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TE DOORLOPEN STAPPEN

A. Toegang tot Biztax

B. Inloggen

C. Starten in BIZTAX

D. Aangiften zoeken en openen

E. Een nieuwe aangifte beginnen

F. Een aangifte indienen in 5 stappen:
[1] Ingave: Invullen van de gegevens in de aangifte.
[2] Foutenlijst: De aangiften controleren op fouten.
[3] Simulatie: Simuleren van de verschuldigde belastingen.
[4] Ondertekenen: Indienen van de aangifte.
[5] Aangiftedocumenten: Raadplegen van de ingediende aangifte.

G. Opladen BIZTAX

H. Hoe een aangifte corrigeren die reeds ondertekend is? - Correctieaangifte

I. Technische vereisten
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A) TOEGANG TOT BIZTAX

• Via de website Biztax (www.biztax.be)

“Biztax”: 
Voor alle aangiften vanaf aanslagjaar 2014.

http://www.biztax.be/
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B) INLOGGEN

• Drie keuzemogelijkheden

Mogelijkheid 1:
Elektronische 

identiteitskaart (eID)

Mogelijkheid 2:
itsme

(https://www.itsme.be/)

Mogelijkheid 3:
Commercieel certificaat

https://www.itsme.be/nl
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B) INLOGGEN

• Drie keuzemogelijkheden Voorafgaande registratie van een 
elektronische mandaat is mogelijk, maar is 

niet vereist.

Het blijft mogelijk om uw 
elektronische identiteitskaart (eID) 

te gebruiken, itsme of een 
commercieel certificaat klasse 3.



6

B) INLOGGEN

• Mogelijkheid 1: Elektronische identiteitskaart (eID)

U kan uw elektronische identiteitskaart (eID) gebruiken.

U heeft enkel uw pincode en een kaartlezer nodig.

De instructies voor de installatie van de kaartlezer en 
het gebruik van de eID zijn beschikbaar op de volgende 
site http://eid.belgium.be. 

http://eid.belgium.be/
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B) INLOGGEN

• Mogelijkheid 1: Elektronische identiteitskaart (eID)

Nadat u op de knop “Aanmelden” klikt 
geeft u de pincode van uw 
identiteitskaart in.



8

B) INLOGGEN

• Mogelijkheid 1: Elektronische identiteitskaart (eID)

Indien u inlogt met uw eID krijgt u de volgende opties:

-“in eigen naam”: 

Indien u als natuurlijke persoon (burger) een aangifte 
wil indienen voor een onderneming waarvoor u NIET 
een elektronisch mandaat heeft.

-“in naam van een onderneming”: 

Indien u als verantwoordelijke in een onderneming een 
aangifte wil indienen voor die onderneming waarvoor u 
WEL een elektronisch mandaat heeft.

Voor gedetailleerdere uitleg 
over de werking en het gebruik van 
MANDATEN binnen de applicatie 
Biztax kan u best de handleiding 
over de mandaten raadplegen op 
www.biztax.be.

http://www.biztax.be/
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B) INLOGGEN

• Mogelijkheid 2: itsme

Via “itsme”, Uw persoonlijke digitale ID, kan u veilig 
inloggen op Biztax met behulp van enkel uw 
smartphone.

Voor meer informatie kan u een handleiding van 
itsme raadplegen op www.biztax.be➔ “Hoe Biztax 
gebruiken?”

http://www.biztax.be/
https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/hoe-biztax-gebruiken
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C) STARTEN IN BIZTAX
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C) STARTEN IN BIZTAX: MIJN AANGIFTEN

Via de menuoptie ‘Mijn aangiften’ kan u net zoals bij 
‘Snelzoeken’ uw aangiften opzoeken of een nieuwe 
aangifte aanmaken. Het grote verschil is dat de 
menuoptie ‘Mijn aangiften’ veel meer controle geeft 
over de zoekparameters. Deze kunnen handig zijn voor 
personen die grote hoeveelheden aan aangiftes 
indienen en ook voor mandaathouders en wettelijke 
vertegenwoordigers geeft dit meer controle.
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D) AANGIFTEN ZOEKEN EN OPENEN

U kan elke aangifte 
apart openen via de 
knop ‘Aangifte openen’.

2021

Via de noodzakelijke knop 
‘Zoeken aangiften’ krijgt u de 
lijst van alle aangiften die u al 
ingevuld of ingediend hebt.

U kan verschillende 
zoekcriteria invullen om de 
zoekopdracht te verfijnen.
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E) EEN NIEUWE AANGIFTE BEGINNEN

Klik op de menuoptie ‘Mijn aangiften’
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E) EEN NIEUWE AANGIFTE BEGINNEN

Om een nieuwe aangifte aan te maken, klikt u op de 
knop ‘Andere aangifte aanmaken’.

