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Personenbelasting

Actualisering aanslagjaar 2022, inkomsten 2021

-

Vooruitblik aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 en volgende

NCOI – Actuaclub Fiscaliteit
-

Mei 2022

-

Nathalie Nimmegeers - Maurice De Mey

Indieningstermijnen voor aanslagjaar 2022

▪ Papieren aangifte 

▪ 30 juni 2022

– wijzigingen VVA op papier

▪ Elektronische aangifte Tax-on-web

▪ 15 juli 2022 

– wijzigingen aan VVA ( ! ook voor mandataris) 

▪ 30 September

– Aangifte via een mandataris

– Mandataris die indient vóór 31 augustus 2022

– Vroegere terugbetaling  of langere termijn voor bijbetaling 

▪ Via www. Taxonweb.be of via persoonlijk fiscaal elektronisch dossier 
www.myminfin.be
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PB - Actualia
Inhoudstafel

1. Aandachtspunten en wijzigingen van toepassing voor de 

aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022, 

inkomsten van het jaar 2021

2. Aandachtspunten en wijzigingen van toepassing voor de 

aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023, 

inkomsten van het jaar 2022

Aangifte aanslagjaar 2022

Belangrijkste Wijzigingen
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak II

▪ Codes 1027 – 1029 – 1043 – 1044

– 65-plussers ten laste

– Nieuwe regeling in functie van de verminderde zelfredzaamheid van 

de 65+

– Bestaande regeling blijft als overgangsregeling van toepassing tot 

aanslagjaar 2025, inkomsten van 2024, indien de betrokken 65+ reeds 

ten laste was op 1 januari 2021

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak III

▪ Verwijdering van de 12 codes voor buitenlandse inkomsten:

– 1123/2123 – 1124/2124 – 1125/2125 – 1130/2130 – 1131/2131 – 1132/2132

– KI’s en bruto huren van buitenlandse onroerende goederen moeten in de 

aangifte samengevoegd worden met de KI’s en de bruto huren van in België 

gelegen onroerende goederen

– Om te genieten van de vermindering voor buitenlandse inkomsten dienen de 

buitenlandse vrij te stellen inkomsten naargelang het geval herhaald te 

worden in de rubrieken B., 1. en/of 2. 
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak IV

▪ Toevoeging van 4 codes voor de vrijstelling van vrijwillige overuren in cruciale 

sectoren en/of in het kader van de relance (en betaald in 2021)

– 1310/2310 – 1311/2311

▪ Toevoeging van 2 codes voor de (in principe belastbare) eenmalige premie voor 

zelfstandigen ter compensatie van de 500,00 EUR consumptiecheques die 

werknemers belastingvrij konden genieten

– 1309/2309

▪ Toevoeging van 4 codes voor overuren die recht geven op een overwerktoeslag 

gepresteerd in een andere sector dan de bouwsector met registratiesysteem

– 1312/2312 – 1313/2313

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak VII

▪ Verwijdering van de 4 codes voor de dividenden belastbaar ad 10% uitgekeerd 

uit een kapitaalvermindering in het 5de of 6de jaar nà incorporatie van de 

belastbare reserves uiterlijk in 2014

– Codes 1163/2163 en 1446/2446

▪ Vak IX

▪ Geen nieuwe codes, wel dienen in de codes 3100/4100 – 3106/4106 –

3109/4109 – 3110/4110 nu ook de KI’s en de bruto huren van de in het 

buitenland gelegen onroerende goederen opgenomen te worden
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak X - Federaal

