Nuttige links en contacten
✓

Uw online fiscaal dossier
www.myminfin.be

✓

Uw belastingaangifte online invullen
www.taxonweb.be

✓

Surf naar de site www.myminfin.be

✓

Als u reeds uw belastingaangifte online via
Tax-on-web verstuurt, kunt u eveneens uw
fiscaal dossier raadplegen. De authenticatie
is immers identiek voor beide toepassingen.

✓

Site van de Federale Overheidsdienst
Financiën www.minfin.fgov.be
www.financien.belgium.be

Voor de nieuwe gebruikers: niets is eenvoudiger. Er zijn twee mogelijkheden:

✓

Alles over de elektronische identiteitskaart
www.eid.belgium.be

✓

Onze medewerkers beantwoorden uw
vragen:

✓

1. Met elektronische identiteitskaart (eID)
U hebt nodig:
→

een kaartlezer voor de eID

→

het programma om de eID te lezen,
(http://www.eid.belgium.be)

→

de pincode van uw eID

2. Zonder eID
Klik op “Vraag uw token aan” op de onthaalpagina en volg de instructies om uw persoonlijke toegangscodes (Token) te krijgen.

Contactcenter FOD Financiën
Telefoonnummer: 0257 257 57
Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17u.

Verantw. uitg.: Nadine Daoût (Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie) FOD Financiën - North Galaxy B24 - Koning Albert II-laan 33, bus 70 - 1030 Brussel

Hoe uw persoonlijk fiscaal dossier
raadplegen?

Uw fiscaal dossier
in een klik

www.myminfin.be
EENDR
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Wat is My Minfin?
Uw persoonlijk fiscaal dossier
My Minfin is een website ontworpen om de
interacties tussen overheidsdiensten, ondernemingen en burgers te vergemakkelijken. Het
biedt de belastingplichtige meer transparantie.

Documenten
● Documenten aan u toegestuurd
aanslagbiljet, onroerende voorheffing,
verkeersbelasting, voorafbetalingen
●

●

Via een persoonlijke en beveiligde toegang kan
iedere burger in zijn fiscaal dossier documenten
en informatie terugvinden waarover de FOD
Financiën beschikt.
Zich verplaatsen om hier een kopie van te krijgen, is dus niet langer nodig.

Documenten ontvangen i.v.m. uw dossier
inkomstenfiches, fiches belastingvoordeel,
belastingaangiften Tax-on-web

Onroerende goederen: overzicht van de kadastrale gegevens van al uw persoonlijke onroerende goederen
Verhuur: overzicht van de elektronische kopies
van al uw geregistreerde huurcontracten (van persoonlijke onroerende goederen)

Onroerende voorheffing en huurcontracten

Formulieren: alle downloadbare formulieren
(Finform) van de FOD Financiën

Slapende tegoeden: via deze link kunt u naar alle
slapende tegoeden op uw eigen naam zoeken.
Documenten: zie: 1. Gegevens en documenten

Volmachten: alle volmachten die u heeft aangemaakt voor Tax-on-web en MyMinfin

2. INKOMEN EN FISCALITEIT
De beveiligde pagina’s zijn opgebouwd uit
4 onderdelen. Voor bepaalde rubrieken kan
een selectie worden gemaakt volgens het type
document of volgens het jaartal.

Tax-on-web: de elektronische fiscale aangifte.
Via deze link kunt u de elektronische versie van
uw belastingaangifte invullen.

1. GEGEVENS EN DOCUMENTEN

Fiscale balans: overzicht van uw schulden en/of
terugbetalingen

Persoonlijke gegevens
Naast uw gegevens vindt u, als burger, een fiscale agenda met de voornaamste data maar ook de
contactpunten van uw belasting- en ontvangkantoor en het nummer van het Contactcenter.

3. VERMOGEN

4. E-SERVICES
Attesten (inhoudingsplicht): via deze link kunt u
nagaan of een aannemersbedrijf geregistreerd
is of niet.
Rekeningen (SEPA): via deze link kunt u een
Belgisch bankrekeningnummer in SEPA-formaat
omzetten.
Formulieren: zie: 1. Gegevens en documenten

Geschillen: eventuele geschillen met de administratie
Documenten: zie: 1. Gegevens en documenten
Openbaar ambtenaar: dit menu is alleen beschikbaar voor ambtenaren van de federale overheid en gelijkgestelden en bevat o.a. uw loonfiches

Professionele services: overzicht van de links
naar alle door de FOD Financiën ter beschikking
gestelde online-toepassingen

