze digitaal ondertekend is, dit kan via de menuoptie
"Ondertekenen".
Via de menuoptie "Simulatie" is een belastingsimulatie mogelijk voor aangiften die geen fouten
bevatten of al ingediend zijn.
Een ingediende en ondertekende aangifte (inclusief de ingevulde formulieren) wordt in PDFformaat bewaard in ”Aangiftedocumenten”. De andere bijlagen worden elk als een aparte PDF
bewaard. Hier kan u ook het ontvangstbewijs consulteren. Het XBRL-bestand van de aangifte is
ook consulteerbaar.
Meer informatie staat in "Mijn aangiften" in deze handleiding.

Opladen aangiften
Naast het aanmaken en online invullen van een aangifte, kan men een aangifte ook
rechtstreeks opladen via een pakket dat één of meerdere aangiften van verschillende
aanslagjaren en belastingsoorten kan bevatten. Dit "biztax"-bestand dient wel aan de
technische vereisten te voldoen en kan gegenereerd worden vanuit een speciaal daartoe
voorzien boekhoudprogramma of andere externe software.
Een "biztax"-bestand doorloopt technische en inhoudelijke controles.
Zo wordt bij de technische controles nagegaan of het opgeladen bestand technisch correct is en
of voor elk van de ondernemingen in het bestand een aangifte mag worden ingediend. Indien
één aangifte uit het bestand na deze technische controle niet correct wordt bevonden, wordt het
volledige opgeladen pakket ongeldig en worden alle aangiften erin verworpen.
Aangiften die inhoudelijke fouten bevatten, worden opgeslagen maar zijn niet ingediend.
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Enkel een aangifte die de inhoudelijke controle correct doorloopt, wordt automatisch
ingediend.
Meer informatie staat in "Opladen aangiften" in deze handleiding.

Beheer van een opgeladen aangifte
Eenmaal een aangifte is opgeladen (waarbij de inhoudelijke controles al dan niet goed werden
doorlopen), kan een aangifte op dezelfde manier beheerd worden als een online aangifte. Zie
bovenstaande titel "Beheer van een online aangifte" voor meer informatie.
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Inloggen
Alvorens toegang te krijgen tot de BIZTAX-toepassing dient elke gebruiker zich te
authentificeren. Deze authentificatie gebeurt via een numeriek certificaat. Dit is vervat in de
Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of er kan gebruik gemaakt worden van certificaten
van één van de volgende certificatie-autoriteiten:
 GlobalSign
 Isabel
 QuoVadis
Om de gedetailleerde instructies terug te vinden over het verkrijgen van een certificaat kan u
de site van deze certificatie-autoriteiten raadplegen, door op de namen te klikken in
bovenstaande lijst.
Opgelet: enkel de certificaten van klasse 3 worden aanvaard.
Bij problemen bij het inloggen via uw certificaat is bijkomende informatie te verkrijgen via de
"help bij de aanmeldingsmethode met certificaat" in het inlogscherm van de toepassing.
Bij gebruik van de eID is het belangrijk ervoor te zorgen dat de nodige modules correct
geïnstalleerd en geconfigureerd zijn op de computer (bruikbaar beheerssysteem, kaartlezer,
software eID, correcte browser configuratie). De instructies voor de installatie, de configuratie
en het gebruik van de eID zijn beschikbaar op de volgende site http://eid.belgium.be.
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Starten in BIZTAX
Na het inloggen komt u automatisch terecht op de startpagina van BIZTAX. Er zijn drie
menuopties waaruit u kan kiezen:
Nieuw
[1] Mijn aangiften
[2] Opladen aangiften
[3] BIZTAX 2011-2013 of BIZTAX
Via de menuoptie “Mijn aangiften” kan u aangiften zoeken, nieuwe aangiften aanmaken en alle
stappen doorlopen van het invullen tot en met het raadplegen van de ingediende aangiften.
Via “Opladen aangiften” kan u tot 25 aangiften per keer verzenden.
Nieuw
Vanaf 2014 is de menuoptie “BIZTAX 2011-2013” of “BIZTAX”. De interne toepassing voor de
verwerking van deze aangiften is volledig vernieuwd in 2014, om deze reden is BIZTAX
opgesplitst in twee: “BIZTAX 2011-2013” voor alle aangiften verbonden aan de aanslagjaren
2011 tot en met 2013 en “BIZTAX” voor de aanslagjaren 2014 en volgende. U kan via deze
menuknop eenvoudig navigeren tussen beide versies van BIZTAX. De verschillen tussen de
twee versies worden verder in deze handleiding opgenomen.
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Mijn aangiften
Zoeken aangiften
Hier worden alle functionaliteiten m.b.t. het zoeken van een aangifte in detail besproken. Het
zoekscherm bestaat uit twee delen:
 Bovenaan het eigenlijke zoekscherm
 Onderaan het resultaatscherm
In het zoekscherm kan
een fouticoontje boven
scherm als de fout op
aangiften". Wanneer er

u zoekcriteria ingeven om een bepaalde aangifte op te zoeken. Er komt
het betrokken veld als één veld foutief werd ingevuld of bovenaan het
meerdere velden betrekking heeft na het klikken op de knop "Zoeken
geen fouten zijn wordt de zoekactie uitgevoerd..

