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De opleiding van Adsolut Personenbelasting gebeurt op basis van een practicum. Alle personen, ondernemingen, 
goederen, enz. zijn zo gekozen om een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het opstellen 
van een aangifte personenbelasting en deze in te dienen met Adsolut Personenbelasting. Er wordt gewerkt met 
fictieve cijfervoorbeelden, elke overeenkomst met bestaande personen, … is dan ook louter toevallig.
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2 Nuttige informatie 

2.1 Uw klantenportaal 
Uw klantenportaal op maat waar u toegang hebt tot verschillende online diensten.  

Hoe komt u op het portaal terecht?  

2.1.1 Via onze website 
 

 

U kunt de website bereiken via 

 My.Adsolut.com 

of 

Tax and Accounting Belgium | Wolters Kluwer en klikken op Support 

 

2.1.2 Via onze programma’s 
 

 

U klikt bovenaan in de balk van de snelkoppelingen op het icoon met het vraagteken. 

 

 

https://adsolut.com/welcome
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/tax-and-accounting-belgium
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2.2 Inloggen  
Is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Niet geregistreerde gebruikers worden gezien als gastgebruiker en 
hebben een beperkte toegang. U hebt er dus baat bij te registreren als gebruiker.  

 

Hebt u al een Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op inloggen en log in met uw bestaande account.  
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Hebt u als nieuwe gebruiker nog geen Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op account aanmaken.  

 

 

Vul de nodige gegevens in en klik op doorgaan.  
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Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  

 

Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

 Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal toch 
nog volgende pop-up krijgen.  

 

Er kunnen meerdere persoonlijke accounts gekoppeld worden aan 1 organisatie. De eerste persoon wordt 
automatisch de beheerder van deze organisatie.  

Zo kunnen de verschillende medewerkers van een boekhoudkantoor elk hun eigen Wolters Kluwer TAA Software 
Account hebben.  

Klik op “hier” om nu de organisatie toe te voegen. Uw organisatie bestaat uit uw klantnummer bij TAA Software en 
het ondernemingsnummer.  
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Klik op doorgaan en vervolg de procedure. De eerste gebruiker die deze procedure al vervolledigd heeft, kan als 
beheerder andere medewerkers van zijn organisatie uitnodigen zodat deze medewerkers de volledige procedure 
niet hoeven uit te voeren.  
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende diensten.  

 

 Verkiest u om telefonisch geholpen te worden? Bel dan het nummer 078 16 03 15.  

Inhoudsopgave 
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3 Activatie Adsolut Personenbelasting 

Vooraleer u Adsolut Personenbelasting kunt gebruiken, dient u Adsolut (Express) geïnstalleerd te hebben. 

Als Adsolut (Express) geïnstalleerd is, dient u een koppeling te maken met Adsolut naar Adsolut Personenbelasting.  

In het kader van het licentiebeheer dient u vervolgens ook de gebruikers van uw kantoor te koppelen aan  Adsolut 
Personenbelasting. Anders gesteld het gebruik van Adsolut Personenbelasting is gebruiker Adsolut / 
kantoormedewerker gerelateerd. 

 

 

3.1 Koppelen Adsolut met Adsolut Personenbelasting 
 

Opdat u Adsolut Personenbelasting kunt gebruiken vanuit Adsolut, is het noodzakelijk dat u in Adsolut een 
koppeling maakt naar Adsolut Personenbelasting. 

 

De koppeling die u dient te maken is tweevoudig. 

3.1.1 Toevoegen van Adsolut Personenbelasting in Adsolut  
 

In Adsolut bij een gebruiker het programma Adsolut Personenbelasting beschikbaar maken in Adsolut, is alleen 
maar mogelijk door de administrator in Adsolut. 

U gaat in het MASTERKB in het menu Systeembeheer naar het lint Settings en klikt daar op de optie 
gebruikersbeheer. 

 

 

In het gebruikersbeheer klikt u in het lint Data acties op de knop Beheer licentiemodules. 
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U heeft hier het overzicht van de beschikbare licenties en de reeds toegewezen licenties. Hier kunt u de 
toegekende licenties aan gebruikers verwijderen. 

Beschikbare licenties kunt u toewijzen aan een gebruiker via het menu Systeembeheer en vervolgens klikt u in het 
lint Settings op Gebruikersbeheer. 

 

 U dubbelklikt op de gebruiker waaraan u de licentie wil toekennen wil toekennen. 
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U opent het venster bij Modules en vinkt aan ADS-Personenbelasting en klikt op ‘OK’. 

De gebruikers met toegewezen licenties zien in MASTERKB  het  in het lint Adsolut Suite het programma 
Personenbelasting. 

 

3.1.2 Toevoegen van de gebruiker aan Adsolut Personenbelasting in Adsolut 
 

Opdat een gebruiker met een toegewezen licentie het programma Adsolut Personenbelasting kan gebruiken is het 
ook noodzakelijk dat er voor deze gebruiker een koppeling gemaakt is tussen Adsolut en de organisatie waaraan de 
medewerker gekoppeld is. Deze koppeling dient éénmalig bij het eerste gebruik van Adsolut Personenbelasting 
gemaakt te worden door de administrator in Adsolut. 

Hiervoor klikt u linksboven op het icoon van Adsolut en vervolgens op de optie Gebruikersinstellingen. 

 

 

Hier kunt u het account van de gebruiker koppelen aan My.adsolut.com. 
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U geeft van uw Wolters Kluwer TAA account het mailadres en het wachtwoord in en de gebruiker wordt gekoppeld. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 
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4 Opstarten Adsolut Personenbelasting 

4.1 Algemeen 
Adsolut Personenbelasting start u op vanuit het Fiscaal dossier in een dossier in Adsolut (Express).  

 

In de grote lijnen verloopt het proces voor het opstarten van Adsolut Personenbelasting als volgt: eerst maakt u 
een relatie aan. Vervolgens slaat u deze relatie op als een dossier. In het dossier maakt u een fiscaal dossier voor 
het betreffende boekjaar en van daaruit start u dan de tool Adsolut Personenbelasting. 

We verwijzen naar de documentatie van Adsolut (Express) voor: 

* het aanmaken van een relatie, 

* het aanmaken van een dossier. 