▪ Toevoeging van 4 codes m.b.t. tot de belastingvermindering voor betalingen 

gedaan voor het verwerven van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun 

omzet sterk hebben zien dalen door de Covid-19 pandemie

– Codes 1345/2345 voor de gedurende 3 jaar overdraagbare niet-genoten 

belastingvermindering van 2020

– Codes 1377/2377 voor de terugname van de werkelijk genoten 

proportionele belastingvermindering indien de aandelen niet gedurende 60 

maanden behouden blijven

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak X - Federaal

▪ Toevoeging van 2 codes voor de betalingen gedaan van 1 september 2021 t/m 

31 december 2021 voor de plaatsing van een vast laadstation voor elektrische 

wagens in of bij de woning

– Codes 1365/2365

– Niet te verwarren met de plaatsing van laadstations in de beroepssfeer en 

die onder bepaalde voorwaarden recht geven op een verhoogde 

kostenaftrek en de investeringsaftrek

▪ Toevoeging van 4 codes voor de kwijtgescholden huur en huurvoordelen 

gedaan in de maanden maart, april of mei 2021 en die gedaan in de maanden 

juni, juli, augustus en september 2021

– Codes 1363/2363 en 1364/2364
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak XI – Vlaams Gewest

▪ Vriendenaandeel

– Toevoeging van 2 codes voor het in 2021 volgestort bedrag, volgens het 

aantal dagen dat de aandelen in bezit waren

– Codes 3376/4376

▪ Vak XI – Waals Gewest

▪ Prêt Coup de Pouce

– Toevoeging van 2 codes wegens de invoering van het eenmalig 

belastingkrediet van 30% voor de vanaf 2021 afgesloten leningen

– Codes 3389/4389

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak XI – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

▪ Proxi-lening

– Toevoeging van 4 codes voor het in 2021 uitstaand saldo op 01/01/2021 

en 31/12/2021

– Codes 3391/4391 en 3392/4392

▪ Vak XII

▪ Verwijdering van de 4 codes m.b.t. de verhoogde vergoeding voor de 

voorafbetalingen gedaan in het 3de en 4de kwartaal 2020

– 1583/2583 en 1584/2584
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak XV

▪ Vergoedingen voor ontbrekende coupon

– Verwijdering van de 4 codes voor de vergoeding voor ontbrekende coupon 

voor dividenden belastbaar ad 10% uitgekeerd uit een kapitaalvermindering 

in het 5de of 6de jaar nà incorporatie van de belastbare reserves uiterlijk in 

2014

– Codes 1129/2129 en 1190/2190

▪ Deeleconomie en Verenigingswerk

– Beperking van de omschrijving tot deeleconomie i.p.v. “deeleconomie, 

occasionele diensten tussen burgers en vergoedingen voor verenigingswerk”

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak XV

▪ Deeleconomie en Verenigingswerk (vervolg)

– Verwijdering van 2 codes m.b.t. de kosten voor de deeleconomie die nu 

automatisch 50% bedragen

– 1248/2248

– Toevoeging van 2 codes voor de bedrijfsvoorheffing ingehouden door het 

elektronisch platform en vermeld op de fiche 281.29

– 1461/2461

– Toevoeging van 2 codes voor de bruto vergoeding uit verenigingswerk

– 1462/2462
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak XV

▪ Deeleconomie en Verenigingswerk (vervolg)

– Toevoeging van 4 codes voor de premies voor sportieve prestaties op 

(para)olympische spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere 

continentale kampioenschappen van maximaal 50.040,00 EUR

– Codes 1463/2463 en 1464/2464

▪ Vak XVI

▪ Toevoeging van 4 codes voor de vrijstelling van vrijwillige overuren in cruciale 

sectoren en/of in het kader van de relance (en betaald in 2021)

– 1413/2413 – 1414/2414

▪ Geen nieuwe code voor de in bezoldiging geherkwalificeerde huur van in het 

buitenland gelegen onroerende goederen

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vakken XVII en XVIII

▪ Toevoeging van 4 codes teneinde het onderscheid te maken tussen de 

vergoedingen voor het Covid-19 overbruggingsrecht en de andere vergoedingen 

omwille van het feit dat op de eerste geen sociale bijdragen verschuldigd zijn en 

op de tweede wel

– Vak XVII

– Codes 1636/2636 en 1637/2637

– Vak XVIII

– Codes 1682/2682 en 1683/2683
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PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vak XVII