De minimale zoekcriteria zijn: "Aanslagjaar" en "Aangifte".
Nieuw
 in “BIZTAX” zoekt u de aangiften van de aanslagjaren 2014 en volgende.
 in “BIZTAX 2011-2013” zoekt u de aangiften van de aanslagjaren 2011 tot en met 2013

De verschillende velden die door u kan invullen zijn:
 Ondernemingsnummer
 Het hier ingevulde ondernemingsnummer is het ondernemingsnummer van de
onderneming waarop de aangifte betrekking heeft.
 Let op: Als een vennootschap werd overgenomen of gesplitst in het kader van
een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een
gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht is het
hier ingevulde ondernemingsnummer is datgene van - naargelang het geval - de
overnemende of de verkrijgende vennootschap.
 Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers, zonder de vermelding van de
landcode BE.
 Het
ingevulde
ondernemingsnummer
moet
een
geldig
Belgisch
ondernemingsnummer zijn (voldoen aan "modulo-97 controle", zie ISO-7604).
 Ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap
 Dit veld mag enkel gebruikt worden als de vennootschap werd overgenomen of
gesplitst in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting
of een splitsing, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder
buitenlands recht.
 Het hier ingegeven ondernemingsnummer heeft betrekking op de zonder
vereffening ontbonden vennootschap waarvoor een aangifte wordt ingediend.
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Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers, zonder de vermelding van de
landcode BE.
 Het
ingevulde
ondernemingsnummer
moet
een
geldig
Belgisch
ondernemingsnummer zijn (voldoen aan "modulo-97 controle", zie ISO-7604).
Aanslagjaar
 “BIZTAX” vanaf aanslagjaar 2014
 “BIZTAX 2011-2013” bevat dit dropdownmenu het aanslagjaar "2011",
"2012" en “2013”. Let op: Er kunnen enkel aangiften die betrekking
hebben op 2013 worden ingediend. De aanslagjaren 2011 en 2012 zijn
afgesloten, u kan geen aangiften meer aanmaken, valideren en
ondertekenen voor deze aanslagjaren.
Aangifte
 Dit dropdownmenu bevat:
 VenB: Vennootschapsbelasting
 BNI/ven: Belasting niet-inwoners/vennootschappen
 RPB: Rechtspersonenbelasting
Belastbaar tijdperk van - Belastbaar tijdperk tot
 In deze velden kan u zelf een datum invullen of klikken op het kalendericoon en
een datum aanduiden in het venster met kalender dat verschijnt, die
respectievelijk de begin- en de einddatum van het belastbare tijdperk zijn.
 Het formaat van deze data moet dd/mm/yyyy of dd/mm/yy zijn.
 Het verschil tussen de begin- en einddatum van het belastbare tijdperk mag niet
meer zijn dan 24 maanden minus één dag.
 De einddatum van het belastbare tijdperk ligt minstens één dag na de
begindatum en komt voor de huidige datum.
 Tussen de einddatum van het belastbare tijdperk en de huidige datum mag er
maximaal drie jaar verstreken zijn.
Aanpassingsdatum
 In dit veld kan u zelf een datum invullen of klikken op het kalendericoon en een
datum aanduiden in het venster met kalender dat verschijnt. Dit is de datum
waarop de aangifte de laatste keer werd aangepast (zie "Beheer aangifte").
 Het formaat van de datum moet dd/mm/yyyy of dd/mm/yy zijn.
 De aanpassingsdatum kan de huidige of een vroegere datum zijn.
Aangiftestatus
 Dit veld bevat een combobox met de verschillende statussen die een aangifte kan
hebben:
 "Nieuw": van een pas aangemaakte aangifte wordt de status korte tijd op
"nieuw" gezet, vooraleer de aangifte wordt aangepast of geopend.
 "Bewaard": een aangifte die aangepast of aangemaakt en geopend is,
maar nog geen foutencontrole heeft ondergaan.
 "Foutloos": een aangifte die na validatie geen fouten bevat.
 "Fouten": een aangifte die na validatie fouten bevat.
 "Geblokkeerd": een aangifte waarin door bijvoorbeeld technische fouten,
geen wijzigingen meer kunnen in uitgevoerd worden.
 "Ondertekend": een aangifte die definitief ondertekend en doorgestuurd
werd naar de FOD Financiën.

Bij het zoeken naar een bepaalde aangifte moet minstens één van de velden "Aanslagjaar" en
"Aangifte" worden ingevuld. Nadat de andere gewenste velden correct ingevuld zijn dient de
knop "Zoeken aangiften" te worden aangeklikt en verschijnt onderaan een tabel met de
aangiften die aan de ingegeven zoekcriteria voldoen, het resultaatscherm.
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U krijgt hier de lijst van de gevonden aangiften te zien. Als deze lijst te groot is, wordt deze in
verschillende pagina’s opgesplitst. Door de instelling "Lijnen per pagina", onderaan de tabel, te
wijzigen kan u zelf instellen hoeveel aangiften worden getoond per pagina. Hierna kan u
navigeren tussen deze pagina's, gebruikmakend van de navigatieknoppen onderaan de tabel.
De lijst kan gesorteerd worden op elke kolom door het klikken op de kolomtitels. Een stijgende
of dalende sorteervolgorde wordt gekozen door opnieuw op de kolomtitels te klikken. Standaard
wordt de lijst gesorteerd volgens:
 Ondernemingsnummer
 Aanslagjaar - einddatum belastbaar tijdperk
 Aanpassingsdatum
Wanneer voor een bepaalde zoekactie geen aangiften gevonden worden, krijgt u in het
resultaatscherm de boodschap te zien dat de zoekactie geen resultaat heeft opgeleverd.
Onder de tabel kan gebruik worden gemaakt van vier knoppen:
 Aangifte openen
 Als u een bepaalde aangifte wenst te openen, selecteert u eerst deze aangifte in
de resultatentabel en klikt vervolgens de knop ”Aangifte Openen” aan.
 Download XLS
 Gebruikmakend van de knop "Download XLS" kan u de weergegeven
resultatenlijst downloaden in de vorm van een Excel-bestand. Maximaal 100
aangiften worden getoond, u kan de volledige lijst downloaden in een
Excelbestand.
 Andere aangifte aanmaken
 Als u de gewenste aangifte niet gevonden hebt, kan u een andere aangifte
aanmaken door de knop ”Andere aangifte aanmaken” aan te klikken. U komt dan
terecht in het scherm "Andere aangifte aanmaken". Deze knop is pas zichtbaar
voor u na een zoekactie.
 Verwijderen
 Indien één van de waarden ingevuld bij het aanmaken van de aangifte niet
correct is, bijvoorbeeld de begindatum van het belastbare tijdperk, kan de
aangifte verwijderd worden. Een nieuwe aangifte kan vervolgens aangemaakt
worden met de juiste gegevens.
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Aanmaken nieuwe aangifte
U komt in het scherm "Aanmaken nieuwe aangifte" terecht door na een zoekactie de knop
"Andere aangifte aanmaken" aan te klikken.

