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1. Inleiding
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om aftrek van kosten voor
kinderopvang af te trekken.
1. het kind moet jonger zijn dan 12 jaar. De werkelijke leeftijd telt en niet de
leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar.
2. het kind moet fiscaal ten laste zijn
3. men moet een beroepsinkomen hebben
4. de kosten voor opvang moeten betaald zijn
5. het gaat om kinderopvang buiten de normale schooluren, zoals voor- en
naschoolse opvang, opvang tijdens de vakanties, weekends en schoolvrije dagen.
6. er moet een document ter bewijs van de opvang en het betaalde bedrag worden
afgeleverd.
Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden
afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen.
De 1e stap is het aanduiden bij de dossiergegevens (tabblad facturatie) dat je een
fiscaal attest voor kinderopvang uit de boekhouding wenst af te drukken.
De 2e stap is de algemene rekening(en) aanduiden die in verband staan met
kinderopvang
Als 3e stap worden 2 extra vrije velden op de klantenfiche in gebruik genomen. Hierop
worden de geboortedatum van het kind en de lastendrager (diegene waarbij het kind
fiscaal ten laste is) ingevuld.
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De 4e stap is het inbrengen van de gegevens.
o De opvangdagen overbrengen vanuit de webtoepassing
o De opvangdagen inbrengen in het verkoopdagboek in de boekhouding.
o De opvangdagen rechtstreeks inbrengen

Als 5e stap rest nog het afdrukken van het attest.
Deze handleiding overloopt de stappen die je moet uitvoeren om vanuit Count-e een
fiscaal attest voor kinderopvang af te drukken.
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2. Optie kinderopvang – fiscaal attest activeren
Bij de module constanten – dossier kun je in het tabblad Facturatie de optie
“Kinderopvang + fiscaal attest” activeren. Na het aanvinken van deze optie moet je
Count-e heropstarten.

3. Algemene rekening in verband brengen met kinderopvang
Op de fiche van de algemene rekening kan aangeduid worden of de rekening in verband
staat met kinderopvang.
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4. Klantenfiche (leerlingen)
Op de klantenfiche zijn 2 vrije velden in gebruik genomen die belangrijk zijn voor het
fiscaal attest:
o Lastendrager (vrij veld 4)
o Geboortedatum (vrije datum 4)

Deze velden worden via de import programma’s ingevuld. Manueel invullen kan
natuurlijk ook.
Indien het vrij veld 4 (lastendrager) leeg blijft, dan wordt de naam en het adres van de
schuldenaar als volgt samengesteld: de naam van de vader (vrij veld 1) en de naam van
de moeder (vrij veld 2) worden gecombineerd.
De vrije datum 4 (Geboortedatum) is nodig om de leeftijd van het kind te berekenen.
Tot de werkelijke leeftijd van 12 jaar mogen betaalde opvangdagen opgenomen worden
op het fiscaal attest. Voor opvangdagen na de 12 verjaardag van het kind mag men
geen fiscaal attest meer afleveren.
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5. Inbrengen van de gegevens
5.1.

Verkoopfacturen in de boekhouding

Bij de dagboeken verkopen is er op het niveau van een document een extra scherm
“Opvangdagen”. Dit scherm wordt opgevuld vanuit de orderadministratie. Indien je
werkt met de webtoepassing of scanner van Count-e dan worden de opvangdagen
automatisch vanuit de dagregistraties over genomen.
Dit scherm kan ook manueel ingevuld worden. Per factuur kunnen er één of meerdere
lijnen worden ingebracht in verband met kinderopvang.