▪ Schrapping van de 2 codes voor de carry backregeling voor toekomstige 

verliezen en de 2 codes voor de carry backregeling voor de landbouw wegens 

ongunstige weersomstandigheden

– Vak XVII

– Codes 1635/2635 en 1642/2642

▪ Vak XVIII

▪ Schrapping van de 2 codes voor de carry backregeling voor toekomstige 

verliezen

– Vak XVIII

– Codes 1660/2660

PB - Aanslagjaar 2022

Belangrijkste wijzigingen

▪ Vakken IV, V, XV, XVI, XVII, XVIII en XXI

▪ De vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten van buitenlandse oorsprong 

worden vanaf aanslagjaar 2021 afzonderlijk belast ad 0%

– In de betrokken vakken wordt bij de in het buitenland verkregen inkomsten 

nu ook “of op de afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 0%” 

toegevoegd
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PB - Aanslagjaar 2022

Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten  -

▪ Context:

▪ Inkomsten die ingevolge een dubbelbelastingverdrag in België vrijgesteld 

zijn, worden meegerekend om het belastingtarief te bepalen op de niet-

vrijgestelde inkomsten (= vrijstelling met progressievoorbehoud)

▪ Vraag?

– Moeten buitenlandse inkomsten die principieel afzonderlijk belastbaar 

zijn in aanmerking worden genomen voor het bepalen van het 

belastingtarief op de niet-vrijgestelde inkomsten ?

PB - Aanslagjaar 2022

Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten

▪ Huidige regeling:

▪ Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten worden door de 

administratie geglobaliseerd (en dus belast aan het marginaal tarief) en 

genieten samen met de vrij te stellen gezamenlijk belastbare inkomsten van 

de “vermindering voor buitenlandse inkomsten” (= vrijstelling met 

progressievoorbehoud)
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PB - Aanslagjaar 2022

Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten

▪ Hof van Beroep van Antwerpen, 22 oktober 2019 en 17 december 2019, 

Grondwettelijk Hof, 23 december 21

: NEE 

– Nederlandse lijfrente-uitkeringen die principieel afzonderlijk belastbaar 

zijn mogen niet onder het progressievoorbehoud vallen

PB - Aanslagjaar 2022

Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten

▪ Minister van Financiën: 

▪ De belastingadministratie legt zich neer bij de hoger genoemde rechtspraak 

over de niet toepassing van het progressievoorbehoud bij de vrijstelling van 

de Nederlandse lijfrenten, en bij uitbreiding van alle andere buitenlandse 

afzonderlijke belastbare inkomsten waarover de buitenlandse mogendheid 

heffingsbevoegd is, bv. bepaalde opzeggingsvergoedingen (PV 55006701C 

dd. 15.07.2020 en PV 55013061C dd. 10.02.2021).

21

22

https://monkey.wolterskluwer.com/nl/document/mnco12988962-12988963/explore/ln228779
https://monkey.wolterskluwer.com/nl/document/mnco12988962-12988963/explore/ln232495
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PB - Aanslagjaar 2022
Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten

▪ Nieuwe regeling : het ‘nul procent’ tarief (*) :

▪ Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten moeten 

worden vrijgesteld, zonder progressievoorbehoud, of m.a.w. worden 

belast aan 0% (art. 171, 8° WIB92) 

▪ Indien het verdrag het toelaat kunnen op  bepaalde beroepsinkomsten  

aanvullende gemeentebelastingen verschuldigd blijven op de “fictieve 

personenbelasting” alsof het Belgische inkomsten zouden zijn (vb. 