In het scherm "Aanmaken nieuwe aangifte" kan u alle gegevens invullen die nodig zijn om een
nieuwe aangifte te beginnen. De in te vullen gegevens zijn:
 Ondernemingsnummer
 Het ingevulde ondernemingsnummer is het ondernemingsnummer van de
onderneming waarop de aangifte betrekking heeft.
 Let op: Als een vennootschap werd overgenomen of gesplitst in het kader van
een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een
gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht is het
hier ingevulde ondernemingsnummer datgene van - naargelang het geval - de
overnemende of de verkrijgende vennootschap.
 Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers, zonder de vermelding van de
landcode BE.
 Het
ingevulde
ondernemingsnummer
moet
een
geldig
Belgisch
ondernemingsnummer zijn (voldoen aan "modulo-97 controle", zie ISO-7604).
 Ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap (optioneel)
 Dit veld mag enkel gebruikt worden als de vennootschap werd overgenomen of
gesplitst in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting
of een splitsing, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder
buitenlands recht.
 Het hier ingegeven ondernemingsnummer heeft betrekking op de zonder
vereffening ontbonden vennootschap waarvoor een aangifte wordt ingediend.
 Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers, zonder de vermelding van de
landcode BE.
 Het
ingevulde
ondernemingsnummer
moet
een
geldig
Belgisch
ondernemingsnummer zijn (voldoen aan "modulo-97 controle", zie ISO-7604).
 Aangifte
 Dit dropdownmenu bevat:
 VenB: Vennootschapsbelasting
 BNI/ven: Belasting niet-inwoners/vennootschappen
 RPB: Rechtspersonenbelasting
 Belastbaar tijdperk van - Belastbaar tijdperk tot
 In deze velden kan u zelf een datum invullen of klikken op het kalendericoon en
een datum aanduiden in het venster met kalender dat verschijnt om de begin- en
de einddatum van het belastbare tijdperk van de gezochte aangifte in te vullen.
 Het formaat van deze data moet dd/mm/yyyy of dd/mm/yy zijn.
 Het verschil tussen de begin- en einddatum van het belastbare tijdperk mag niet
meer zijn dan 24 maanden minus één dag.
 De einddatum van het belastbare tijdperk ligt minstens één dag na de
begindatum en komt voor de huidige datum.
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Tussen de einddatum van het belastbare tijdperk en de huidige datum mag
maximaal drie jaar verstreken zijn.

Alle velden, met uitzondering van het veld "ondernemingsnummer zonder vereffening
ontbonden vennootschap", zijn verplicht in te vullen. Indien het een aangifte voor een zonder
vereffening ontbonden vennootschap betreft, is dit veld wel verplicht in te vullen. Wanneer u
foutieve waarden ingeeft en vervolgens de knop "Aanmaken" aanklikt, komt er een fouticoon
boven het betrokken veld als de fout op één veld betrekking heeft, of bovenaan het scherm als
de fout op meerdere velden betrekking heeft. Alle velden dienen correct te worden ingevuld
alvorens de aangifte wordt aangemaakt.
Met de knop "Terug naar Mijn Aangiften" komt u vanuit het aanmaakscherm terug op het
scherm met de lijst van zijn aangiften.
Na het correct invullen van de nodige gegevens klikt u op de knop "Aanmaken" om de nieuwe
aangifte aan te maken en automatisch naar de online ingave van de pas aangemaakte aangifte
te gaan.
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Beheer aangifte
Menu
Als u de toepassing opent, krijgt u de rubrieken "Mijn Aangiften", "Opladen aangiften" en
“BIZTAX 2011-2013” of “BIZTAX” te zien.
Wanneer u een aangifte opent via "Mijn Aangiften", of een nieuwe aangifte aanmaakt, wordt
het menu uitgeklapt waardoor u toegang heeft tot volgende schermen:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ingave
Foutenlijst
Ondertekenen
Simulatie
Aangiftedocumenten

Het uitgeklapte menu wordt in alle schermen met betrekking tot het beheer van een aangifte
opgenomen. Wanneer het menu volledig uitgeklapt is en u vervolgens op "Mijn Aangiften" of
"Opladen aangiften" klikt, wordt het menu terug ingeklapt en zijn enkel de menuopties "Mijn
aangiften" en "Opladen aangiften" zichtbaar.
Hierna worden de verschillende mogelijkheden om een aangifte te beheren uitvoerig besproken.
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Contextinformatie van de onderneming

