
Entries income tax return (Belgium - resident tax form)

Income year 2020 (tax year 2021) 

Do not forget an active bank account numer for refunds on page 1 in box I (IBAN + BIC) - refunds can be made up to 2 years after your departure from Belgium.

Code 

partner 1 joint

Code 

partner 2

ENGLISH

NN = Nationaal Nummer

National number = your personal reference number with Belgian authorities 

(on back of identity document) this is also your tax reference  number

BOX II - personal and family information

Single taxpayer (not married / not legal co-habitant / divorced) 1001 N/A

Gehuwd of wettelijk samenwonend Married or legal co-habitant 1002

Weduwnaar of weduwe Widower or widow 1010 N/A

Married, but living separated (only if married partners no longer keep a 

family residence and do no longer want to live together)

1018 N/A

Zware handicap (66% of meer) Handicap of one of the partners (66% or more) 1028 2028

Number of months as a tax resident of Belgium (number between 1 and 11)

1199

Number of tax dependent children 1030

Aantal kinderen (vermeld in code 1030) met zware handicap Number of children (mentioned in code 1030) with serious handicap 1031

Number of children (mentioned in code 1030), younger than 3 years on 

1/1/2020, for whom no child care expenses are deducted

1038

BOX III - real estate
Buildings (in Belgium) that are not let out or rented to private individuals, 

who do not use them for their job
1106 2106

Land (in Belgium) that is not let out or rented to private individuals, who do 

not use them for their job

1107 2107

Other buildings (in Belgium) that are rented to third parties 1109 2109

Gross rent of buildings, mentioned under codes 1109 or 2109 1110 2110

Rent or rental value of buildings outside Belgium, located in countries 

without tax treaty (so taxable in Belgium)

1123 2123

Rent or rental value of buildings outside Belgium, located in countries with 

tax treaty (so exempt in Belgium)

1130 2130

BOX IV - taxable salary or other professional income related to employment

Wages, salaries, etc... based on salary documents 1250 2250

Reimbursement commuting expenses (total amount received) 1254 2254

Reimbursement commuting expenses (exemption that is requested) 1255 2255

Regular unemployment benefits 1260 2260

Health or disability allowances 1266 2266

Employee contributions employer provided pension scheme 1285 2285

Belgian salary withholding tax, withheld during the year 1286 2286

(Belgian) special social security contributions, paid during the year 1287 2287

Government personnel withoud employment contract 1290 2290

O.2. Income from foreign sources, for which tax treaty exemption is claimed 

in Belgium no code no code

Always to be reported = other income without Belgian withholding taxes, 

that is taxable at the rate of 30%

1444 2444

Income from intellectual rights or similar 1117 2117

Expenses related to intellectual property (standard or itemized) 1118 2118

Withholding tax on intellectual property income 1119 2119

BOX VIII - Deductible

Alimony pay, paid by yourself 1390 2390

Alimony pay, paid by the both of you 1382

Beneficiaries of the alimony pay (name and address) no code no code

Payments for services made with service vouchers 3364 4364

Deductible charities 1394

Child care expenses (deductible amount) 1384

Belgian pension savings contributions 1361 2361

Premiums qualifying insurance for legal assistance 1344 2344

BOX XIII - bank accounts, life insurances and legal structures outside Belgium

Did you, your partner or minor children at any time in 2020 hold any bank 

account outside Belgium.

1075

Have the legally required data regarding the bank account been registered 

properly with the National Bank of Belgium?

no code no code

Did you, your partner or minor children at any time in 2020 hold any 

individual life insurance agreement with an insurance company outside 

Belgium?

1076

Are you, your partner or minor children set up a legal construction (art 2§1, 

14° Income Tax Code 92) or did you receive any dividend or benefit from 

such legal construction?

1077

Is this legal construction exempt? no code no code

Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend / uit de echt gescheiden / van tafel 

en bed gescheiden

Aantal maanden waarin u een aan de personenbelasting onderworpen 

rijksinwoner was (getal tussen 1 en 11)

Aantal kinderen, fiscaal ten laste

Aantal kinderen (vermeld in code 1030) die op 1/1/2021 nog geen 3 jaar waren 

en waarvoor geen aftrek van uitgaven kinderopvang gevraagd wordt

Feitelijk gescheiden

Terugbetaling woon-werkverkeer (gevraagde vrijstelling)

Gebouwen (in België) die u niet verhuurt of verhuurt aan een natuurlijke 

persoon, die ze niet voor hun beroep gebruikt
Gronden (in België) die u niet verhuurt of verhuurt aan natuurlijke personen, 

die ze niet voor hun beroep gebruiken

Andere verhuurde gebouwen (in België)

Bruto huur van verhuurde gebouwen, vermeld in codes 1109 of 2109

Huur of huurwaarde onroerende goederen buiten België in landen zonder 

belastingverdrag (belastbaar in België)

Huur of huurwaarde onroerende goederen buiten België in landen met 

belastingverdrag (vrijgesteld bij verdrag)

Wedden, lonen etc.... volgens fiches

Terugbetaling woon-werkverkeer (totaal ontvangen bedrag)

BOX X - Deductible items

Wettelijke uitkeringen voor ziekte  of invaliditeit

Ingehouden werknemersbijdragen aanvullend pensioen

Ingehouden Belgische bedrijfsvoorheffing

Inhoudingen bijzondere bijdrage sociale zekerheid (Belgische)

Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst

O. 2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong, waarvoor aanspraak wordt 

gemaakt voor vrijstelling bij verdrag

Betalingen voor pensioensparen

Premies van een (kwalificerende) rechtsbijstandsverzekering

Onderhoudsuitkeringen, betaald door uzelf

Onderhoudsgeld, verschuldigd door beide partners samen

Genieters van de onderhoudsuitkeringen (naam en adres)

BOX VII - Interest and dividend income

Verplicht aan te geven = andere inkomsten zonder roerende voorheffing, 

belastbaar tegen 30%

Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten

Kosten ivm auteursrechten e.d. (forfait of werkelijke kosten)

Roerende voorheffing betaald op auteursrechten en dergelijke

DUTCH

Is u, uw partner of één van uw minderjarige kinderen in 2020 op enig ogenblik 

titularis geweest van een bankrekening in het buitenland?

Zijn de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening bij de Nationale Bank van 

België gemeld?

Is u, uw partner of één van uw minderjarige kinderen in 2020 op enig ogenblik 

verzekeringnemer geweest van een individueel levensverzekeringscontract bij 

een verzekeraar in het buitenland?
Is u, uw partner of één van uw minderjarige kinderen oprichter van een 

juridische contstructie (art 2§1, 14° WIB 92) of heeft u enig dividend of ander 

voordeel verkregen van een juridische constructie?

Gaat het om een (vrijgestelde) juridische constructie?

Gewone uitkeringen werkloosheid

Betalingen voor prestaties betaald met dienstencheques

Giften

Uitgaven voor kinderoppas