2021
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E) EEN NIEUWE AANGIFTE BEGINNEN

In dit scherm kan u alle gegevens invullen die nodig zijn om een nieuwe aangifte te 
beginnen:
• Ondernemingsnummer
• Ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap (optioneel)
• Belastbaar tijdperk: van --/--/---- tot --/--/----
In de rechtspersonenbelasting (RPB) is het belastbaar tijdperk altijd gelijk aan het 
kalenderjaar, dit met uitzondering van het jaar van oprichting of het einde van de 
liquidatie.

• Aangifte:
• RPB: Rechtspersonenbelasting (VZW,…)
• VenB: Vennootschapsbelasting
• BNI/ven: Belastingen Niet Inwoners

2020

2020
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F) EEN AANGIFTE INDIENEN IN 5 STAPPEN

Na het aanmaken of het openen van een aangifte klapt 
het linker menu uit en ziet u 
de 5 stappen om een aangifte in te dienen:

[1] Ingave

[2] Foutenlijst

[3] Simulatie

[4] Ondertekenen

[5] Aangiftedocumenten
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE 

[1] ‘Ingave’
Hier kan de aangifte stap voor stap worden 
ingevuld, gebruikmakend van de verschillende 
tabbladen.

OPGELET
Het aantal zichtbare tabbladen hangt af van de soort aangifte 

(VenB, RPB, BNI/ven)
Zie volgende dia.

[1]
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - TABBLADEN

• Het aantal in te vullen/zichtbare tabbladen:
• VenB: Vennootschapsbelasting

• RPB: Rechtspersonenbelasting (VZW,…)

• BNI/ven: Belastingen Niet Inwoners
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - TABBLAD ID

Het tabblad ‘Id’ bevat:
• de identificatiegegevens van de onderneming.

Deze gegevens worden ingevuld bij het 
aanmaken van de aangifte en kunnen niet 
aangepast worden.

• het bankrekeningnummer
• de contactpersoon 

[1]
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - TABBLAD ID

In het vak ‘Identificatiegegevens van de onderneming’ kan u 
een nieuw bankrekeningnummer invullen.
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - TABBLAD ID

• Naam 
• Voornaam 
• Aard adres 
• Straat 
• Nr
• Postcode  en gemeente 
• Land

Indien u een contactpersoon 
invult, zijn volgende velden 
vereist:

Optioneel !!!
In het vak ‘Inlichtingen omtrent het document’ kan u een contactpersoon invullen.
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - RPB (VZW,…)

• Tabblad 276.5.A

• Enkel bij “Rechtspersonenbelasting”

[1]

Het tabblad 276.5.A bevat alle 
invulvakken van het 
aangifteformulier.

U moet enkel de belastbare 
gegevens invullen. De totalen 
worden automatisch berekend.

Indien u geen belastbare gegevens 
moet aangeven ,vult u in dit tabblad 
niets in.
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[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - RPB (VZW,…)

• Tabblad 276.5.B

• Enkel bij “Rechtspersonenbelasting”

[1]

Zie “Bijlage toevoegen” voor uitleg hoe 
u concreet een bijlage toevoegt. 

In het tabblad 276.5.B moet u minstens 
de jaarrekening toevoegen indien u niet 
verplicht bent deze neer te leggen bij de 
BNB.



34

[1] INGAVE VAN DE AANGIFTE - BEWAREN

Tijdens het invullen van de gegevens kan u 
altijd op de ‘bewaren’ klikken. 

U hoeft de aangifte niet in één keer in te 
vullen en kan altijd de aangifte op een later 
tijdstip verder vervolledigen.

[1]
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[2] FOUTENLIJST VAN DE AANGIFTE

[2] ‘Foutenlijst’

Tijdens het invullen van de gegevens kan u 
op de knop ‘Foutenlijst’ klikken om na te 
gaan of de ingevulde gegevens correct en 
volledig zijn. 
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[2] FOUTENLIJST VAN DE AANGIFTE

Na het starten van de foutencontrole krijgt u het 
resultaat.

Bij fouten krijgt u de lijst van de gevonden fouten. Via de 
knop ‘Naar fout gaan’ kan u naar de plaats in de aangifte 
gaan waar de fout zich bevindt.

[2]
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[2] FOUTENLIJST VAN DE AANGIFTE

LET OP
Na elke aanpassing moet u de 
foutencontrole opnieuw starten om de 
aangepaste lijsten met fouten te krijgen!

[2]
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[3] SIMULATIE VAN DE VERSCHULDIGDE BELASTING

38

[3]

[3] ‘Simulatie’

Via de knop ‘Simulatie’ kan u de te betalen of terug te krijgen 
belasting berekenen.
Door te klikken op het PDF-icoon krijgt u de gedetailleerde 
berekening. 
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[4] ONDERTEKENEN - INDIENEN VAN DE AANGIFTE

[4] 2021 2020

[4] ‘Ondertekenen’

Via ‘Ondertekenen’ kan u de aangifte ondertekenen en 
verzenden. 
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[4] ONDERTEKENEN - INDIENEN VAN DE AANGIFTE

Hier krijgt u een korte samenvatting te zien van de te 
verzenden/ondertekenen aangifte. Nadat u deze gegevens heeft 
gecontroleerd kan u de aangifte verzenden/ondertekenen.