Bovenaan alle schermen voor het beheer van een aangifte vindt u de contextinformatie van de
onderneming waarvoor de aangifte geopend is terug. Op deze manier weet u altijd in welke
aangifte u zich bevindt. De contextinformatie omvat:
 Het ondernemingsnummer en indien van toepassing het ondernemingsnummer van de
zonder vereffening ontbonden vennootschap
 De belastingsoort
 Het aanslagjaar
 De einddatum van het belastbare tijdperk
 De naam van de onderneming - indien van toepassing c/o - zonder vereffening
ontbonden vennootschap
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Ingave
Hier kan de aangifte stap voor stap worden ingevuld, gebruikmakend van de verschillende
tabbladen. Het scherm ingave bestaat, naast het opengevouwen menu, uit vier verschillende
delen:
 De contextinformatie van de onderneming (zie "Beheer - Algemeen")
 Navigatiebalk van de tabbladen
 Knoppen met specifieke functionaliteit:
 Bewaren
 Foutenlijst
 Leegmaken
 Heropenen Aangifte
 PDF Openen
 De eigenlijke ingavevelden van het aangifteformulier en de bijlagenformulieren

Navigatiebalk voor de tabbladen
Bovenaan in het scherm "Ingave" bevindt zich een menubalk om tussen de verschillende
tabbladen te navigeren:
Nieuw
 Vennootschapsbelasting



Rechtspersonenbelasting



Belasting niet-inwoners/vennootschappen

Elk tabblad heeft een specifieke functie voor het invullen van de belastingaangifte van een
rechtspersoon. Globaal gezien worden drie soorten tabbladen onderscheiden:
 Tabblad met de identificatiegegevens van de onderneming
 "Id"
 Tabbladen met het aangifteformulier
 Vennootschapsbelasting
 "275.1.A"
 "275.1.B"
 Rechtspersonenbelasting
 “276.5.A”
 “276.5.B”
 Belasting niet-inwoners/vennootschappen
 “275.2.A.1”
 “275.2.A.2”
 “275.2.B.1”
 “275.2.B.2”
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Tabbladen met de formulieren (opgaven, staat en aangifte) voor de aangiften in de
vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen (deze lijst betreft
aanslagjaar 2015)

Nummer
tabblad
204.3

Inhoud

275A(Nieuw)

Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor
risico's en kosten
Liquidatiereserve

275B

Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen

275K

Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten

276K

Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa

276N

Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen

276P

Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor commerciële vaart

275C

Aftrek voor risicokapitaal

275F

275P

Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief of substantieel
de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen
toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting
Aftrek voor octrooi-inkomsten

275R

Investeringsreserve

275U

Investeringsaftrek

275W

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

276T

Vrijstelling bijkomend personeel

276W1

328K

Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk
onderzoek
Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van
het technologisch potentieel van de onderneming
Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de
uitvoer
Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling
Integrale kwaliteitszorg
Degressief af te schrijven vaste activa

328L

Vaste activa waarvoor wordt afgezien van degressieve afschrijving

276W2
276W3
276W4

Knoppen met specifieke functionaliteit
Zowel boven als onder de ingavetabellen van de aangifte zijn vijf knoppen weergegeven, elk
herbergen zij een specifieke functionaliteit:




Door te klikken de knop "Bewaren" kan een (deels) ingevulde aangifte tussentijds
bewaard worden. Wanneer veranderd wordt van tabblad of menu, wordt de aangifte
automatisch opgeslagen.
De knop "Foutenlijst" brengt u rechtstreeks naar de foutenlijst van de aangifte waarin u
zich bevindt en waar de foutencontrole van een aangifte kan worden gestart (zie "Beheer
aangifte - Foutenlijst").
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Wanneer de knop "Leegmaken" wordt aangeklikt wordt de aangifte, na bevestiging of
men zeker is, volledig leeggemaakt (de ondernemingsgegevens in de Id-tab worden
opnieuw ingevuld zoals voor een nieuwe aangemaakte aangifte).
De knop "Heropenen Aangifte" is enkel actief wanneer de aangifte al ondertekend en
ingediend is. Door te klikken op deze knop kan u een nieuwe versie van de aangifte
aanmaken. U kan opteren om te vertrekken van de al ingevulde gegevens of van een
lege aangifte. Maximum één keer kan u de aangifte corrigeren en dit enkel vóór het
verstrijken van de aangiftetermijn of vóór de inkohiering indien deze plaats heeft
gevonden voor het verstrijken van de aangiftetermijn.
Via de knop "PDF-openen" kan de (deels) ingevulde aangifte worden geopend in een
PDF-document. Dit PDF-document wordt gegenereerd in de taal die op dat moment
gebruikt wordt in de toepassing.

Eigenlijke ingavetabellen van de aangifte
Onderstaand schermafbeelding is een (gedeeltelijke) weergave van het tabblad "275.1.B".
Diverse mogelijkheden zijn aanwezig:
 Toevoegen van een bijlage (model niet vastgelegd) onder de vorm van een PDFdocument
 Na aanklikken van de knop "Toevoegen" komt een pop-upscherm tevoorschijn
waarin u de gewenste bijlage kan selecteren
 Eens een bijlage toegevoegd kan u deze openen door gebruik te maken van de
knop "Openen"
 Een toegevoegde bijlage kan opnieuw uit de aangifte verwijderd worden met de
knop "Verwijderen"
 Per bijlage kan slechts één PDF worden toegevoegd. Wanneer een bijlage is
toegevoegd wordt de knop "Toevoegen” onbeschikbaar, wanneer geen bijlage is
toegevoegd zijn de knoppen "Verwijderen" en "Openen" onbeschikbaar.
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Toevoegen van bedragen aan bepaalde velden
 In bepaalde velden moet u bedragen in vullen. Deze bedragen moeten steeds
voldoen aan bepaalde regels, zo niet wordt een foutmelding op het scherm
weergegeven. Bedragen zijn bijvoorbeeld beperkt tot 14 cijfers en twee
decimalen.
 De totalen van deze velden (oranje omlijnd) worden automatisch berekend en
ingevuld.
Aanklikken van de knop "Lijn toevoegen" om in een bepaalde tabel een nieuwe lijn in te
voegen
 In bepaalde tabellen vindt u de knop "Lijn toevoegen" terug. Hiermee kan een
nieuwe lijn in de tabel worden toegevoegd die u kan invullen. Een tabel is
bijgevolg niet beperkt tot een vast aantal lijnen.