We lichten hier beknopt toe welke gegevens er in de relatie / dossier nodig zijn voor het optimaal invullen van de 
Personenbelasting. Adsolut Personenbelasting neemt gegevens over uit de relatie/ het dossier. We bespreken 
welke gegevens in Adsolut Personenbelasting overgenomen worden uit de relatie/ het dossier.  

 

4.2 Schema: Opstellen aangifte personenbelasting met Adsolut 
Personenbelasting 

 

Inhoudsopgave 
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- Basisgegevens:  

 - Algemeen 

-  Personalia: huidige fiche – Partner /   
Burgerlijke staat 

 - Gezinssituatie 

 

Adsolut- Kantoorbeheer - Relaties 

Personenbelasting 

Maak een aangifte/ Aangifte toevoegen Aangifte importeren 

Stap voor stap 

 Persoonlijke 
situatie 

 Persoonlijke 
gegevens 

 Burgerlijke staat 

 Woonplaats 

 Personen ten 
laste 
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 Onroerende 
goederen en 
leningen 

 Onroerend goed 

 Basisgegevens 

 Bestemmingen 

 Leningen 

 Basisgegevens 

Schuldsaldo-
verzekering 

Kapitaal-
aflossingen en 
interesten 

 Bijkomende 
bepalingen 

 Beroeps- en 
andere 
inkomsten 

 Fiches  

 Buitenlandse 
inkomsten 

Aanvullende 
informatie 

Belasting 
voordelen 

Bepaling eigen 
woning 
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 Vervoer 

 Werkelijke 
beroepskosten 

 Voorafbetalingen 

 Kinderoppas 

Belasting-
gegevens en -
verminderingen 

Diverse  
Afschrijvingen 

Huisvestings-
kosten 

 Andere 

Vervoermiddelen 

Woon-werkverkeer 

 Andere 
vervoerskosten 
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T 

A 

X 

 

O 

N 

 

W 

E 

B 

Resultaat  

Tax on web 

Manueel 

Rapport 

 Vervolledigen 
aangifte-
formulier 

Berekening 
optimaliseren 

Berekening 

Gegevens voor 
de aangifte 

Gedetailleerde 
berekening 

Taal 

Type 

Vergelijken TOW 

Beheer TOW 
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4.3 Invullen dossiergegevens 
 

In Adsolut Personenbelasting worden gegevens uit Adsolut (Express)  overgenomen. In dat kader is het van 
essentieel belang dat deze gegevens ingevuld zijn en up-to-date blijven in de relatie. 

Het betreft deze gegevens:  

 

1. Algemene relatiefiche: 

 

Naam – adres   

 

2. Basisgegevens – Algemeen: 

 

Ondernemingsnummer 

 

3. Basisgegevens - Personalia: 

Huige fiche: 
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Rijksregisternummer – geslacht – repertoriumnummer – beroep (– indieningswijze – zorgbehoevend – zware 
handicap – internationaal ambtenaar – eerste vestiging als zelfstandige) 

 

Partner/ Burgerlijke staat: 

 

De relatie van de partner kan u ingeven of selecteren. De daaropvolgende velden  vult u verder aan. 

Ook de relatie van de vorige partner(s) kan relevant zijn. Deze relatie kan je ook hier ingeven of selecteren.  

 

4. Basisgegevens – Gezinssituatie 

 

 

U selecteert hier de relatie van de personen die deel uitmaken van uw gezin. Nadat u de relatie geselecteerd heeft, 
vult u de volgende kolommen verder aan. 

 

5. Mogelijk te vervolledigen tabbladen: 

 

Basisgegevens – Sociaal : voor de gegevens van het sociaal secretariaat 

Basisgegevens - Volmachten: voor de contactpersoon directe belastingen en Tax-On-Web 

Basisgegevens – Buitenlandse rekening: voor de gegevens van een buitenlandse rekening 

Basisgegevens – Rekeningnummers: identificatie van het rekeningnummer 

Basisgegevens KBO: voor de gegevens éénmanszaak 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 
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4.4 Opstarten Adsolut Personenbelasting 
 

Vanuit de relatie start u Adsolut Personenbelasting door te klikken in het lint Adsolut Suite op de knop 
Personenbelasting. 

 

U logt zich in met: 

* Uw mailadres: 

  

En klikt vervolgens op de knop ‘Doorgaan’. 

* Het wachtwoord: 
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Ook hier klikt u vervolgens op ‘Doorgaan’. 

U komt de eerste keer in het opstartscherm van Adsolut Personenbelasting. 

 

Inhoudsopgave 
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5 Algemene informatie Adsolut Personenbelasting 

Bovenaan het scherm krijgt u algemene informatie. 

 

5.1 Hulp nodig? 

Heeft u meer informatie nodig, dan klikt u boven aan uw scherm op de link  

 

U krijgt dan dit scherm: 

 

Met:  

5.2 Rondleiding 
U kan de rondleiding opstarten en doorlopen.  
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5.2.1 Bijkomende ondersteuningsmogelijkheden  

 

U wordt verder geloodst naar de my.adsolut.com Support webpagina voor bijkomende support. 
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5.2.2 Info over recente en geplande nieuwigheden 
 

U kunt hier zowel de Release notes consulteren 
als ook de aankomende vernieuwingen in Adsolut Personenbelasting. 

 

5.2.3 De mogelijkheid om de aangifte personenbelasting te bezorgen aan de 
Servicedesk. 
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 Een aangifte delen met de Service Desk kan alleen maar als er een aangifte  aanwezig is in Adsolut 
Personenbelasting. 

Indien u vragen heeft over de aangifte, kunt u deze bezorgen aan de Servicedesk. Het volstaat om op de link 

 te klikken en de code mee te delen aan de  medewerker van de Servicedesk zodat deze 
uw vraag kan oplossen of kan escaleren naar het Serviceteam van Wolters Kluwer. 

 

Een code kan er zo uitzien: 

 

 

Inhoudsopgave 
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5.3 Instellingen 

 

Als u klikt op , komt u in het instellingenscherm van uw  my.adsolut.com. 

 

 

Hier kunt u zowel uw dossiers (overzicht), uw producten (bij Wolters Kluwer)  als uw integraties (koppeling met 
Adsolut Express) beheren. 

 

Inhoudsopgave 
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5.4 klant 
 

Bovenaan uw scherm kunt u altijd verifiëren voor welke belastingplichtige u een aangifte aan het opstellen bent. 