Ga hiervoor als volgt tewerk:
• Vink het aankruis vak “Ik verklaar dat de vermeldingen van deze aangifte juist 

en echt zijn.” aan. [A]
• Klik vervolgens op de knop “Verzenden”. [B]

[A]

[B]

2021 2020
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[4] ONDERTEKENEN - INDIENEN VAN DE AANGIFTE

De aangifte is ingediend wanneer u 
het ontvangstbewijs in Pdf-formaat 
heeft ontvangen.

[4]
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RAADPLEGEN VAN DE INGEDIENDE AANGIFTE -
[5] AANGIFTEDOCUMENTEN

[5] ‘Aangiftedocumenten’

Via het menu ‘Aangiftedocumenten’ kan u op elk 
ogenblik de indiende aangifte, bijlagen en 
ontvangstbewijs raadplegen.

[5]
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RAADPLEGEN VAN DE INGEDIENDE AANGIFTE -
OVERZICHT: CORRECT INGEDIENDE AANGIFTEN 

Via de noodzakelijke knop 
‘Zoeken aangiften’ krijgt u een 
lijst van alle aangiften die u al 
ingevuld of ingediend heeft.

Indien een aangifte de status 
“Ondertekend” heeft. 
Is deze correct ondertekend en 
ingediend. 
Verder moet er dan niets 
ondernomen te worden.
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G) OPLADEN BIZTAX

• NIET te gebruiken, tenzij u een extern boekhoudprogramma 
heeft gebruikt om uw aangifte(n) elektronisch aan te maken.

• Enkel bestanden met extensie ‘.biztax’ zijn toegestaan.

• Hier dus NIET aparte bijlagen opladen. 
➔Zie “Ingave van de aangifte” (dia 20 en volgende).

44
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G) OPLADEN BIZTAX - HOE GEBRUIKEN

Maximaal 25 aangiften per 
‘.biztax’ bestand.

Klik op de knop [1] ‘Bladeren’ om uw lokaal .biztax bestand te selecteren. Vervolgens 
klikt u op de knop [2] ‘Opladen’ om dit .biztax bestand op te laden. Tenslotte zal dit 
.biztax bestand automatisch verwerkt worden door de applicatie BIZTAX.

Status van het opgeladen 
.biztax bestand.

[1]

[2]
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G) OPLADEN BIZTAX - DETAILS

Na het opladen van uw .biztax bestand kan u onder 
“VERZONDEN ‘BIZTAX’-BESTANDEN” het detail raadplegen:
1. Selecteer het opgeladen bestand waarover u meer details wilt [1].
2. Klik op de knop [2] "Details" om de gegevens van het geselecteerde bestand weer 

te geven. 

Indien de aangifte(s) in het opgeladen .biztax bestand geen fouten bevat, dan kan u het 
“Ontvangstbewijs” en de “Aangifte” zelf in dit detail menu raadplegen.

[1]

[2]



47

H) HOE EEN AANGIFTE CORRIGEREN DIE REEDS ONDERTEKEND IS?
CORRECTIEAANGIFTE

Het is mogelijk om een aangifte, die reeds is ondertekend, één keer te 
corrigeren via BIZTAX. Dit voor het verstrijken van de aangiftetermijn en 
op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is:

1. Open de aangifte die u wilt corrigeren.

2. Klik op de knop “Heropenen Aangifte” bovenaan de aangifte.

3. Kies of de u bestaande gegevens wilt overnemen naar de 
correctieaangifte.

4. Pas indien nodig de aangifte aan en onderteken deze opnieuw.

P.S.: U kan ook een aangifte corrigeren door een gecorrigeerde aangifte 
een tweede keer op te laden.
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Klik op “Heropenen 
Aangifte” om de aangifte te 
corrigeren.

H) HOE EEN AANGIFTE CORRIGEREN DIE REEDS ONDERTEKEND IS?
CORRECTIEAANGIFTE
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I) TECHNISCHE VEREISTEN

• Windows of Mac PC met internetverbinding

• Een recente versie van een Internetbrowser

• Firefox, Edge, Google Chrome, Safari

• Een kaartlezer, indien u gebruik maakt van een eID

• Waarvoor ➔ Om in te loggen op BIZTAX met eID

• Wat installeren en hoe gebruiken? ➔ http://eid.belgium.be/

• Een recente versie van Adobe Acrobat Reader DC

• Waarvoor? ➔ Om PDF’s te openen; 
bv. Het ontvangstbewijs

• Waar downloaden? ➔ https://acrobat.adobe.com/

http://eid.belgium.be/
https://acrobat.adobe.com/be/nl/acrobat/pdf-reader.html
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I) TECHNISCHE VEREISTEN

• Opgelet!!!
• worden NIET ondersteund:

• Windows XP en ouder

• Internet Explorer

• Adobe Reader 11 en ouder

Voor meer uitleg kan u altijd terecht op de 
website van Biztax (documentatie).

http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/documentatie/

Hierop vindt u ook de uitgebreide  gebruikers handleiding.

http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/documentatie/



