HANDLEIDING
MY TAX

1 - 20

INHOUDSOPGAVE
My Tax ......................................................................................................................................... 3
1. Van taal veranderen ................................................................................................................ 3
2. FAQ's ........................................................................................................................................ 3
3.
4.
5.
6.

7.

2.1

Fixs .............................................................................................................................................. 4

6.1
6.2
6.3

Je roerende voorheffing raadplegen en/of betalen .................................................................. 11
Je aanvragen raadplegen .......................................................................................................... 15
Je profiel .................................................................................................................................... 18

Startpagina .............................................................................................................................. 5
Je meldt je voor het eerst aan ................................................................................................. 6
Aanmelden .............................................................................................................................. 9
Wat wil ik doen? .................................................................................................................... 11

Afmelden ............................................................................................................................... 19

I N SAMENWERKING MET : ................................................................................................................ 20
1. CIBG ....................................................................................................................................... 20
2. Easy.brussels .......................................................................................................................... 20
3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ...................................................................................... 20
4. Brussel Fiscaliteit ................................................................................................................... 20

2 - 20

MY TAX

www.mytax.brussels
Dankzij MyTax kun je, als je onroerende voorheffing moet betalen:
Alle fiscale documenten met betrekking tot de onroerende voorheffing
raadplegen en downloaden
• Aanvragen (vermindering, vrijstelling) online indienen en opvolgen
• Online betalen en betalingsfaciliteiten aanvragen
• Je profiel, taal en correspondentieadres beheren
• De goederen waarop de onroerende voorheffing betrekking heeft bekijken op een
interactieve kaart
Opgelet: bij mede-eigendom (al dan niet in onverdeeldheid) heeft voorlopig enkel de persoon die
het aanslagbiljet ontvangt toegang tot de gegevens op MyTax.
•

1. Van taal veranderen
Dit is mogelijk in de rechterbovenhoek van de website:

2. FAQ's
Je vindt de veelgestelde vragen bovenaan de website in "Contact & Hulp":
Als je geen antwoord op je vragen hebt gevonden in de FAQ's, kun je in "Contact & Hulp" klikken op
"Technische problemen". Je vindt er een telefoonnummer, een e-mailadres en een knop "Contacteer
ons" waarmee je een online formulier kunt invullen:
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2.1

Fixs

Je vindt dit ook vaak in de rechterhoek onderaan de MyTax-website:

Deze tool loodst je stap voor stap naar een oplossing. In de eerste stap wordt er gevraagd om uit 3
onderwerpen te kiezen. Elk onderwerp leidt je naar nieuwe vragen, totdat je probleem is
geïdentificeerd. Voorbeeld met stappen:
1

2
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Er wordt direct hulp geboden:

En je hebt ook de mogelijkheid om terug te keren naar de gewenste plaats op de website:

Klik om het venster/de pop-up te sluiten op het kruisje:

3. Startpagina
Om hier toegang toe te krijgen vanaf om het even welke pagina:
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4. Je meldt je voor het eerst aan
MYTAX heeft vooraf enkele gegevens nodig om je te identificeren wanneer je je voor het
eerst aanmeldt. Zodra dat gebeurd is, zullen de volgende aanmeldingen sneller
verlopen.
Rechtsboven heb je de mogelijkheid om je aan te melden:

•
•

AANMELDEN met eID kaartlezer: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
AANMELDEN via itsme: zie pagina Erreur ! Signet non défini.

Zodra je bent aangemeld, word je automatisch naar een pagina in het Engels doorverwezen.

Wijzig je taal links bovenaan het scherm:

6 - 20

Maak je keuze:

Klik vervolgens op:

Klik op:
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Vink de vakjes aan volgens je voorkeur.

Klik vervolgens op:

XXXXXXX@XXXXX.XX

Vul je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in:

Klik vervolgens op:
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Vergeet dit vakje niet aan te vinken:

Klik vervolgens op:

5. Aanmelden
Je volgende aanmelding zal sowieso vlotter verlopen:
Rechtsboven heb je de mogelijkheid om je aan te melden:

•
•

AANMELDEN met eID kaartlezer: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
AANMELDEN via itsme: zie pagina Erreur ! Signet non défini.

9 - 20

Je wordt nu doorverwezen naar de "CSAM"-pagina:

Maak je keuze:

Klik vervolgens op:
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6. Wat wil ik doen?