 

 

 

De (fictieve) belastingplichtige in deze handleiding: 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

5.5 Gebruiker en organisatie 
 

Met welke gebruiker u ingelogd bent en voor welke organisatie u werkt, ziet u rechts bovenaan het scherm. 

 

 

Info over de gebruiker en organisatie in deze handleiding: 

 

 

 

Door op de gebruiker te klikken, krijgt u uitgebreide informatie over de gebruiker en de organisatie. 
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Inhoudsopgave 
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6 Aangifte importeren 

 

Het is mogelijk om een vroeger bewaarde aangifte te importeren. Hiervoor klikt u op de link 

. 

 

 

 

U kiest hier het inkomstenjaar waarop de bewaarde aangifte betrekking heeft. 
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Vervolgens klikt u op de knop . U navigeert naar de locatie waar u de aangifte 
bewaard heeft. 

 

Deze locatie kan zijn: 

1. Op een zelf bepaalde plaats op uw lokale schijf of op het netwerk 

 

2. In een dossier van het centraal dossierbeheer: 
……\kluwerdata\Finfisc\Office\Dossiers\Dossiercode\inkomstenjaar\PB 

 

3. in een dossier van Adsolut (Express): 

……\kluwerdata\Finfisc\Office\Dossiers\Dossiercode\inkomstenjaar\PB 

 

Nadat u de aangifte geselecteerd heeft die u gaat importeren, klikt u op de knop  . 
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Vervolgens klikt u op de knop . 

 

 

De geïmporteerde aangifte kunt u openen door op de aangifte te klikken (zie ook 12 Een bewaarde aangifte 
importeren). 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 
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7  Een aangifte toevoegen 

7.1  Er is een geïmporteerde (of bewaarde) aangifte 
 

Als u een aangifte geïmporteerd heeft, klikt u in het scherm op de link . 

 

In het scherm dat volgt  

  

Kiest u eerst het jaar van de inkomsten. 

 

Vervolgens geeft u de huidige aangifte een naam. 

Daarna bepaalt u of u bij het opstellen van deze aangifte gebruik maakt van gegevens van een vroeger bewaarde 
aangifte. 

 

 Indien dit het geval is, worden de gegevens uit die aangifte overgenomen in de nieuwe aangifte. 
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 Op basis van de geïmporteerde aangifte wordt het type van de aangifte aangeduid. Dit aangeduide type is 
nog wijzigbaar.  

  

 

Tenslotte klikt u op de knop  en Adsolut Personenbelasting start op met een 
nieuwe aangifte. 

 

Een aantal gegevens worden overgenomen uit de geïmporteerde aangifte zoals bijvoorbeeld de onroerende 
goederen. 

 

 

U stelt de aangifte verder op. 
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7.2  Er is geen geïmporteerde noch bewaarde aangifte 
 

 

U klikt op de knop . 

 

 

 

 

U maakt eerst de keuze welk type aangifte u aan gaat aanmaken. U heeft de keuze tussen een belastingaangifte 
rijksinwoners en een belastingaangifte niet-inwoner (BNI). 

 

Vervolgens geeft u de aangifte een nieuwe naam indien u de standaard voorziene naam wenst te wijzigen. 
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Daarna klikt u op de knop  en Adsolut Personenbelasting start op met een 
nieuwe aangifte. U begint met het opstellen van een blanco aangifte. 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 
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8  Een aangifte opstellen 

8.1  Stap voor stap  
 

Aan de hand van opeenvolgende stappen (of tegels) loodst de toepassing u op een efficiënte wijze doorheen het 
invullen van de aangifte personenbelasting inclusief de berekening en de afdruk van de verschuldigde belasting. 

Het opstartscherm als u NIET start van een bestaande aangifte: 

 

 Bovenstaand scherm betreft een belastingaangifte rijksinwoner. Voor een belastingaangifte niet-inwoner 
bepaalt u eerst het type niet-inwoner aan de hand van de criteria die van toepassing zijn en vervolgens vult 
u de gegevens verder aan zoals ze van toepassing zijn voor deze aangifte.

 

 

 

Automatisch komt u in het Stap vóór Stap scherm bij ‘Persoonlijke situatie’. Deze persoonlijke situatie zijn de 
gegevens die overgenomen worden uit de relatie in Adsolut (Express) zoals woonplaats, burgerlijke staat, de 
persoonlijke gegevens en de personen ten laste. U vult de aangifte verder in zoals verderop besproken wordt. 

 

Het opstartscherm indien u wel start van een bestaande aangifte. 
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Een aantal tegels kunnen vooraf (gedeeltelijk) ingevuld worden met de gegevens uit de bestaande aangifte samen 
met een aantal gegevens uit Adsolut (Express), net zoals hierboven vermeld de woonplaats en dergelijke meer. 

 De tegels met een groene rand zijn overgenomen uit de geïmporteerde aangifte en correct ingevuld. 

 Indien de gegevens uit de aangifte ontbreken, krijgt de tegel een rode rand en geeft Adsolut PB een 
foutmelding. U dient deze foutmelding natuurlijk op te lossen
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 In het Stap vóór Stap scherm heeft u aan de rechterzijde een aantal snelkoppelingen waarop u kan klikken 
om naar dat onderdeel van Adsolut PB te navigeren.  

 

 

We bespreken de tegels in de Stap vóór Stap. De diverse tegels kunt u invullen of raadplegen door er op te klikken.  