Nederland, Frankrijk, Duitsland, enz.; niet: Luxemburg)

▪ Regeling eveneens van toepassing voor inkomsten die zijn vrijgesteld 

krachtens andere internationale verdragen of akkoorden

(*) Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2021, BS 28 januari 2022

PB - Aanslagjaar 2022

Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

▪ Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten

▪ Nieuwe regeling : het ‘nul procent’ tarief

– Automatische vrijstelling door de fiscus

(*) wet houdende diverse fiscale bepalingen van 6 december 2021, BS 28 januari 2022
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PB - Aanslagjaar 2022
Vakken IV,V,XV,XVI,XVII,XVIII en XXI

▪ Buitenlandse vrij te stellen afzonderlijk belastbare inkomsten

▪ Nieuwe regeling : het ‘nul procent’ tarief 

– Toepassing

– Retroactieve invoering vanaf aj. 2021 

– Betwistingen en ontheffingen

– Arrest Grondwettelijk Hof  van 23 december 2021

– Indien het Grondwettelijk Hof een uitspraak doet over 

een prejudiciële vraag dan vormt dit arrest een ‘nieuw 

feit’.

– Ontheffingen van ambtswege dus ook mogelijk voor de 

jaren voor 2020

Aangifte
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Gezinslasten

▪ Voorwaarden om ten laste te zijn van een belastingplichtige

– (klein)kinderen, ascendenten, broers, zusters tem 2de graad van de 

belastingplichtige

– Deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar

– Nettobestaansmiddelen mogen  niet meer zijn dan toegelaten 

grens (zie annexe)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Gezinslasten

▪ Uitgesloten personen of kinderen

– Die bezoldigingen genieten die voor de belastingplichtige 

beroepskosten zijn

– Die als student-zelfstandige bezoldigen als bedrijfsleider geniet die 

beroepskosten vormen voor een vennootschap en  waarbij de 

belastingplichtige controle uitoefent over deze vennootschap en de 

bedrijfsleiderbezoldiging van de student-zelfstandige > 2.000 EUR 

bruto en > dan de helft van zijn of haar belastbare (bruto) 

inkomsten  (geen onderhoudsuitkeringen)

27
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Netto bestaansmiddelen – Covid-19 maatregel

▪ Studentenarbeid 

– Tellen niet mee voor de berekening van de netto bestaansmiddelen noch 

voor het contingent van 475 uren 

– Bezoldigingen verkregen door studenten in de zorgsector tijdens het:

– 1ste, 2de en 3de kwartaal van 2021 (niet: 4de kwartaal)

– 1ste kwartaal van 2022

– Bezoldigingen verkregen door studenten in andere sectoren tijdens het:

– 3de kwartaal van 2021

– 1ste kwartaal van 2022 voor maximum 45 uren

Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Studentenbezoldigingen die niet meetellen als bestaansmiddelen: overzicht (*)

(*) Bron: Pieter Debbaut

Bezoldigingen studentenarbeid in aanmerking te nemen als netto-

bestaansmiddelen

Kwartaal 2020-2021-2022 Zorgsector en 

onderwijs

Andere sectoren

Q1 2020 JA JA

Q2 2020 NEE NEE

Q3 2020 JA JA

Q4 2020 NEE JA

Q1 2021 NEE JA

Q2 2021 NEE JA

Q3 2021 NEE NEE

Q4 2021 JA JA

Q1 2022 NEE NEE beperkt tot 45 

uren

PB - Aanslagjaar 2022
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

• Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar en 

zorgbehoevend 

• Voorwaarden

▪ Deel uitmaken van het gezin op 1 januari 2022

▪ Netto bestaansmiddelen ≤ 3.410,00 EUR

– Bruto schijf van 27.430,00 EUR pensioenen (aj. 2022) tellen niet mee als 

bestaansmiddelen

▪ Geen bezoldigingen ontvangen die beroepskosten zijn voor diegene die hen 

ten laste neemt 

▪ Bijkomende voorwaarden: zorgbehoevend zijn op 1 januari 2022 

PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar 

en zorgbehoevend 

▪ Toeslag belastingvrije som: 4.940,00 EUR (*)

– Zorgbehoevend = vermindering van de graad van zelfredzaamheid ≥ 

9 punten conform MB. dd. 30 juli 1987, vastgesteld ongeacht de 

leeftijd, dus ook indien vastgesteld > 65 jaar

– Zich niet zelfstandig kan verplaatsen, eten of koken, instaan voor 

persoonlijke hygiëne, huishoudelijk werk te leveren, 

communiceren.