Aan de rechterkant worden informatief een aantal gegevens getoond. Deze gegevens
zijn niet wijzigbaar.
o Totaal bedrag opvang: Hier komt het totaal van de algemene rekeningen mbt
kinderopvang in het document.
o Melding prijs indien hoger dan: de prijs per dag hoeft niet ingevuld te worden
indien een dagopvang niet meer dan 11,20€ zal bedragen voor het kind in
kwestie.
o Datum document
o Twaalf jaar op: hier wordt de dag waarop het kind 12 jaar wordt getoond. Vanaf
die dag mag de betaalde kinderopvang niet meer op het fiscaal attest worden
opgenomen.
Aan de linkerkant kunnen gegevens worden ingevuld.
o Aantal opvangdagen:
o Eenheidsprijs: de prijs per dag hoeft niet ingevuld te worden indien een
dagopvang niet meer dan 11,20€ zal bedragen voor het kind in kwestie.
Wanneer er wel meer dan 11,20€ per dag werd betaald, dan moeten er zoveel
lijnen worden ingebracht als er prijzen per dag zijn.
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o Vanaf datum – tot datum: hier kun je de periode invullen waarop de opvang
betrekking heeft.
o Twaalf jaar: Indien de factuur opvangdagen bevat die in aanmerking mogen
komen, en opvangdagen die niet in aanmerking mogen komen, dan kun je als
volgt te werk gaan.
Maak 2 lijnen aan, waarvan eentje i.v.m. de opvangdagen die in aanmerking
komen en zet daarbij het veldje “Twaalf jaar” op Nee. Op de andere lijn vul je de
opvangdagen in die niet in aanmerking komen en zet daarbij het veldje “Twaalf
jaar” op JA.
De eenheidsprijs dient hier wel ingevuld te worden. Dat mag gewoon de
gemiddelde prijs zijn. In het fiscale attest zal rekening gehouden worden met het
bedrag dat niet in aanmerking mag komen.
Per factuur kunnen deze gegevens ingebracht worden. Maar het is eveneens mogelijk
om de opvangdagen van een volledig jaar te groeperen en rechtstreeks in te brengen in
de fiscale fiches. (zie verder)
5.2.

Gegevens inbrengen rechtstreeks op de fiscale fiches

5.2.1. Voorbereiden fiscale fiches
Via de module Afdrukken – Historieken – Fiscaal attest kinderopvang kun je aan de
voorbereiding beginnen.
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Indien je met deeldossiers werkt, kun je een keuze per deeldossier maken.
Tevens moet je een selectie maken van dagboeken.
Selecteer alle verkoop en financiële dagboeken waarin verrichtingen zitten die van
toepassing zijn op de kinderopvang. Diverse dagboeken die niet moeten opgenomen
worden (dubieuze debiteuren) mag je uit de selectie houden. Wel moeten diverse
dagboeken waarin er afpuntingen gebeuren mee opgenomen worden.
In het tabblad selecties vul je het jaar in, waarvoor je de fiches wil opmaken.

Via de knop
start je de voorbereiding van de fiches. Indien dit
zonder problemen is verlopen dan krijg je onderstaand bericht.

Indien er opmerkingen zijn, dan worden die op het tabblad Melding geplaatst. Deze
meldingen zijn informatief en blokkeren de opmaak en de afdruk van de fiche niet.
Wanneer er geen opvangdagen per factuur zijn ingebracht, dan zal het programma daar
een melding van geven. Ook wanneer de verjaardag van een kind ontbreekt, zal dit
gemeld worden.
Ondanks deze meldingen zullen toch de nodige fiches gecreëerd worden met de juiste
bedragen.
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5.2.2. Beheer fiscale attesten
Per jaar waarvoor je fiches hebt aangemaakt, vind je ze terug bij het beheer de fiscale
fiches.

Op de fiche vind je al veel informatie.
- Datum waarop het kind 12 jaar wordt
- Bedragen en aantallen van de opvang
- Facturen die wel of niet volledig betaald werden in het betreffende jaar

De fiches kunnen hier aangepast of gecorrigeerd worden. Er kunnen ook manueel
nieuwe fiches worden bijgevoegd.
Om gegevens aan te passen of toe te voegen gebruik je de correctievelden.
Bijvoorbeeld: Het aantal opvangdagen zelf is niet wijzigbaar. In het correctieveld kun je
een aantal dagen in vullen, die worden opgeteld bij het eerste veld. Dezelfde werkwijze
geldt ook voor de andere velden.
Onder Fiche kun je doorklikken naar Detail. Daar vind je nog meer gedetailleerde
informatie per factuur terug.
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Onder het Detail staan ook nog de opvangdagen, per factuur.