 De verdere bespreking in deze handleiding is opgebouwd met overname van gegevens uit een bestaande 
aangifte. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

11.1.1 Persoonlijke situatie 

11.1.2 Onroerende goederen en leningen 

11.1.3 Beroeps- en andere inkomsten 

11.1.4 Belastinggegevens en verminderingen 

11.1.5 Werkelijke beroepskosten 

11.1.6 Vervolledigen aangifteformulier 

11.1.7 Berekeningsopties  
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8.1.1  Persoonlijke situatie 

8.1.1.1 Woonplaats 

De woonplaats wordt overgenomen met de gegevens van de woonplaats ingevuld in Adsolut (Express) bij de 
algemene gegevens in de relatie. (zie 4.3. Invullen dossiergegevens) 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

8.1.1.2 Burgerlijke staat 

 

De burgerlijke staat  wordt overgenomen uit de relevante gegevens uit Adsolut (Express) ingevuld bij Het tabblad 
Basisgegevens – Personalia – tabblad Partner/ Burgerlijke staat. (zie 4.3. Invullen dossiergegevens) 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

 

8.1.1.3 Persoonlijke gegevens 

 

De persoonlijke gegevens, zowel voor de aangever alsook voor de partner worden overgenomen uit Adsolut 
(Express) uit diverse gegevens ingevuld in de relatie. (zie 4.3. Invullen dossiergegevens) 
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De gegevens kunt u hier verder aanvullen, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde aanslagvoet van het vorig 
inkomstenjaar. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

 

8.1.1.4 Personen ten laste 

De personen ten laste worden ook overgenomen uit de relatie in Adsolut (Express) meer bepaald uit de 
Basisgegevens - Gezinssituatie. 

 

 U dient voor elke persoon die deel uitmaakt van het gezin individueel na te gaan of die persoon fiscaal ten 
laste is. 

U klikt op de tegel van een persoon ten laste om de gegevens verder aan te vullen. 
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 Het icoon kunt u aanklikken voor bijkomende informatie (hier over de netto-bestaansmiddelen):  
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 Heeft u wijzigingen aangebracht in de relatie in Adsolut (Express) op het ogenblik dat u Adsolut 
Personenbelasting geopend heeft, kunt u de aangebrachte wijzigingen in Adsolut (Express) meteen 
importeren in Adsolut Personenbelasting via de knop  

             . 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.2  Onroerende goederen en leningen 
 

De ingave en verwerking van de onroerende goederen (en de daarbijhorende leningen) realiseert u door te klikken 
op de tegel ‘Onroerende goederen en leningen’. 

 

 De groene omkadering duidt er op dat de gegevens overgenomen zijn uit een andere aangifte, zonder 
conflicten op de ingave in de diverse velden.   

8.1.2.1 Onroerende goederen 

Na het klikken op de tegel van de onroerende goederen en leningen ( of via de snelkoppeling Onroerende goederen 
aan de rechterkant) krijgt u het overzicht van de onroerende goederen ingevuld in de overgenomen aangifte. 

  Voor Fiskobel PB , Fiscalc PB en Superfisc PB enkel op voorwaarde dat in die software de hulpschermen 
Onroerende goederen ingevuld waren. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.2.1.1 Basisgegevens 
 

De basisgegevens (ligging, KI , eigendom, verdeling en wijzigingen in het inkomstenjaar) van een onroerend goed 
kunt u verifiëren en/of wijzigen door op de tegel van het onroerend goed te klikken. 

 

 

8.1.2.1.2 Bestemmingen 
 

8.1.2.1.2.1 De bestemming van een bestaande woning  

De bestemming van het onroerend goed geeft u in door te klikken op de link  rechts onder 

op het scherm van de basisgegevens of aan de linkerkant op de knop . 

 

 

U beantwoordt eerst de vraag of deze woning voor het volledige inkomstenjaar zelf bewoond heeft. 

Indien dit niet het geval is, dient u voor elke periode de bestemming in te geven. 

Hiervoor klikt u op de knop . 
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U bepaalt eerst de periode van de bestemming , vervolgens het percentage van het onroerend goed dat voor deze 
periode de betreffende bestemming had en vervolgens geeft u de bestemming aan het onroerend goed. 

 

Is de woning voor eigen beroep (een éénmanszaak) gebruikt, dient u ook aan te duiden voor wie dit gedeelte voor 
het eigen beroep gebruikt werd. 

 

 

Werd de woning verhuurd, dan dient u eerst de vraag te beantwoorden of de uitzonderingsregel om een verhuurde 
woning, die toch de eigen woning kan zijn, van toepassing is. 

Vervolgens verwerkt  u de gegevens met betrekking tot de verhuur. 
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In geval de woning verhuurd werd voor beroepsdoeleinden, geeft u de bijkomende gegevens in met betrekking tot 
deze beroepsmatige verhuur. 

 

 Ook in geval van een gemeubileerde privé-verhuur dient u de ontvangen huur aan te geven. 

 

8.1.2.1.2.2 De bestemming van een nieuwe toegevoegde woning 
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 Dit is ook de werkwijze voor het toevoegen van een woning indien u niet vertrokken bent van een 
bestaande aangifte. 

Is er tijdens het inkomstenjaar een woning bijgekomen, dan klikt u in het overzichtsscherm van de Onroerende 
goederen en leningen  

 

 

op de knop . 

 

 

U bepaalt eerst of het onroerend goed gelegen is in België (linkerkant) of in het buitenland (rechts). Vervolgens 
kiest u het type onroerend goed (Woning – Gebouw of grond) en vult de gegevens in. 
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Vervolgens geeft u ook een bestemming aan dit onroerend goed. 

 

 

Indien deze woning niet een volledig jaar volledig zelf bewoond werd, klikt u op de knop 

om de bestemming in te geven. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.2.1.3 Leningen 
 

8.1.2.1.3.1 Een lopende lening verwerken 
 

Nadat u de basisgegevens en de bestemming van de woning hebt verwerkt , kunt u voor het onroerend goed de 
lening(en) verwerken. Hiervoor klikt u in het overzichtsscherm van de onroerende goederen en leningen, bij de 
woing op ‘Leningen’. U ziet per woning de leningen. Het volstaat om op de tegel van de lening te klikken. 

 

 Indien u bij het opstellen van een aangifte gekozen heeft voor het overnemen van gegevens van een 
bestaande aangifte (zie  10.1 Er bestaat een geïmporteerde of bewaarde  aangifte) dan worden de 
gegevens van de lening ook mee overgenomen. 

 Voor een aangifte bewaard Fiskobel PB, Fiscalc PB en SuperFisc PB worden de gegevens van de leningen 
overgenomen op voorwaarde dat in die software de hulpschermen van de leningen ingevuld waren. 

  

 Er worden uit een andere aangifte nooit betalingen mee overgenomen. Deze dient u zelf over te nemen 
van het fiscaal attest. 

