Jabbeke EID &
Extra Info
VO O RWO O R D

TAX-ON-WEB
GEBRUIK DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR
DE BELASTINGAANGIFTE OP INTERNET!

HOE ?

D
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e gemeente Jabbeke was in
2000 één van de pilootgemeenten in het kader van de invoering van de elektronische identiteitskaart.
Wij verwachten dat eind 2007 iedereen
in Jabbeke een elektronische identiteitskaart (eID) zal ontvangen hebben.
Hoewel de eID van opzet en techniek heel
vooruitstrevend is, blijven toepassingen
jammer genoeg nog wat achterwege. Het
is waarschijnlijk wachten tot iedereen in
het bezit is van de eID en tot meerdere
informaticatoepassingen daarop afgestemd
zijn.

V

ooreerst moet je in het bezit zijn van een kaartlezer die de elektronische
identiteitskaart kan uitlezen.

Meestal worden deze kaartlezers automatische herkend door de computer. In
sommige gevallen zijn de kaartlezers ook aanwezig op het toetsenbord. Voor
een volledige lijst van kaartlezers die de identiteitskaart kunnen herkennen:
http://www.cardreaders.be.
1. Ophalen van het programma voor de herkenning van de elektronische identiteitskaart (EID)
Ga naar http://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.html.

Op termijn mag van de meeste publieke
en private dienstverleners verwacht worden
dat zij hun toepassingen eID-compatibel
maken.
Tax-on-web, de belastingaangifte- en
belastingberekeningstoepassing van de
federale overheid is één van de eerste toepassingen die een veralgemeend gebruik
van de eID-kaart mogelijk maakt.
Daarom informeren wij u in het bijzonder hieromtrent.

Kies “Gidsen betreffende de software en de installatie”

Hendrik Bogaert,
burgemeester.
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Dan “Middleware voor eID (besturingssysteem voor de kaart) en installatiegidsen”

tel, je wenst een authentificatiecertificaat te
verwijderen van een PC:
kies internetexplorer – extra
– internetopties – inhoud
– certificaten – verwijderen.
Belgian_Identity_Card_Run-time_2.5.9.zip (10,96 MB) – suggestie: opslaan
op het bureaublad - daarna het programma uitvoeren.

2. Aanmaken van een certificaat op uw computer

J

e kan meestal ook rechts
klikken op het systeempictogram van de kaartlezer
(rechts onderaan de werkbalk).

Na het installeren van de eID middelware heb je op het
bureaublad de pictogrammen zoals hiernaast.
Open dit programma en klik op de chip om de gegevens
te lezen.
Jouw eID is nu zo goed als klaar voor gebruik en je moet
alleen nog jouw certificaten registreren in Windows via
de tab 'Certificates' Door op de knop 'Register' te klikken, worden de certificaten in de 'Windows Certificate
Store' opgeslagen waardoor jouw certificaten meteen
ook bekend zijn in toepassingen zoals Outlook, Internet
Explorer, Excel XP en Word XP.
Als je de Eid-kaart in de kaartlezer
inbrengt, dan wordt gevraagd om
een certificaat op te maken. Bij bevestiging wordt het authenticatiecertificaat geregistreerd op de computer.
Bij problemen: http://eid.belgium.
be/nl_BE/common/imported_content_eid/pdf/eID_NL_Handleiding_
v1_0.pdf.
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Ga naar www.myminfin.be en ga 'naar beveiligde sessie'.

O

nder https://mijndossier.rrn.fgov.be kan je
met het gebruik van de
eID-kaart inzage nemen van de
gegevens die in het rijksregister
aanwezig zijn en het gebruik
ervan over de laatste maanden
(privacy-aspecten).
Je kiest voor 'authentificatie via elektronische identiteitskaart'. Daarna de pincode, die bij de eID-kaart hoort, ingeven.

Zoals je zult vaststellen, zijn voor heel eenvoudige aangiften de meeste gegevens reeds ingevuld: het vorige aanslagbiljet en een aantal fiscale fiches zijn
in het digitaal dossier aanwezig. Je kan doorgaan naar de aangifte via tax-onweb.
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Je bent nu op de site taxonweb van FOD financiën en je kan beginnen met
het voorbereiden van de belastingsaangifte. De persoonlijke gegevens en de
ontvangen belastinggegevens zijn reeds ingevuld in het ontwerp (gezinstoestand, loonfiches, pensioensparen, …).
Zoals op de belastingaangifte kan je in deel I de vakken I tot en met XII overlopen en de nodige aanvullingen doen. In deel II betreft het de bijkomende
aangifte voor zelfstandige vrije beroepen – diverse inkomsten. Ook nota’s
voor de fiscale administratie en bijlagen in pdf-formaat kunnen ingevoegd
worden vanaf de computer.
Onder snelle invoering kan je de voorlopig opgemaakt aangifte bekijken en
eventueel wijzigen of bijvoegen.
Onder de lijst met fouten krijg je een automatische foutmelding voor de vakken die verplicht moeten ingevuld worden of verkeerd ingevuld zijn.
Ja kan de belasting of teruggave voorlopig laten berekenen en je kan de aangifte visualiseren.
Tenslotte kan je de opgemaakte aangifte bewaren. Er wordt je nog een bevestiging (digitale handtekening) gevraagd vooraleer de aangifte te verzenden.
Tenslotte is er nog een uitvoerige 'help' binnen het programma. Per belastingcode wordt een uitvoerige help aangeboden. Daarnaast is er een volledige
uitgewerkte helpfunctie.
Veel succes!

Waarom kiezen voor Tax-on-web?
Tax-on-web biedt je een grotendeels vooringevuld aangifteformulier. De onelinehulpfunctie zorgt ervoor dat je precies
weet wat je waar moet invullen. Tax-on-web herkent de meest voorkomende fouten en meldt ze onmiddellijk. Met
Tax-on-web krijg je meteen een eerste raming van de berekening van jouw belastingen. Het gebruik van Tax-onweb is beveiligd via een persoonlijke toegang. Tax-on-web bevestigt je automatisch de ontvangst van jouw aangifte
door de FOD Financiën. Met Tax-on-web draag je bij aan een beter leefmilieu (minder papier en verplaatsingen).
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