– Weliswaar geen verdubbeling wegens handicap

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag: 2.610,00 EUR

28
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar 

en zorgbehoevend 

– Zware handicap = ruimer dan zorgbehoevend

– Handicap vastgesteld vóór 65 jaar 

– Zware handicap is niet automatisch zorgbehoevend ! 

28

PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar 

en zorgbehoevend

▪ Overgangsregeling tot en met aanslagjaar 2025, inkomsten 2024, indien 

reeds ten laste op 01/01/2021 (in de oude regeling)

▪ Voor ascendenten en broers en zussen van +65 jaar met netto 

bestaansmiddelen ≤ 3.410,00 EUR (*): 

– 3.290,00 EUR/persoon (**)

– Wel verdubbeling wegens handicap vastgesteld voor < 65 jaar

– ( 3.290 x 2) = 6.580,00 EUR i.p.v. 4.940 EUR !

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag: 1.800,00 EUR

(**) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag: 1.740,00 EUR

33
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 
jaar en zorgbehoevend

▪ Aangifte tijdens overgangsmaatregel

PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 
jaar en zorgbehoevend

▪ Aangifte tijdens overgangsmaatregel

Bron: Documentatie aangifteseminarie Personenbelasting:  PD, NN, MDM
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar en 
zorgbehoevend

▪ Aangifte

– De 65+ voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling verminderde 

zelfredzaamheid maar was nog niet ten laste op 01/01/2021 en is al dan niet 

gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

– Belastingvrije som: 4.940,00 EUR

– Code: 1027-40

– De 65+ voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling inzake 

verminderde zelfredzaamheid maar was wel ten laste op 01/01/2021 en is 

wel gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

– Belastingvrije som: 6.580,00 EUR (= 3.290,00 x 2)

– Code: 1027-40 en code 1029-38

PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar en 
zorgbehoevend

▪ De 65+ voldoet niet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling inzake 

verminderde zelfredzaamheid maar was wel ten laste op 01/01/2021 maar is 

niet gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

▪ Belastingvrije som: 3.290,00 EUR

▪ Code: 1043-24

▪ De 65+ voldoet niet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling inzake 

verminderde zelfredzaamheid maar was wel ten laste op 01/01/2021 en is 

wel gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

▪ Belastingvrije som: 6.580,00 EUR (= 3.290,00 x 2)

▪ Code: 1043-24 en code 1044-23
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

Toeslag belastingvrije som voor ascendenten, broers en zussen van +65 jaar en 
zorgbehoevend

▪ De 65+ voldoet niet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling inzake 

verminderde zelfredzaamheid maar was nog niet ten laste op 01/01/2021 en 

is niet gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

▪ Geen fiscaal voordeel meer voor 65+

▪ Eventueel “gewone” persoon ten laste (weinig waarschijnlijk !)

– niet gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

– Code 1032-35, belastingvrije som: 1.650,00 EUR

– wel gehandicapt wegens feiten vastgesteld < 65 jaar

– Code 1032-35 en 1033-34, belastingvrije som: 3.300,00 EUR

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Eigen woning = woning die de belastingplichtige zelf betrekt (met zijn 

gezinsleden)

▪ Behoud status “eigen woning” indien de belastingplichtige zijn eigen 

woning niet zelf betrekt omwille van:

▪ Beroepsredenen

▪ Reden van sociale aard

▪ Wettelijke of contractuele belemmeringen

▪ Stand van de bouwwerken of de verbouwingswerkzaamheden

39
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Uitzonderingen op de status  “eigen woning”

▪ Gedeelte van de woning betrokken door de belastingplichtige dat:

– Voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt door de 

belastingplichtige of zijn gezinsleden

– Gebruikt wordt door derden

▪ De woning die door de belastingplichtige niet zelf betrokken wordt 

omwille van beroeps- of sociale reden en die gebruikt wordt door 

andere personen dan de gezinsleden van de belastingplichtige

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Eigen woning niet zelf betrokken omwille van beroeps- of sociale 

redenen en ter beschikking (“verhuurd”) gesteld van een derde

▪ WIB92: geen eigen woning (*)

▪ Fiscus: toch eigen woning (**)

▪ Hof van Beroep van Antwerpen, 9 februari 2021:

▪ Belastbaar!