Je kunt dus heel gedetailleerd de informatie die op de fiscale attesten terecht komt
opvragen en traceren.

5.2.3. Afdruk fiscaal attest
Via de keuze “afdruk fiscaal attest” kan bepaald worden welke delen van het attest
afgedrukt worden.
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Het is mogelijk om een attest voor een individueel kind af te drukken. Hiervoor gebruik
je het veld “Kind”, waar je de naam van het kind in vermeld. Om de attesten voor alle
kinderen af te drukken laat je dit veld leeg.
Om het veld leeg te maken gebruik je de ESCAPE-toets.
De attesten kunnen op papier worden afgedrukt of via mail worden verstuurd. Daarom
zijn de volgende selecties voorzien:
 Alle documenten exclusief elektronische
 Alle documenten inclusief elektronische
 Enkel de elektronische
Het volgnummer dat wordt afgedrukt op de attesten bestaat uit: opvangjaar + code
klant + internnummer deeldossier + klascode
Het dagtarief wordt niet ingevuld indien het tarief steeds kleiner is dan 11,20€ per
opvangdag.
In het andere geval wordt het dagtarief als volgt afgedrukt: 4x8,60 ; 3x12,55
Dit wil zeggen:
4 opvangdagen x 8,60€
3 opvangdagen x 12,55€
Het totaal ontvangen bedrag houdt geen rekening met het maximum van 11,20€. Het is
aan de belastingplichtige om het juiste bedrag te berekenen indien er een tarief is
gevonden hoger dan 11,20€.
5.3.

Handtekening toevoegen aan de afdruk

Het standaard formulier dat gebruikt wordt voor de afdruk van de fiscale attesten heeft
de naam OpvangAttestBoekh.arf Dit formulier vind je terug in de map
C:\Counte\Client\Forms\Wisa . Kopieer om te beginnen het formulier naar de map
C:\Counte\Client\Forms\Lokaal.
Open het formulier met de formuliergenerator via de optie Hulpmiddelen.
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Verschuif eventueel de velden zoals “Gedaan te”, “Naam gemachtigde” en
“Hoedanigheid gemachtigde” om ruimte te maken voor de handtekening.

De Handtekening moet je digitaal in een JPEG of PNG formaat hebben. Je kunt deze
invoegen door op het icoontje
Afbeelding Object te klikken en te positioneren op de
juiste plaats in het formulier.
Je krijgt dan onderstaand scherm te zien, waar je op het 1e icoontje klikt om het
bestand te laden.
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Duid dan het document met de handtekening. Klik dan op

om te bevestigen.

Het veld met de handtekening kun je nog groter of kleiner maken of verplaatsen.
Bewaar het formulier en test de afdruk dan nog eens uit.
5.4.

Hoe kan ik de periode waarin het kind is opgevangen aanpassen op
het formulier van het fiscaal attest?
U neemt een afdruk(voorbeeld) van een fiscaal attest en de periode waarin het kind is
opgevangen komt niet overeen met de daadwerkelijke periode? Dan kunt u deze
periode manueel aanpassen op het formulier van het fiscaal attest, u gaat als volgt te
werk:

-

-

U opent de
vanboven in het lint van de Count-e client onder
Hulpmiddelen.
Linksboven via ‘bestand openen’ opent u het formulier van het fiscaal attest, deze
bevindt zich op de volgende locatie

en noemt ‘OpvangAttestBoekh.arf’, u heeft nu het formulier voor u op de
formuliergenerator.
Vervolgens selecteert u de twee veldjes onder: ‘5. Periode waarin het kind is
opgevangen (1)’.

U verwijdert in de ‘memo’ die zich opent de oorspronkelijke tekst en vervangt deze met
een tekst naar uw keuze.
-

Nu moet u het bestand nog lokaal opslaan in dezelfde map als vanwaar u het vandaan
heeft gehaald, zo bent u verzekerd dat de gewijzigde periode op alle fiscale attesten die
je wilt afdrukken voorkomt.
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