Blauw omrande velden in de ingavetabellen
Indien er in de tabel één kolom is met een blauw omrand veld, dient de ingevulde omschrijving,
volgnummer of waarde in dit veld te verschillen van elke vorige en volgende lijn in de tabel.
Foutief voorbeeld: de omschrijving is voor de twee lijnen gelijk

Goed voorbeeld: de omschrijving is verschillend voor beide lijnen.
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Indien er twee of meerdere kolommen blauw omrand zijn in de tabel, moet de combinatie van
deze velden verschillend zijn van de combinaties die gevormd worden in de vorige en volgende
lijnen.
Foutief voorbeeld: de combinatie vrijstellingscategorie en aanslagjaar-volgnummer is in de
eerste twee rijen dezelfde.

Goed voorbeeld: de combinatie vrijstellingscategorie en aanslagjaar-volgnummer is in de vier
lijnen verschillend.
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Conclusie:
De vorm van de blauw omdrande velden zijn als volgt.
Omschrijving
Aanslagjaar-volgnummer meerwaarde
Datum
Omschrijving
Naam
Nationaal nummer
Aard
Aanslagjaar-volgnummer voorziening
Aanslagjaar-volgnummer herbelegging
Aanslagjaar-volgnummer waardevermindering

Vorm
Voorbeeld: 2014-1
Datum, voorbeeld: 31/05/2014
Dit is een tekstveld dat minimaal drie
karakters moet bevatten
Dit is een tekstveld dat minimaal drie
karakters moet bevatten
Voorbeeld: 77.08.09-456.32
Dit is een tekstveld dat minimaal twee
karakters moet bevatten
Voorbeeld: 2005-3
Voorbeeld: 2014-77
Voorbeeld: 2011-3
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Foutencontrole
Na het invullen van de aangifte kan een foutencontrole worden uitgevoerd. De aangifte moet
foutloos zijn alvorens deze kan ondertekend worden. De foutencontrole van de aangifte kan
altijd worden herhaald. Indien nog geen foutencontrole werd uitgevoerd of een aangifte zonder
fouten werd aangepast sinds de laatste foutencontrole, is enkel de knop "Foutencontrole
starten" beschikbaar.

Wanneer wel al een foutencontrole plaatsgevonden heeft, krijgt u een overzicht van de
gevonden fouten.

Het scherm foutenlijst bevat een aantal delen:
 De vermelding van de laatst gebeurde foutencontrole.
 Een tabel met alle gevonden fouten met vermelding van het formulier waar de fout zich
bevindt en de specifieke foutboodschap.
 De knoppen "Naar fout gaan" en "Foutencontrole starten"
 Via de knop "Foutencontrole starten" kan u de aangifte controleren op fouten.
 Wanneer fouten gevonden worden tijdens een foutcontrole, kan u deze fout
selecteren en de knop "Naar fout gaan" aanklikken, de browser navigeert
automatisch naar het veld in de aangifte waar de fout zich bevindt. Op deze
manier kan u uw aangifte foutenvrij maken.
Bij sommige fouten is er geen vermelding van het formulier waar de fout zich bevindt. Dit is het
geval als de fout betrekking heeft op meerdere velden en niet eenduidig naar de fout kan
genavigeerd worden.
Let op: de foutenlijst vernieuwt zich niet automatisch, door te klikken op de knop
“Foutencontrole starten” wordt de validatie opnieuw uitgevoerd.
Tijdens de validatie wordt de aangifte in de status "Geblokkeerd" geplaatst en kan de aangifte
niet worden aangepast. U hoeft niet te wachten tot de validatie voltooid is, u kan op een later
tijdstip terugkeren naar dit scherm van de toepassing.
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Indien de aangifte foutloos is zal de volgende melding weergegeven worden:

Simulatie
Bij een aangifte die de status "Foutloos" of "Ondertekend" heeft kan een belastingsimulatie
worden uitgevoerd. Deze belastingsimulatie geeft u een indicatie van het geraamde bedrag van
de belastingen.

Door de knop "Belastingsimulatie" aan te klikken, wordt de berekening uitgevoerd. U moet tot
het einde van deze berekening wachten in dit scherm.
Wanneer de simulatie voltooid is, krijgt u het geraamde bedrag van de belastingen te zien.

Het resultaatscherm bestaat uit:
 Het geraamde bedrag van de belastingen van de aangifte.
 Een melding om u erop te wijzen dat het weergegeven bedrag kan afwijken van het
uiteindelijke bedrag. ("Dit bedrag kan mogelijk verschillen van het definitief resultaat
omdat geen rekening gehouden wordt met bepaalde elementen.")
 Een PDF-icoon om een gedetailleerde berekening van deze simulatie te kunnen bekijken
in PDF-formaat. Na het aanklikken van deze link, komt een pop-upscherm tevoorschijn
waar u kan kiezen om de detailberekening te openen of op te slaan.
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Ondertekenen
Wanneer een aangifte de status "Foutloos" heeft, kan ze via het submenu "Ondertekenen"
worden ondertekend. Na het ondertekenen van de aangifte is deze ingediend en zijn er geen
wijzigingen meer mogelijk via BIZTAX.

De PDF wordt weergegeven in de webpagina ‘Ondertekenen’
PDF Handtekening


Stap 1: Zoek het handtekeningvak in het document en klik erop.