8.1.2.1.3.2 Basisgegevens 
 

De basisgegevens (datum van de lening, voorziene eindvervaldag, doel van de lening, bedrag van de lening, 
hypothecaire inschrijving, eigendom, …..  ) van een lening  kunt u verifiëren en/of de meeste wijzigen door op de 
tegel van de lening te klikken. 
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8.1.2.1.3.3 Kapitaalaflossingen en interesten 
 

De betaalde kapitaalaflossingen en interesten (zie fiche 281.61 of betalingsoverzicht)  vermeldt u in het scherm 
Kapitaalaflossingen en interesten. 

 

 In geval er voor deze woning een bestemmingswijziging was in het inkomstenjaar, geeft u de betalingen 
van het fiscaal attest pro rata (per maand) in. U geeft één betaling in voor de periode vóór de 
bestemmingswijziging en één betaling vanaf de bestemmingswijziging. Meerdere betalingen ingeven doet  

                 u door te klikken op de link  
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8.1.2.1.3.4 Schuldsaldoverzekering 
 

De betaalde premies van de schuldsaldoverzekering  (zie fiche 281.62)  vermeldt u in het scherm 

Schuldsaldoverzekering door te klikken op de link . 

 

 

 

 

8.1.2.1.3.5 Aanvullende informatie 
 

Adsolut PB ontdekt automatisch als er na de ingave van de woning en de lening(en) noodzakelijke informatie in de 
aangifte ontbreekt. 

U dient deze informatie te verder in te vullen bij de knop Aanvullende informatie. 

Hier ziet u dat voor de aangifte van deze belastingplichtige de datum van de ingebruikname van de woning 
belangrijk is en het antwoord op de vraag of er vanaf 1 januari 2016 een bestemmingswijziging heeft 
plaatsgevonden. 
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8.1.2.1.3.6 Een nieuwe lening toevoegen 
 

Nieuwe leningen die in de aangifte voor het eerst verwerkt worden, dient u toe te voegen. 

Een nieuwe lening toevoegen, kunt u door bij Onroerende goederen en leningen – bij het overzicht van de leningen  

 

te klikken op de link . 

 U kunt per onroerend goed 20 leningen ingeven. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.2.2 Bijkomende bepalingen 

 

Nadat u de woningen en de leningen hebt ingegeven in Adsolut PB kan het voorkomen dat u manueel nog 
bepaalde beslissingen moet nemen. 

 

De beslissingen die u mogelijk nog dient te nemen hebben betrekking op de eigen woning enerzijds en de 
belastingvoordelen anderzijds. 

 

 

8.1.2.2.1 Bepaling eigen woning 
 

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat er meerdere woningen in aanmerking kunnen komen voor de eigen 
woning. U dient hier dan een keuze te maken welke woning de eigen woning is. 

 

 

 

8.1.2.2.2 Belastingvoordelen 
 

Het kan in een aangifte voorkomen dat er leningen ingegeven zijn waardoor er een keuzesysteem van toepassing is. 

In dat geval dient u de belastingvoordelen zelf te kiezen. 

 

De keuze maakt u bij Belastingvoordelen. 
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U klikt op de knop  en doorloopt de keuzes die u moet maken voor 
het bepalen van de belastingvoordelen. 

 

 

Nadat u de keuze gemaakt heeft, klikt u op afsluiten. 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.3  Beroeps- en andere inkomsten 
 

De beroeps- en andere inkomsten geeft u in door in het Stap vóór Stap scherm te klikken op de knop Beroeps-en 
andere inkomsten. 

 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Belgische loonfiches en buitenlandse inkomsten. 

 

8.1.3.1 Fiches 

 

De loonfiches vult u in per belastingplichtige door te klikken op ‘Voeg hier een fiche toe’. 

 

Vervolgens maakt u een keuze van de fiche die u wenst in te vullen. 
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Nadat u de fiche geselecteerd heeft, toont Adsolut Personenbelasting u de meest voorkomende rubrieken van die 
fiche. 

 

 

Het volstaat om de bedragen bij de corresponderende rubriek in te vullen.  

Bevat de fiche een rubriek die niet opgelijst wordt, bijvoorbeeld een niet-recurrent resultaatgebonden voordeel, 
dan geeft u de tekst of het rubrieknummer van deze rubriek in. 
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De rubriek wordt dan automatisch aan de lijst van de bestaande rubrieken toegevoegd. 

 

 

Zijn er meerdere fiches van dezelfde categorie, klikt u op . 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

 

8.1.3.2 Buitenlandse inkomsten 

 

De buitenlandse beroepsinkomsten geeft u in door in het Stap vóór Stap scherm te klikken op de tegen van de 
Beroeps- en andere inkomsten en vervolgens bij de buitenlandse inkomsten te klikken op de belastingplichtige en 
een buitenlands inkomen toe te voegen. 
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U bepaalt het land waaruit de inkomsten genoten worden. 

 

 

 Het volstaat om de eerste letters van het land te typen en vervolgens het land te kiezen. 

 

Vervolgens bepaalt u het vak en de rubriek waarin de buitenlandse inkomsten ingegeven moeten worden. 
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 U kunt ook meteen in de zoekbalk het rubrieknummer ingeven of een deel van de naam van de rubriek om 
meteen bij die rubriek een bedrag in te geven.  
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 Indien er in een rubriek buitenlandse inkomsten ingevuld worden, dienen op de aangifte, in een 
afzonderlijke rubriek, deze buitenlandse inkomsten hernomen te worden. Deze worden automatisch 
ingevuld door Adsolut Personenbelasting (zie 11.1.6. Vervolledigen aangifteformulier)  

 

Indien er nog andere buitenlandse inkomsten zijn, klikt u in het scherm van de buitenlandse inkomsten op de link 

 en herhaalt u de bovenstaande stappen 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

  



 

 

Adsolut – Personenbelasting (2022/01) 62 

 

8.1.4  Belastinggegevens en -verminderingen 
Voor de verwerking van de kosten voor kinderopvang en de gedane voorafbetalingen, klikt u in het Stap vóór Stap 
scherm op de tegel Belastinggegevens en verminderingen. 

 

8.1.4.1 Kinderoppas 

 

Adsolut Personenbelasting neemt automatisch uit de relatie (Basisgegevens – Gezinssituatie) de kinderen over die 
op 1 januari van het inkomstenjaar de leeftijdsgrens niet overschrijden. 

