
% bedrag cumul federaal: maximum: 2.350,00 bij netto BI: 36.226,67

% 13.540,00  25% 3.385,00 1ste schijf netto BI ad 15%: 1.960,00

0,00 16.400,00  30,0% 13.540,00 23.900,00  40% 4.144,00 7.529,00 Brussel maximum: 2.500,00 bij netto BI: 38546,67

23.900,00 41.360,00  45% 7.857,00 15.386,00 1ste schijf netto BI ad 15%: 2.080,00

vanaf 41.360,00  50% Vlaanderen maximum: 2.280,00 bij netto BI: 35.150,00

30% maximum: 11.170,00 1ste schijf netto BI ad 15%: 1.900,00

Wallonië maximum: 2.290,00 bij netto BI: 35.301,67

% 1ste schijf netto BI ad 15%: 1.910,00

0,00 86.333,33  3% % bedrag cumul maximum persoonlijke beroepsinkomsten 14.510,00 federaal: maximum fiscaal leningsbedrag: 78.440,00

9.520,00  25% 2.380,00 

9.520,00 13.540,00  30% 1.206,00 3.586,00 

13.540,00 22.570,00  40% 3.612,00 7.198,00 vrijstellingsbedrag "ander" vervoer: 420,00

% bedrag cumul 22.570,00 41.360,00  45% 8.455,50 15.653,50 kilometervergoeding fiets, pedelec, enz.: 0,24

0,00 6.250,00  28,7% 1.793,75 vanaf 41.360,00 50% 75 km 100 km 75,00

6.250,00 12.430,00  10,0% 618,00 2.411,75 Brussel 32,591% 101 km 125 km 125,00

12.430,00 20.680,00  5,0% 412,50 2.824,25 Vlaanderen 33,257% > 125 km 175,00

20.680,00 90.538,33 3,0% 2.095,75 4.920,00 Wallonië 33,257%

% bedrag cumul

0,00 18.592,02  0,0% 0,00 "gewone" per jaar: 1.416,16

18.592,02 21.070,96  5,0% 123,95 123,95 diesel 84 gr "speciale" per jaar: 2.600,90

% 21.070,96 60.161,85  1,3% 508,18 731,28 benzine 102 gr km-vergoeding: 1/07/2020 30/06/2021 0,3542

0,00 98.400,00  5% 60.161,85 - 0,0% 731,28 maximum 2.000 km 1/07/2021 30/06/2022 0,3707

gebruikte basisrentevoet (minimum) 1,00%

algemene vermeerdering 2,25% jaarbedrag (beide) maximum: 6.390,00

1 kind 1.650,00 basisbelastingvrije som 9.050,00 maandbedrag, verenigingswerk: maximum: 532,50

2 kinderen 4.240,00 1.070,00 vergoedingen VA1 12/04/2021 3,00% maandbedr. "sport"verenigingswerk: maximum: 1.065,00

3 kinderen 9.500,00 VA2 12/07/2021 2,50%

4 kinderen 15.360,00 belastingplichtige die alleen belast wordt + kind(eren) ten laste 1.650,00 VA3 11/10/2021 2,00%

vanaf 5de kind 15.360,00 + per kind 5.860,00 21.220,00 5 k jaar van huwelijk / wettelijke samenwoning (***) 1.650,00 VA4 20/12/2021 1,50% km-vergoeding: 1/07/2020 30/06/2021 0,3542

kind < 3 jaar en geen opvangkosten 610,00 27.080,00 6 k indien maximum nettobestaansmiddelen andere partner 3.410,00 1/07/2021 30/06/2022 0,3707

32.940,00 7 k handicap belastingplichtige 1.650,00 bonificatie VA1 12/04/2021 1,50% dagvergoeding: 1/04/2020 30/09/2021 17,41

Opgelet: 38.800,00 8 k per persoon ten laste (andere dan kinderen) 1.650,00 VA2 12/07/2021 1,25% 1/10/2021 31/01/2022 18,11

een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen 44.660,00 9 k per gehandicapte  persoon ten laste (andere dan kinderen) 3.290,00 VA3 11/10/2021 1,00% niet-kosteloos logies: 1/04/2020 30/09/2021 130,57

50.520,00 10 k 4.940,00 VA4 20/12/2021 0,75% 1/10/2021 31/01/2022 133,18

Maximum belastingkrediet: 470,00 EUR / kind 56.380,00 11 k telewerk 1/04/2020 31/03/2021 129,48

62.240,00 12 k per ascendent / zijverwant t/m de 2de graad ten laste van +65j 3.290,00 minimum vermeerdering 0,50% 80,00 uitzond.(Covid 19): 1/04/2021 30/09/2021 144,31