– Problematiek huurder:

– natuurlijke persoon/vennootschap/gebruik als “woning”

(*) art. 2, §1, 15° WIB92 verwijzend naar art. 5/5, §4, 2de t/m 8ste lid BFW 16/01/1989

(**) Circulaire nr. AAFisc 6/2015 (Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022 (*)

– Geen onderscheid meer voor het bepalen van het belastbaar inkomen 

naargelang het gaat om

– Een in België gelegen onroerend goed

– Een in het buitenland gelegen onroerend goed

(*) W 17 februari 2021, BS. 25 februari 2021

PB - Aanslagjaar 2022
Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022 (*)

– Toekenning van een Kadastraal Inkomen aan in het buitenland 

gelegen onroerend goed zoals aan de in België gelegen 

onroerende goederen

– Toepassing van dezelfde regels als voor in België gelegen 

onroerende goederen

(*) W 17 februari 2021, BS. 25 februari 2021
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Belastbare basis:

– Geïndexeerd KI (afgerond) x 1,4 

– Niet-verhuur

– Verhuur aan een natuurlijke persoon, geen 

beroepsgebruik

(*) W 17 februari 2021, BS. 25 februari 2021

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Belastbare basis:

– Geïndexeerd KI (afgerond) x 1,4

– Verhuurd aan een rechtspersoon, die geen vennootschap 

is, met het oog op het ter beschikking stellen aan

– een natuurlijke persoon om uitsluitend als woning te 

worden gebruikt (geen beroepsgebruik)

– aan meerdere natuurlijke personen die ze uitsluitend 

gezamenlijk als woning gebruiken (geen 

beroepsgebruik)
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Belastbare basis:

– Netto (huur + huurvoordelen)

– Alle andere situaties

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

Onroerende goederen gelegen in het buitenland

Gebouwen Aangifte

Niet verhuurd Code 106: KI

Verhuur aan een natuurlijke persoon, geen beroepsgebruik Code 106: KI

Verhuurd aan een rechtspersoon, die geen vennootschap is, 

met het oog op het ter beschikking stellen aan:

▪ een natuurlijke persoon om uitsluitend als woning te 

worden gebruikt (geen beroepsgebruik)

▪ aan meerdere natuurlijke personen die ze uitsluitend 

gezamenlijk als woning gebruiken (geen beroepsgebruik)

Code 106: KI

Andere situaties : verhuurd aan andere personen Code 109 : KI

Code 110: huur + 

huurvoordelen
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

Onroerende goederen gelegen in het buitenland

Gronden Aangifte

Niet verhuurd Code 107: KI

Verhuur aan een natuurlijke persoon, geen beroepsgebruik Code 107: KI

Verhuurd aan andere personen Code 112: KI

Code 113: huur + 

huurvoordelen

Verhuurd volgens pachtwetgeving (of een verglijkbaar 

buitenlands recht dat de pachtprijzen beperkt) voor land-of 

tuinbouwdoeleinden

Code 108 : KI

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Belastbare basis:

– Begrip “netto (huurprijs + huurvoordelen)”

– Gronden

– bruto bedrag (huurprijs + huurvoordelen)

- 10 % (*) voor onderhoud- en 

herstellingskosten

(*) forfaitair vastgelegd, geen “werkelijke” kosten mogelijk
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Belastbare basis:

– Begrip “netto (huurprijs + huurvoordelen)”

– Gebouwen

– Bruto bedrag (huurprijs + huurvoordelen)