 

Rune en Lotte zijn op 1 januari jonger dan de leeftijdsgrens en komen dus wèl in aanmerking voor de 
belastingvermindering kosten voor kinderopvang, Ian en Elisa niet meer. 
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Om de uitgaven voor kinderoppas in te geven, klikt u op de persoon waarvoor de kosten gedaan zijn. 

 

Vervolgens geeft u de relevante gegevens in. 

 

Zijn er meerdere aftrekbare kosten voor kinderopvang gedaan, klikt u op de link 

. 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.4.2 Voorafbetalingen 

 

De gedane voorafbetalingen vult u in in het scherm van de voorafbetalingen bij de periode waarop ze betrekking 
hebben. 

  

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.1.5  Werkelijke beroepskosten 
 

Bewijst u voor de belastingplichtige (of zijn partner) de werkelijke kosten, dan kunt u deze ingeven in het Stap vóór 
Stap scherm door te klikken op de tegel ‘Werkelijke beroepskosten’. 

 

U klikt op de persoon waarvan u de werkelijke kosten gaat bewijzen en klikt vervolgens op ‘voeg hier een werkelijke 
beroepskost toe’. 

 

Vervolgens bepaalt u voor welk vak u de beroepskosten wilt toevoegen. 
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De werkelijke kosten worden onderverdeeld in vervoer, afschrijvingen , huisvestingkosten en andere 
beroepskosten. 

 

8.1.5.1 Vervoer 

Bij de kosten met betrekking tot het vervoer wordt er per vervoermiddel onderscheid gemaakt tussen woon-
werkverkeer en andere vervoerskosten.  

 

 Eerst geeft u de vervoermiddelen in. U kunt dan bij de verplaatsingen het vervoermiddel selecteren 
waarmee de verplaatsing gemaakt is. 

8.1.5.1.1 Vervoermiddelen 
 

U voegt de vervoermiddelen toe door op de knop ‘Voeg hier een vervoermiddel toe’ te klikken. 

 

U hebt de keuze uit volgende vervoermiddelen: 
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 De keuze die u maakt, bepaalt de relevante gegevens die u voor dat vervoermiddel dient in te vullen.  

Voor een personenwagen zijn er andere gegevens relevant dan voor een elektrische fiets. 

 

 

            

 



 

 

Adsolut – Personenbelasting (2022/01) 68 

Een vervoermiddel toevoegen doet u door op de link te klikken . 

11.1.5.1 Vervoer 

 

8.1.5.1.2 Woon-werkverkeer 
 

De vervoerskosten voor het traject woon-werk verkeer geeft u in door bij Vervoer – Woon-werkverkeer te klikken 
op de knop ‘Voeg hier een woon-werkverkeer toe. 

 

U vult in welk traject het is, hoeveel dagen dit traject afgelegd werd en duidt aan of het traject afgelegd werd in 
heen-terug of een enkele reis. 
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Nadat u het Type vervoermiddel bepaald heeft, kunt u een keuze maken uit de vervoermiddelen die u ingegeven 
had om op die manier de juiste kost in rekening te kunnen brengen. 
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 Indien de belastingplichtige  voor dat traject woon-werkverkeer meerdere vervoermiddelen gebruikt, kunt  

u  klikken op de link .  

 

Indien de belastingplichtige in het inkomstenjaar ook nog een ander traject woon-werkverkeer heeft afgelegd, kunt 

u dit toevoegen met de link .  

11.1.5.1 Vervoer 

 

8.1.5.1.3 Andere vervoerskosten 
 

Naast het woon-werkverkeer kan het zijn dat de belastingplichtige andere  kosten gemaakt heeft met betrekking 
tot het vervoer. 

U bepaalt eerst het vervoermiddel waar mee de kosten gemaakt zijn door bij Vervoer – Andere vervoerskosten op 
het vervoermiddel te klikken of op ‘Andere’ te klikken.  

 

Afhankelijk van het gekozen vervoermiddel, vult u de relevante gegevens in. 

 

A. Voor de auto zijn dit de relevante gegevens: 
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Een kost toevoegen doet u door te klikken op de link . 

U selecteert de kost en vult vervolgens een omschrijving en een betaald bedrag in. 

 

 

B. Voor de fiets zijn dit de relevante gegevens: 
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11.1.5.1 Vervoer 

 

8.1.5.2 Diverse afschrijvingen 

 

 

Voor het opnemen van de afschrijvingen in de werkelijke beroepskosten, klikt u bij Werkelijke Beroepskosten op 
Diverse afschrijvingen 

 

 

Om een afschrijving toe te voegen klikt u op  en vult vervolgens de relevante 
gegevens in. 
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8.1.5.3 Huisvestingkosten 

 

Voor het opnemen van de kosten met betrekking tot de huisvesting  in de werkelijke beroepskosten, klikt u bij 
Werkelijke Beroepskosten op Huisvestingskosten 

 

 

Om een huisvestingskost toe te voegen klikt u op  en vult vervolgens de 
relevante gegevens in. 

 

 

8.1.5.4 Andere beroepskosten 

 

Nog niet opgenomen beroepskosten kunt u opnemen bij de Andere beroepskosten. Hiervoor klikt u bij Werkelijke 
beroepskosten op Andere beroepskosten. 
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Om een andere beroepskost toe te voegen, klikt u op de link . 

U selecteert de beroepskost en vult de relevante gegevens in. 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

11.1.5 Werkelijke beroepskosten 

 

8.1.6  Vervolledigen aangifteformulier 
 

Als de aangifte volledig ingevuld is, kan het zijn dat er in de aangifte nog aanvullende gegevens dienen opgenomen 
te worden. 

 

Deze aanvullende gegevens zijn opgenomen bij de Stap vóór stap in de tegel Vervolledigen aangifteformulier. 
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U klikt het vak aan waarin nog aanvullende gegevens dienen vermeld te worden en vult de relevante gegevens voor 
de aangifte verder in. 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

 

8.1.7  Berekeningsopties 
 

Om de berekening volledig correct te kunnen maken, zijn er vaak nog bijkomende gegevens nodig. U kunt deze 
bijkomende gegevens vermelden bij Stap vóór Stap en dan klikken op de tegel Berekeningsopties. 
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U vult de bedragen in en vinkt de rubrieken aan die van toepassing zijn. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.2  Manueel 
 

Rubrieken die u nog wenst in te vullen of aan te vullen in de aangifte kan u verwerken via een manuele invoer. 