Stap 2: Selecteer uw eID of uw certificaat in de lijst en ga verder door op de knop
‘Ondertekenen’ te klikken.
Let op: Bij het ondertekenen dient u uw naam te selecteren gevolgd door
'Signature' en niet 'Authentification' in deze pop-up.
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Stap 3: Er verschijnt een scherm waarin u gevraagd wordt om uw pincode op te
geven. Voer uw pincode van uw e-ID of uw certificaat in en klik vervolgens op Ok.

Opmerking : het is mogelijk dat dit venster op de achtergrond verschijnt. Wanneer het
icoontje van Adobe Reader knippert op de takenbalk, gelieve er dan op te klikken.


Stap 4: Het handtekeningvak is nu ondertekend met uw e-ID of uw certificaat.
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Verzenden
Wanneer de knop "Verzenden" wordt aangeklikt, krijgt de gebruiker de melding dat de aangifte
ondertekend werd.

Na deze stap is de aangifte ingediend van zodra u het ontvangstbewijs heeft ontvangen. Na het
ondertekenen wordt de aangifte in status "Ondertekend" geplaatst.

LET OP! Enkel het ontvangstbewijs dient als het bewijs van indiening.
Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina
‘Ondertekenen’
PDF Handtekening
Het hoofddoel van de PDF-handtekening is dat, ongeacht uw browser, u uw document kunt
ondertekenen en doorsturen naar de FOD Financiën.
Indien uw configuratie niet toelaat om de handtekening direct in de browser te maken, zal u
een andere procedure worden voorgesteld. Hierbij wordt u verzocht om het document te
downloaden, te ondertekenen buiten de browser (met Adobe Reader) en vervolgens te
versturen naar de FOD Financiën.
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Stap 1: Klik op het icoontje van het PDF-document of op “Downloaden” in het
toepassingsvenster om het te ondertekenen document te downloaden.



Stap 2: Bewaar het document op uw computer. Wij raden u aan om het document te
bewaren in uw persoonlijke map (bijvoorbeeld: "Mijn documenten").




Stap 3: Open het bewaarde PDF-bestand.
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Stap 4: Zoek het handtekeningvak in het document en klik erop.

Stap 5: Selecteer uw eID of uw certificaat in de lijst en ga verder door op de knop
‘Ondertekenen’ te klikken.
Let op: Bij het ondertekenen dient u uw naam te selecteren gevolgd door
'Signature' en niet 'Authentification' in deze pop-up.
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Stap 6: Er verschijnt een scherm waarin u gevraagd wordt om uw pincode op te
geven. Voer uw pincode van uw e-ID of uw certificaat in en klik vervolgens op Ok.

Opmerking : het is mogelijk dat dit venster op de achtergrond verschijnt. Wanneer het
icoontje van Adobe Reader knippert in de takenbalk, gelieve er dan op te klikken.


Stap 7: Het handtekeningvak is nu ondertekend met uw e-ID of uw certificaat. U klikt
op OK in de pop-up die verschijnt om u te waarschuwen dat de PDF nog moet
verzonden worden.

29



Stap 8: U mag de PDF nu sluiten en terugkeren naar de toepassing om het
ondertekeningproces verder te zetten



Stap 9: Om de PDF te verzenden moet u de knop "Bladeren..." aanklikken. Hierna
kan u het bestand selecteren in het tevoorschijn komende pop-upvenster. Na
selectie van het juiste bestand klikt u op de knop "Openen".

Verzenden
Tenslotte klikt u op de knop “Verzenden”.
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Na deze stap is de aangifte ingediend van zodra u het ontvangstbewijs heeft ontvangen. Na het
ondertekenen wordt de aangifte in status "Ondertekend" geplaatst.

LET OP! Enkel het ontvangstbewijs dient als het bewijs van indiening.
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Aangiftedocumenten
Na het ondertekenen van een aangifte kunnen een aantal documenten geconsulteerd worden
door naar het submenu "Aangiftedocumenten" te navigeren.
Er kunnen geen aangiftedocumenten geraadpleegd worden voor een aangifte die zich niet in de
status "Ondertekend" bevindt.
Verschillende documenten kunnen worden geconsulteerd:
 Alle bijlagen die in "Ingave" werden opgeladen als PDF-document.
 Het PDF-ontvangstbewijs met de digitale handtekening van de FOD Financiën als bewijs
dat de aangifte werd ingediend.
 Een PDF-document van de volledige aangifte (aangifteformulier en bijlagen)
 Het XBRL-document van de aangifte.

U kan het document selecteren dat u wil consulteren. Standaard is het eerste document uit de
lijst geselecteerd. Als u vervolgens op ”Openen” klikt wordt een pop-upscherm weergegeven
waar u kan kiezen om het document te openen of lokaal op te slaan.

PDF-ontvangstbewijs
Bij het openen ervan kan de volgende waarschuwing verschijnen: "geldigheid van de
handtekening ongekend". Om deze handtekening automatisch te aanvaarden, dient u
onderstaande stappen te doorlopen:
1. Ga met de cursor op het vraagteken staan en klik op de rechtermuisknop
2. Kies vervolgens "eigenschappen van de handtekening"
3. Kies certificaat tonen
4. Klik "vertrouwd" aan in de balk
5. Kies vervolgens "toevoegen aan vertrouwde identiteiten"
6. Sluit het ontvangstbewijs en open het opnieuw.
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Opladen aangiften
Naast het nieuw aanmaken van een aangifte (zie Aanmaken nieuwe aangifte) en deze online
invullen kan u ook rechtstreeks een pakket aangiften opladen in de toepassing. Dit lokaal
opgeslagen bestand heeft als bestandsextensie "biztax" en kan één of meerdere aangiften van
verschillende belastingsoorten bevatten.
Via “BIZTAX” kan u de aangiften van de aanslagjaren 2014 en volgende opladen, via “BIZTAX
2011-2013” de aangiften van de aanslagjaren 2012 en 2013.
Een dergelijk bestand moet aan een aantal technische vereisten voldoen. Daarom kan voor het
genereren van een dergelijk bestand gebruik worden gemaakt van een gespecialiseerd
boekhoudprogramma of andere externe software.