6.1

Je roerende voorheffing raadplegen en/of betalen

Bovenaan het scherm vind je de knop "Mijn belastingen":

Klik op "Onroerende voorheffing"
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Je kunt de onroerende voorheffing voor het gewenste jaar bekijken via "Aanslagjaar":

Het te betalen bedrag is het totale te betalen bedrag. Dat wil zeggen alle facturen die je hebt voor de
belasting, voor eenzelfde belastingjaar. Betalen kan met de knop "Betalen":
Om meer te weten te komen over deze betaling of om, indien mogelijk, slechts een deel te betalen is
er de knop "Details":
Zodra je het venster/de pop-up hebt bekeken, sluit je dit met het kruisje rechtsboven:

6.1.1
Je aanslagbiljet(ten) betalen
Een aanslagbiljet is eigenlijk een berekeningsnota.
De betaling gebeurt ofwel handmatig op het rekeningnummer dat wordt opgegeven in het venster
"Totaal te betalen":

12 - 20

Ofwel direct online met de knoppen
•

"Betaal alles":

•

"Doorgaan" rechts van elk aanslagbiljet:

6.1.2
Je aanslagbiljetten bekijken
Hier vind je je verschillende aanslagbiljetten en kun je alle details oproepen door te klikken op "Bedrag
van de belasting". Sluit het detailvenster met het kruisje rechtsboven:
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6.1.3
Je goederen bekijken
Aan de rechterkant van je scherm zie je de lijst met je eigendommen, maar ook een kaart waarop de
ligging van de goederen wordt aangeduid.

Klik op de kaart. Die wordt geopend in een nieuw venster.

Je kunt de kaart vergroten of verkleinen met de "+" en "-" zoom:
Sluit het venster met het kruisje:
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6.2

Je aanvragen raadplegen

Hier vind je al je aanvragen terug, maar je kunt hier ook aanvragen versturen.
Het kan gaan om een van volgende mogelijkheden:
•
•
•
6.2.1

indiening van een aanvraag tot vermindering of vrijstelling of premie
indiening van een aanvraag voor een betalingsfaciliteit
indiening van een klacht of vraag
Je ingediende aanvragen bekijken

Klik om de details van je doorgestuurde aanvragen te bekijken op de regel:

Sluit het detailoverzicht met het kruisje:
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6.2.2

Een nieuwe aanvraag indienen

Laten we het voorbeeld van een vermindering nemen:

Klik op de knop "Aanvragen" die bij je aanvraag hoort:
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Afhankelijk van de situatie krijg je verschillende keuzes te zien:

Kies de juiste aanvraag die bij JOUW situatie past door op "Doorgaan" te klikken:

Je hoeft enkel nog de vragenlijst in te vullen:

Om je aanvraag af te ronden klik je op "Verzenden"
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6.3

Je profiel

Hier kun je volgende gegevens aanpassen:
•
•
•

je correspondentieadres
je contactvoorkeuren
je contactgegevens

Laten we bijvoorbeeld de "contactgegevens" wijzigen. Klik op de knop "Aanpassen" naast de
contactgegevens:

Wijzig je gegevens en bevestig ze met de knop "Valideren":
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7. Afmelden
Het is uiterst belangrijk om je af te melden voordat je de website sluit. Als je niet correct bent afgemeld,
kunnen je gegevens zichtbaar zijn voor anderen die zich op dezelfde computer willen aanmelden.
Hoe meld je je af:
1. Je vindt je naam rechtsboven op het scherm, met daarnaast een pijl:
2. Klik op de pijl:
3. Klik op "Uitloggen":
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IN SAMENWERKING MET:

1. CIBG
https://cibg.brussels/
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de instelling van openbaar nut die,
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve,
betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk overheidsinstelling die, met kennis van zaken en op
proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de
bedoeling om de eigen werking efficiënter te maken en te zorgen voor gebruiksvriendelijke diensten
voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.
Tel. 02 282 47 70
Kunstlaan 21
1000 Brussel

2. Easy.brussels
https://easy.brussels
Het Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging.
+32 (0)2 800 33 55
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
https://be.brussels/

4. Brussel Fiscaliteit
https://fiscaliteit.brussels/
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF) is de belastingadministratie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
T (0032) 02.430.60.60
Noordstation – verdieping 1,5
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
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