Hiervoor klikt u aan de linkerkant op de knop ‘Manueel’. U krijgt een overzicht van de reeds ingevulde rubrieken. 

 

 

Om rubrieken manueel in te vullen, kunt u als volgt te werk gaan:  

1. U klikt bij het aan te vullen vak op de link en vult vervolgens de bedragen in bij de 
rubriek. 

 

2. U klikt op het icoon aan de rechterkant om naar het desbetreffende onderdeel van Stap vóór Stap te gaan. 

 U kunt gebruik maken van volgende icoontjes: 

: naar de onroerende goederen en leningen 

: naar de belastinggegevens en verminderingen 

: naar de beroeps- en andere inkomsten 
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Nadat u de rubrieken manueel ingevuld hebt, is het mogelijk om op het scherm alleen de ingevulde rubrieken te 

zien. Hiervoor klikt u op de link . 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.3  Resultaat 
Als de aangifte volledig is ingevuld kunt u de berekening maken. 

U kunt de berekening maken door aan de linkerkant te klikken op de knop ‘Resultaat’. 

 

U heeft volgende opties: 

1. het te betalen of terug te krijgen bedrag (inclusief extra besparingstips) 

2. Een gedetailleerde berekening van de belasting 

3. De ingevulde gegevens op de aangifte 

 

8.3.1  Berekening van uw belasting 
 

Om te weten welk het resultaat is en of er nog supplementaire besparingen gerealiseerd kunnen worden, klikt u op 
Resultaat – Berekenen van uw belasting. 
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8.3.2  Gedetailleerde berekening 
 

Om een gedetailleerde berekening op het scherm te zien, klikt u op Resultaat – Gedetailleerde berekening. 

 

 U kunt deze gedetailleerde berekening downloaden via de link 

. 
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8.3.3  Gegevens voor aangifte  
 

Om de ingevulde gegevens van de aangifte op het scherm te consulteren , klikt u op Resultaat – Gegevens voor 
aangifte. 

 

 

 U kunt deze gegevens voor de aangifte downloaden via de link 

. 

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.4  Rapporten 
U kunt de aangifte, de berekening, diverse detailleringen van inkomsten en bijlagen van inkomsten. 

U klikt op Rapporten om deze rapporten samen te stellen en te downloaden. 

 

 

8.4.1  Taal 
 

U heeft de keuze tussen Nederlands en Frans om de afdruk te maken. 

 

8.4.2  Type 
 

U heeft de mogelijkheid om naast de gegevens van de aangifte en de gedetailleerde berekening ook een afdruk te 
maken van detailberekeningen van inkomens en van bijlagen. 

U vinkt aan welke gegevens u in het rapport wenst en klikt op . 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 
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8.5  Tax-on-web 
 

In Adsolut Personenbelasting kunt u zowel  

* de gegevens die ingevuld zijn in Tax-on-web overnemen naar Adsolut Personenbelasting = Vergelijken TOW 

* de aangifte indienen op Tax-on-web = Beheer TOW 

 

8.5.1 Beheer TOW 
 

Met Beheer TOW kunt u een bestand aanmaken om de aangiftes in te dienen op de website van Tax-on-web. 

 

8.5.1.1 De aangifte doorsturen naar de module Tax-on-web 

 

Een aangifte die u wenst in te dienen , dient u eerst door te sturen naar de module Beheer Tax-on-web. Hiervoor 

klikt u op de knop . 

 

 U kunt de module Beheer Tax-on-web ook opstarten, zonder dat u de aangifte waarin u zich bevindt, 

doorstuurt naar  beheer TOW door te klikken op . 
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Nadat de aangifte doorgestuurd is naar Beheer TOW, komt u volgende keer dat u in de aangifte opent en op Tax-
on-web klikt, automatisch in een scherm dat u naar de module Beheer Tax-on-web loodst. 

 

 

Vanuit dit scherm kunt u: 

* de aangifte verwerken in de module Beheer Tax-on-web 

* een gewijzigde aangifte doorsturen Beheer Tax-on-web 

* de aangifte verwijderen uit Beheer Tax-on-web 
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8.5.1.1.1 De aangifte verwerken in Tax-on-web 
 

In eerste instantie gaat u deze aangifte verder afwerken in Beheer Tax-on-web. Hiervoor klikt u op de knop 

. 

 

 Best verifieert u eerst dat de bevestigingsmails naar het correcte mailadres verstuurd zullen worden. 

Hiervoor klikt u op de link . 

 

In het overzicht van de aangiftes, ziet u achtereenvolgens de kolommen: 

* Naam aangifte 

* Dossier 

* Nationaal nummer 

* Status 

* Laatst gewijzigd 

* Geselecteerde bijlagen 

 

8.5.1.1.1.1 Toevoegen bijlage(s) 
 

Indien u aan een aangifte één of meerdere bijlagen wilt toevoegen, klikt u in het overzicht bij de aangifte aan de 

rechterkant op . 
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U kunt bijlagen zowel Bijlagen van Deel I van de aangifte als Bijlagen van deel II van de aangifte toevoegen. U 
selecteert eerst Bijlage deel I of Bijlage deel II en vervolgens voegt u de bijlage toe door te klikken op de link 

. 

 

 

U kunt de bijlagen naar hier slepen vanuit de windows explorer of u kunt de bijlagen hier toevoegen. Als alle 

bijlagen toegevoegd zijn, klikt u op . 
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Nadat u de bijlagen toegevoegd heeft bij de aangifte, krijgt u het overzicht van de bijlagen. 

 

 

Standaard worden de bijlagen bij de aangifte opgenomen.  U kunt er voor kiezen om de aangifte niet mee op te 
nemen. Daarvoor klikt u in de kolom ‘Meesturen naar Tax-on-web’ ter hoogte van de bijlage. 

 

De bovenste bijlage wordt in bovenstaand scherm niet opgenomen bij de aangifte. 

 

 Bijlagen wel of niet meesturen in naar Tax-on-web kunt u alleen maar zolang de status van de aangifte 
staat op ‘initieel’. U ziet de status bovenaan het scherm van de bijlagen 

 

Bij elke bijlage deel II van de aangifte dient ook de aard van de bijlage bepaald te worden.  