Om een bepaald bestand op te laden moet u de knop "Bladeren..." aanklikken (de naam van
deze knop is afhankelijk van de taal van de computer waarop de toepassing gebruikt wordt).
Hierna kan u een lokaal opgeslagen bestand, dat één of meerdere aangiften bevat, selecteren in
het tevoorschijn komende pop-upvenster. Na selectie van het juiste bestand klikt u op de knop
"Openen".

Wanneer u via het pop-upvenster een bestand geselecteerd heeft, klikt u op "Opladen" in het
oplaadscherm.

Na het opladen doorloopt een "biztax"-bestand een eerste validatie, namelijk een aantal
technische en inhoudelijke controles. Zo wordt onder meer nagegaan of het opgeladen bestand
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technisch correct is en of voor elk van de ondernemingen of rechtspersonen een aangifte mag
worden ingediend. Indien één aangifte uit het bestand na deze technische controle niet correct
wordt bevonden, wordt het volledige opgeladen pakket ongeldig en worden alle aangiften erin
verworpen.
Een bestand dat correct is na de eerste validatie kan door u worden ondertekend.

De PDF wordt weergegeven in de webpagina ‘Opladen aangiften’
PDF Handtekening
U krijgt een PDF waarop de ondernemingsnummers, de aanslagjaren en de einddata van het
belastbaar tijdperk van de opgeladen aangiften zijn opgenomen.

Op de tweede pagina van deze PDF moet u uw elektronische identiteitskaart of het digitale
certificaat selecteren waarmee u wenst te ondertekenen. De manier waarop een aangifte (of
meerdere aangiften indien het opgeladen bestand meerdere aangiften bevat) wordt
ondertekend is gelijkaardig aan de manier van ondertekenen bij een aangifte aangemaakt en
ingevuld via BIZTAX.
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Verzenden
Wanneer de knop "Verzenden" wordt aangeklikt, worden de aangiften verzonden.

Voor elke aangifte wordt vervolgens een inhoudelijke controle gedaan om te zien of de
gegevens correct zijn.

Indien er geen fouten worden vastgesteld, is de aangifte ingediend en krijgt u het
ontvangstbewijs.
Indien er wel een fout gevonden wordt in één van de aangiften in het opgeladen bestand, dan
wordt dit vermeld in het overzicht van de opgeladen aangiften.

LET OP! Enkel een gevalideerde en ondertekende aangifte is ingediend.
Het ontvangstbewijs dient als het bewijs van indiening.
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Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina
‘Ondertekenen’
PDF Handtekening
Het hoofddoel van de PDF-handtekening is dat, ongeacht uw browser, u uw document kunt
ondertekenen en doorsturen naar de FOD Financiën.
Indien uw configuratie niet toelaat om de handtekening direct in de browser te maken, zal u
een andere procedure worden voorgesteld. Hierbij wordt u verzocht om het document te
downloaden, te ondertekenen buiten de browser (met Adobe Reader) en vervolgens te
versturen naar de FOD Financiën.



Stap 1: Klik op het icoontje van het PDF-document of op “Downloaden” in het
toepassingsvenster om het te ondertekenen document te downloaden.
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Stap 2: Bewaar het document op uw computer. Wij raden u aan om het document te
bewaren in uw persoonlijke map (bijvoorbeeld: "Mijn documenten").




Stap 3: Open het bewaarde PDF-bestand.
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Stap 4: Zoek het handtekeningvak in het document en klik erop.



Stap 5: Selecteer uw eID of uw certificaat in de lijst en ga verder door op de knop
‘Ondertekenen’ te klikken.
Let op: Bij het ondertekenen dient u uw naam te selecteren gevolgd door
'Signature' en niet 'Authentification' in deze pop-up.
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Stap 6: Er verschijnt een scherm waarin u gevraagd wordt om uw pincode op te
geven. Voer uw pincode van uw e-ID of uw certificaat in en klik vervolgens op Ok.

Opmerking : het is mogelijk dat dit venster op de achtergrond verschijnt. Wanneer het
icoontje van Adobe Reader knippert in de takenbalk, gelieve er dan op te klikken.


Stap 7: Het handtekeningvak is nu ondertekend met uw e-ID of uw certificaat. U klikt
op OK in de pop-up die verschijnt om u te waarschuwen dat de PDF nog moet
verzonden worden.
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Stap 8: U mag de PDF nu sluiten en terugkeren naar de toepassing om het
ondertekeningproces verder te zetten



Stap 9: Om de PDF te verzenden moet u de knop "Bladeren..." aanklikken. Hierna
kan u het bestand selecteren in het tevoorschijn komende pop-upvenster. Na
selectie van het juiste bestand klikt u op de knop "Openen".

Verzenden
Wanneer de knop "Verzenden" wordt aangeklikt, worden de aangiften verzonden.

Voor elke aangifte wordt vervolgens een inhoudelijke controle gedaan om te zien of de
gegevens correct zijn.
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Indien er geen fouten worden vastgesteld, is de aangifte ingediend en krijgt u het
ontvangstbewijs.
Indien er wel een fout gevonden wordt in één van de aangiften in het opgeladen bestand, dan
wordt dit vermeld in het overzicht van de opgeladen aangiften.

