Tax-on-web, MyMinFin & Zoomit

FAQ

1. Wat is Zoomit?
Zoomit is een gratis dienst, inbegrepen in uw Internet Banking, waarmee u snel en
gemakkelijk uw facturen, betalingen en kredietnota’s beheert, zoals de terugbetaling van
belastingen. U behoudt de controle over uw geldzaken, draagt bij tot een lager papiergebruik
en helpt het milieu een handje. Meer info op Zoomit.
2. Hoe werkt Zoomit?
Wanneer in uw Internet Banking een nieuw document beschikbaar is, ontvangt u een bericht
per e-mail. Uw document ziet er net zo uit als de papieren versie. Overtypen van betalingen
in uw Internet Banking hoeft niet meer, het overschrijvingsformulier is immers vooraf
ingevuld. U kunt het met enkele muisklikken goedkeuren en betalen. Bent u dit vergeten, dan
ontvangt u enkele dagen voor de uiterste betaaldatum nog een herinnering via e-mail. Zo
vermijdt u administratiekosten en invorderingsprocedures. U hebt een duidelijk overzicht van
al uw documenten in een beveiligde omgeving: uw Internet Banking. Deze informatie blijft
overal toegankelijk, zowel thuis, op kantoor als op reis.
3. Welke banken bieden Zoomit aan?
Inmiddels hebben al 12 banken Zoomit opgenomen in hun Internet Banking: Deutsche Bank,
CPH, Record Bank, Axa Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, Crelan, Keytrade Bank, ING,
Fintro en KBC.
4. Hoe activeer ik mijn aanslagbiljet in Zoomit?
Vink in MyMinFin of in uw aangifte in Tax-on-web op het laatste scherm het gepaste vakje
aan.
5. Welke andere documenten kan ik via Zoomit raadplegen?
Meer dan 80 leveranciers van producten en diensten bieden klanten hun documenten aan
via Zoomit. Denk daarbij aan facturen van Electrabel, Lampiris, Luminus, Mobistar, Telenet,
Voo, Dats24, AG Insurance, DKV, Ethias. De meeste sociale secretariaten en het Vlaamse
ministerie van Onderwijs bezorgen ook de loonfiches via Zoomit.
6. Waarom zou ik mijn aanslagbiljet via Zoomit ontvangen in mijn Internet Banking?
Door uw aanslagbiljet via Zoomit in uw Internet Banking te ontvangen, is het op een handige
en veilige plaats geordend. U ontvangt een e-mail wanneer uw aanslagbiljet beschikbaar is. U
wint tijd bij het behandelen van uw persoonlijke en familiale zaken. Indien uit het
aanslagbiljet blijkt dat u moet bijbetalen, vermeldt het vooraf ingevulde
overschrijvingsformulier het bedrag, het rekeningnummer en de gestructureerde
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mededeling. U betaalt met enkele muisklikken. U hoeft niet alles over te typen. U verkleint
het papierverbruik en stelt een gebaar voor het milieu.
7. Ben ik verplicht om Zoomit te gebruiken om mijn aanslagbiljet te ontvangen?
Nee, iedereen kan zelf bepalen of hij de functie om het aanslagbiljet in Zoomit te ontvangen,
al dan niet activeert.
8. Als ik Zoomit gebruik, ontvang ik mijn aanslagbiljet dan ook nog op papier?
Nee, vanaf oktober 2013 zal het papieren aanslagbiljet niet meer worden verstuurd.
9. Kan ik aangeven dat ik mijn aanslagbiljet niet langer in Zoomit wil ontvangen?
Ja, dat kan op elk moment in de Zoomit-sectie “Mijn afzenders – Overzicht”.
10. Wie heeft toegang tot mijn aanslagbiljet in Zoomit?
Enkel de gebruiker van het programma voor internetbankieren en de afzender van het
aanslagbiljet, dit wil zeggen de FOD Financiën, hebben toegang tot de inhoud van het
aanslagbiljet. Uw bank verwerkt enkel de referentie van dit document en niet het document
zelf. Ze kan de inhoud ervan dus nooit bekijken.
11. Wijzigt Zoomit de termijnen voor de betaling, de terugbetaling en het bezwaarschrift in
verband met het aanslagbiljet?
Nee, alle termijnen voor de betaling, de terugbetaling en het bezwaarschrift blijven
onveranderd.
12. Hoe kent Tax-on-web of MyMinFin het rekeningnummer dat ik voor Zoomit gebruik?
Tax-on-web gebruikt het rekeningnummer dat u in het verleden aan de FOD Financiën hebt
meegedeeld. Hebt u geen rekeningnummer vermeld, dan zal Tax-on-web of MyMinFin u
verzoeken om dit te vermelden. Zonder rekeningnummer is het immers niet mogelijk om
Zoomit te gebruiken.
13. Ik maak geen gebruik van Tax-on-web of MyMinFin. Kan ik toch mijn aanslagbiljet via
Zoomit ontvangen in mijn Internet banking?
Nee. Voor het activeren van de mogelijkheid om het aanslagbiljet in Zoomit te ontvangen, is
het noodzakelijk om Tax-on-web of MyMinFin te gebruiken.
14. Ik maak geen gebruik van Tax-on-web. Zijn er andere manieren om mijn aanslagbiljet
elektronisch te ontvangen?
Nee. Elk aanslagbiljet wordt wel elektronisch opgeslagen bij de FOD Financiën en kan met
behulp van uw elektronische identiteitskaart of uw token worden geraadpleegd via
MyMinFin. Maar in dat geval wordt u niet verwittigd wanneer het beschikbaar is en kunt u
niet zo gemakkelijk betalen als met Zoomit.
15. Ik activeerde dit jaar in Zoomit de mogelijkheid om mijn aanslagbiljet in Zoomit te
ontvangen. Geldt deze activatie ook voor de volgende jaren?
Ja, de activatie blijft lopen zolang u Zoomit gebruikt (zie ook vraag 9).
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16. Wij zijn gehuwd of wettelijk samenwonend. Het aanslagbiljet is dus op onze beide namen.
Kan elk van ons het individueel raadplegen in Zoomit?
Ja, voor zover u beide toegang hebt tot het rekeningnummer dat voor Zoomit wordt
gebruikt.
17. Ik verander van rekeningnummer of sluit het rekeningnummer, moet ik dit meedelen aan
de FOD Financiën?
Ja, zo snel mogelijk. Dit is niet alleen belangrijk voor Zoomit, maar ook voor een eventuele
terugbetaling van belastingen op uw nieuwe rekeningnummer. U kunt deze wijziging
doorgeven via MyMinFin, of schriftelijk aan uw ontvangkantoor, met een recto-verso kopie
van uw identiteitskaart. Indien het aanslagbiljet gesteld is op de beide namen van gehuwde
of wettelijk samenwonende partners, moet elk van de partners een recto-verso kopie van
zijn identiteitskaart toevoegen.
18. Hoelang kan ik mijn aanslagbiljet in Zoomit bekijken?
Gedurende 25 maanden. Gedurende deze periode kunt u uw aanslagbiljet opslaan op uw
computer. Via MyMinFin blijft uw aanslagbiljet 10 jaar beschikbaar.
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