 

In de kolom ‘Aard’ bepaalt u het type bijlage. 
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Nadat de bijlagen toegevoegd zijn, klikt u op  en keert u terug naar het Overzicht van de 
aangiftes en is de status aangepast naar Finaal. 

 De status van de aangifte kunt u in het overzicht van de aangiftes alsnog wijzigen. De status kan zijn 
Initieel/ Finaal/ Verzonden 

 

8.5.1.1.1.2 Aanmaken .tow-bestand. 
 

In het overzicht van de aangiftes selecteert u de aangiftes die u opneemt in het .tow-bestand. 
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Nadat de aangiftes geselecteerd zijn , heeft u de mogelijk om er een *.tow-bestand van de maken. 

 

Bij het aanmaken van een .tow-bestand heeft u de keuze om de aangifte(s) in het .tow-bestand te bewaren op de 
site TOW of heeft u de keuze om de aangifte(s) meteen in te dienen op de site van TOW. Standaard wordt de keuze 
getoond om de aangifte(s) te bewaren. 

 

 Wilt u de aangifte(s) in het tow-bestand meteen indienen, dan klikt u op de knop  en kiest u 

vervolgens voor . 

 

8.5.1.1.1.3 Uploaden tow-bestand 
 

Nadat u het *tow-bestand aangemaakt hebt, navigeert u naar de website van Tax-on-web, logt zich in met uw 
gegevens en laadt het bestand op. 

 

Tax on web verwerkt dit bestand, doet wat er in het bestand aangeduid is (bewaren of indienen) en verstuurt een 
mail (zie 8.5.1.1.1. Beheer Tax-on-web) met status per ingediende aangifte. 

8.5.1.2 Een gewijzigde aangifte opnemen in het tow-bestand 

 

Het kan voorkomen dat u een aangifte, die reeds opgenomen is in het beheer TOW, nadien nog moet wijzigen. 

Hiervoor klikt u op de knop . 
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De aangifte wordt opnieuw (inclusief de meest recente wijzigingen) doorgestuurd naar Beheer Tax-on-web. U 
verwerkt deze aangifte dan verder in Beheer Tax-on-web. 

 

8.5.1.3 Een aangifte verwijderen 
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Indien u reeds een aangifte doorgestuurd hebt naar het Beheer TOW en u stelt vast dat er voor deze 
belastingplichtige een andere aangifte naar het Beheer TOW gestuurd moet worden, kunt u de foutief 
doorgestuurde aangifte naar Beheer TOW verwijderen. 

U klikt hiervoor op de knop . 

  

 

 

De aangifte wordt verwijderd uit het overzicht Beheer Tax-on-web en u komt terug in het scherm met de bewaarde 
aangiftes voor deze belastingplichtige/ relatie in Adsolut Express. 
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U selecteert de aangifte waarmee u wenst verder te gaan om ze straks via Tax-on-web in te dienen. 

 

  



 

 

Adsolut – Personenbelasting (2022/01) 94 

8.5.2 Vergelijken Tax-on-web 
 Het is mogelijk om de gegevens die in Tax-on-web vooraf ingevuld zijn over te nemen naar Adsolut 
Personenbelasting. 

 

Vooraleer u de toepassing Vergelijken met Tax kunt gebruiken, dient u eerst een toepassing te installeren 

8.5.2.1 Installeer 

 

Opdat u de ingevulde gegevens op Tax-on-web kunt overnemen, dient u eerst een toepassing te installeren. 

Hiervoor klikt u op de knop . Vervolgens wordt er een bestand gedownload 

 dat u uitvoert. Dit bestand maakt de 
koppeling met de website van Tax-on-web. 

 

 

8.5.2.2 Vergelijken Tax-on-web opstarten 

 

 

Van hieruit navigeert u naar uw Taxworkbox en vervolgens naar de aangifte van deze belastingplichtige. 

8.5.2.3 Ophalen gegevens Tax-on-web 
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Als u in uw Taxworkbox de betreffende aangifte geopend hebt, klikt u op de knop  

. 

 

 

Vervolgens klikt u aan de linkerkant op het scherm op de knop . 

 

De bedragen bij de ingevulde rubrieken worden overgenomen naar Adsolut Personenbelasting. 

 

Adsolut Personenbelasting toont u de relevante gegevens: 
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Vervolgens krijgt u de vergelijking tussen de gegevens reeds ingevuld in Adsolut Personenbelasting en de gegevens 
overgenomen uit Tax-on-web. 

 

 

 Deze vergelijking van gegevens kunt u downloaden. Hiervoor klikt u op de link 
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Nadat u de taal gekozen heeft, klikt u op de knop . 

 

 

 

8.5.2.4 Gegevens ophalen van een belastingplichtige waarvan u de volmacht nog niet heeft. 

 

In Adsolut Personenbelasting – Ophalen gegevens Tax-on-web kunt u uw profiel wisselen van mandataris naar 
burger. Hiervoor klikt u aan de linkerkant van het scherm op het gewenste profiel. 
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Als u hier kiest voor ‘Burger’ , meldt u zich aan met de gegevens van de belastingplichtige waarvan u de gegevens 
overneemt naar Adsolut Personenbelasting. 

 

Vervolgens kunt u de gegevens van deze aangifte overnemen zoals hierboven beschreven.  

 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen aangifte personenbelasting 

Stap vóór stap 

 

 



 

 

Adsolut – Personenbelasting (2022/01) 99 

9  Een bewaarde aangifte openen 

 

Om een vroeger aangemaakte aangifte personenbelasting te openen, gaat u als volgt te werk: 

U start Adsolut Personenbelasting vanuit de geselecteerde relatie in Adsolut Express. 

 

 

U klikt op één van de aangiftes die getoond wordt/ worden  en de bewaarde aangifte wordt geopend. 

Inhoudsopgave 
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10  Een aangifte verwijderen 

 

Om een vroeger aangemaakte aangifte personenbelasting definitief te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 

U start Adsolut Personenbelasting vanuit de geselecteerde relatie in Adsolut Express. 

 

 

 

 

U klikt op het  bij de aangifte die u wil verwijderen.  

 

Vooraleer deze aangifte definitief verwijderd wordt, moet u eerst bevestigen dat u deze aangifte (waarvan ook de 
naam getoond wordt) wil verwijderen. 

 

Inhoudsopgave 