LET OP! Enkel een gevalideerde en ondertekende aangifte is ingediend.
Het ontvangstbewijs dient als het bewijs van indiening.
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Vroeger opgeladen
Van elk vroeger opgeladen pakket, zowel gelukt als mislukt, kan achteraf een detailscherm
worden geraadpleegd. Dit detailscherm is het laatste scherm dat u te zien kreeg bij het opladen
van uw aangifte. Hiertoe selecteert u in het oplaadscherm onderaan de gewenste oplading en
klikt u de knop "Details" aan. Achtereenvolgens ziet u hieronder een afbeelding van een
mislukte oplading en een (deels) gelukte oplading.
De verschillende statussen die een opgeladen "biztax"-bestand kunnen hebben zijn:
 In verwerking: de aangiften worden gecontroleerd op inhoudelijke fouten.
 Vernietigd: het "BIZTAX"-bestand bevat een fout waardoor het volledige bestand wordt
verworpen en geen enkele aangifte is ingediend.
 Verwerkt: Deze oplading werd wel aanvaard, de aangiften zonder fouten zijn
ondertekend en de aangiften die nog inhoudelijke fouten bevatten zijn niet ondertekend.
Een opgeladen aangifte die nog inhoudelijke fouten bevat en nadien opnieuw wordt opgeladen
kan niet meer worden getoond in de lijst van opgeladen aangiften van het vorige "biztax"bestand. De aangiften worden enkel getoond in het bestand waarin deze het laatst werden
opgeladen.
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Onderstaande oplading werd niet aanvaard. Dit omdat het formaat van het "biztax"-bestand
niet voldoet aan de vereiste structuur. Een andere mogelijke reden is bijvoorbeeld het niet
mogen indien van een aangifte voor het vermelde belastbare tijdperk of belastingsoort voor één
van de vermelde ondernemingsnummers. In dit geval wordt het ondernemingsnummer en
belastbaar tijdperk van de aangifte die de fout veroorzaakt getoond.
Belangrijk is dat in dergelijk geval het volledige bestand wordt verworpen en geen enkele
aangifte wordt ingediend! U moet eerst de fouten corrigeren en vervolgens het "biztax"-bestand
opnieuw op te laden.

Niet aanvaarde oplading

Onderstaande oplading werd wel aanvaard. Van de aangiften die in het opgeladen bestand
zaten, werden drie wel en drie niet ondertekend, omdat deze nog inhoudelijke fouten bevatten.
Door deze gevallen op te zoeken via "Zoeken Aangiften" en aan te passen via de schermen van
"Beheer aangifte - Ingave" kunnen de fouten worden gecorrigeerd en kan de aangifte alsnog
ondertekend worden. U kan de aangifte ook in uw softwarepakket aanpassen en daarna
opnieuw opladen.

Aanvaarde oplading, maar met fouten

LET OP!
Enkel een gevalideerde en ondertekende aangifte is ingediend. Het ontvangstbewijs dient
als het bewijs van indiening. Dit ontvangstbewijs is raadpleegbaar als u klikt op “open
ontvangstbewijs” of onder de rubriek “Aangiftedocumenten”.
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Verklarende woordenlijst
Aangifte

Aangiftestatus

Aanpassingsdatum

Aangifte

Ondernemingsnummer

Ondernemingsnummer
zonder vereffening
ontbonden
vennootschap

XBRL-document

Verzamelnaam voor het aangifteformulier en de bijlagen, zowel
deze waarvan het model werd vastgelegd als deze die als PDF
kunnen worden toegevoegd.
 Nieuw: een pas aangemaakte aangifte wordt de status
korte tijd op "nieuw" gezet, vooraleer de aangifte wordt
aangepast of geopend.
 Bewaard: een aangifte die aangepast of aangemaakt en
geopend is, maar nog geen foutencontrole heeft ondergaan.
 Foutloos: een aangifte die na validatie geen fouten bevat.
 Fouten: een aangifte die na validatie fouten bevat.
 Ondertekend: een aangifte die definitief ondertekend en
doorgestuurd werd naar de FOD Financiën.
Dit is de datum waarop de aangifte de laatste keer werd aangepast
(zie "3. Beheer aangifte"). De aanpassingsdatum kan de huidige of
een vroegere datum zijn.
 VenB: "Vennootschapsbelasting"
 RPB: "Rechtspersonenbelasting"
 BNI/ven: "Belasting niet-inwoners/vennootschappen"
Dat is het ondernemingsnummer van de onderneming waarop de
aangifte betrekking heeft.
Ingeval een andere vennootschap werd overgenomen of gesplitst
in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde
verrichting
of
een
splitsing,
of
een
gelijkaardige
vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, is
het hier ingevulde ondernemingsnummer datgene van naargelang
het geval de overnemende of de verkrijgende vennootschap.
Het ingevulde ondernemingsnummer moet een geldig Belgisch
ondernemingsnummer zijn (voldoen aan "modulo-97 controle", zie
ISO-7604).
Dit veld mag enkel gebruikt worden ingeval de vennootschap werd
overgenomen of gesplitst in het kader van een fusie, een aan een
fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een gelijkaardige
vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht.
Het hier ingegeven ondernemingsnummer heeft betrekking op de
zonder vereffening ontbonden vennootschap waarvoor een aangifte
wordt ingediend.
Het ingevulde ondernemingsnummer moet een geldig Belgisch
ondernemingsnummer zijn (voldoen aan "modulo-97 controle", zie
ISO-7604).
Dit document bevat alle gegevens die ingediend worden bij de FOD
Financiën, inclusief de PDF-bijlagen die werden toegevoegd. Dit
bestand kan gedownload worden in "Aangiftedocumenten" nadat
de aangifte is ingediend.
Dit bestand moet conform de XBRL-taxonomie van de FOD
Financiën zijn.
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