(**) voorwaarden:netto-beroepsinkomen ≥ 3.410,00 EUR 1/10/2021 31/01/2022 132,07

maximum: 1.070,00 indien belastbaar inkomen ≤ 15.980,00

0,00 indien belastbaar inkomen ≥ 20.240,00 Inkomensgrens Vlaanderen: 47.710,00

afbouw: 15.980,00 < belastbaar inkomen < 20.240,00 Brussel & Wallonië: geen grens LPG 0,6466

1.070,00 x (20.240,00 - belastbaar inkomen) / (20.240,00 - 15.980,00) diesel 1,5727

(***) niet bij gemeenschappelijke aanslag E10 1,6080

Inkomensgrens: E10 loodvrij super 95 1,5624

forfaitaire kosten: 50,00% tot 16.680,00 8.340,00

nettobestaansmiddelen: persoon ten laste (andere dan kinderen) 3.410,00 25,00% tot 33.360,00 4.170,00

kind ten laste bij een gemeenschappelijke aanslag 3.410,00 maximum: 12.510,00 verwarming

kind ten laste bij een belastingplichtige die alleen belast wordt 4.920,00 elektriciteit

gehandicapt kind ten laste bij een belastingplichtige die alleen belast wordt 6.240,00

bij kinderen: onderhoudsuitkeringen maximumbedrag per kind en per dag 14,00

bij wezen : overlevingspensioenen toegekend aan wezen in de publieke sector en de wezenrenten burgemeester 7.232,81

schepen, enz. 4.339,63

bij kinderen / studenten: bezoldigingen uit een arbeidsovereenkomst voor studenten

bezoldigingen uit een arbeidsovereenkomst bij alternerende opleidingen

winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleider  bij een student-zelfstandige

bij ascendenten en zijverwanten tot en met de 2de graad van +65j en zelfredzaamheid ≥ 9 punten:

kind: 125.000,00

ouder van een overleden kind: 30.000,00

minimum kosten voor bezoldigingen van werknemers en baten 470,00

1.030,00 470,00

forfait burgemeester/schepen

voordeel alle aard energie
leidinggevend/bl werknemers

2.080,00 930,00

deeleconomie - verenigingswerk

"eigen" kost werkgever/vennootschap

forfait "verre" 

verplaatsingen:

gemiddelde brandstofprijzen

lange termijnsparen

woon- werkverkeer:

aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

vrijwilligerswerk

per dag: 35,41

kinderoppaskosten

roerende / beroepsinkomsten

RV ad 15% / 30%
62.550,00

forfaitaire beroepskosten bezoldiging 

meewerkende echtgenoten

gemiddelde CO2 uitstoot

schijven bedrag

4.920,00 

voorafbetalingen
belastingvrije sommen

"echt" alleenstaande belastingplichtige die alleen belast wordt + kind(eren) 

ten laste + laag inkomen (**)

Afgeschaft door artikel 43 van de Programmawet dd. 

27/12/2005, BS. dd.30/12/2005, Ed.2

maximumfactuur

terugbetaalbaar BK dienstencheques

maximum nettobestaansmiddelen

auteursrechten

3.410,00

niet als bestaansmiddelen te 

beschouwen

(art. 86 en art. 87 Begrotingsdecreet 2011)

Afgeschaft

Vlaamse forfaitaire vermindering PB

2.840,00

ontvangen forfaitaire vergoeding als ouder van een overleden kind of als kind dat 

geleden heeft aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van 

geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap

27.430,00bij ascendenten en zijverwanten tot en met de 2de graad van +65j en zelfredzaamheid 

< 9 punten, overgangsbepaling t/m aj 2025 indien reeds ten laste op 01/01/2021:

2.590,00 schijven

autonomiefactor
24,957%

pensioenen, 

renten, enz…

forfaitaire beroepskosten baten van vrije 

beroepen, ambten,…
schijven

gewestelijke opcentiemen

bijzondere bijdrage sociale zekerheid

per zorgbehoevende ascendent/zijverwant t/m de 2de graad ten laste van 

+65j (vermindering zelfredzaamheid ≥ 9 punten MB 30/07/1987)

schijven

schijven bedrag 1,8630

4.920,00 4,63

huwelijksquotiënt
forfaitaire beroepskosten bezoldiging 

bedrijfsleiders
schijven bedrag belastingschijven belastingvrije sommen meewerkinkomen

forfaitaire beroepskosten bezoldiging 

werknemers en winsten

belastingschijven basisbelasting index KI revalorisatie 

coëfficiëntschijven

FHS 30/04/2022 Maurice De Mey