- 40 % (*) voor onderhoud- en 

herstellingskosten

– maximum : 2/3 x niet-geïndexeerde K.I. x        

revalorisatiecoëfficiënt

(*) forfaitair vastgelegd, geen “werkelijke” kosten mogelijk

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Andere gevolgen

– De buitenlandse belasting is niet langer aftrekbaar van 

het belastbaar inkomen

– Deze wordt geacht inbegrepen te zijn in de kostenforfaits 

voor onderhoud en herstelling van respectievelijk 10% 

(gronden) en 40% (gebouwen)

– Herkwalificatie van huur in bezoldiging van bedrijfsleider is nu 

ook mogelijk voor in het buitenland gelegen onroerende 

goederen !
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Interesten van schulden aangegaan voor het verwerven of behouden 

van buitenlands onroerend goed

– De interesten van schulden die specifiek zijn aangegaan voor het 

verwerven of behouden van buitenlands onroerend goed ( geen 

eigen woning) zijn aftrekbaar van het totaal bedrag van de 

onroerende inkomsten

– Aangifte : code 1146/2146

– De intresten vermeld in code 146 zullen pro rata worden 

aangerekend op de Belgische en buitenlandse onroerend 

inkomsten

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Interesten van schulden aangegaan voor het verwerven of behouden 

van buitenlands onroerend goed

• Voorbeeld:

• Netto belastbare onroerende inkomsten

• verhuurde woning (B) 3.500,00

• villa (Frankrijk) 1.750,00

• villa (Haïti, geen DBV) 875,00

• verhuurde winkel (B) 4.500,00

• Betaalde intresten 7.200,00
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Interesten van schulden aangegaan voor het verwerven of behouden van 

buitenlands onroerend goed

Onroerende inkomsten België Buitenland Totalen

met DBV zonder DBV

verhuurde woning (B) 3.500,00 3.500,00

villa (F) 1.750,00 1.750,00

villa (Haiti) 875,00 875,00

verhuurde winkel (B) 4.500,00 4.500,00

totaal 8.000,00 1.750,00 875,00 10.625,00

interesten -5.421,18 -1.185,88 -592,94 -7.200,00

netto onroerende inkomsten 2.578,82 564,12 282,06 3.425,00

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Vaststelling van het KI

– Gronden

– Het KI wordt bepaald op 2,00 EUR per hectare
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Vaststelling van het KI

– Gebouwen 

– Het KI wordt bepaald door de 5,3% toe te passen op de:

– Normale verkoopwaarde op het referentietijdstip, nl. 

1 januari 1975

– Actuele normale verkoopwaarde waarop een 

correctiefactor wordt toegepast

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Vaststelling van het KI

– Correctiefactor

– Jaarlijks te bepalen door:

Correctiefactor vorig jaar

x [ gemiddelde van de maandelijkse referte-indexen J (*) + 1]

(*) J = lineaire obligaties op 10 jaar
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Vaststelling van het KI

– Correctiefactor 2020: 15,036 (art. 478, 3de lid WIB92)

– Correctiefactor 2021: 15,018

– Correctiefactor 2022: 15,011

– Correctiefactor vorige jaren:

– Zie bijlage

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Verwervingen vanaf 1 januari 2021

– Spontaan melden binnen de 4 maanden vanaf de 

verwerving/vervreemding (tot 30/06/2021 voor de verwervingen

voor de publicatie op 25/02/2021 Wet van 17/02/2021):

– Per brief: Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel 

buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 

1030 Brussel

– Via e-mail: foreigncad@minfin.fed.be
– Door de gegevens in te vullen op de site www.myminfin.be

– Mijn woning →mijn onroerende goederen raadplegen-→een goed 
in het buitenland aangeven
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

– Vaststelling van het KI

– Informatie te verstrekken aan de AAPD:

– Een korte beschrijving van het goed

– Land van ligging

– Adres of beschrijving

– De huidige normale verkoopwaarde

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe aangiftemethode

– De buitenlandse KI’s en bruto huren dienen samen met de eventuele 

Belgische KI’s en bruto huren opgenomen te worden in de 

respectievelijke codes

– Om te genieten van de vermindering voor buitenlandse inkomsten 

dienen de buitenlandse vrij te stellen inkomsten naargelang het geval 

herhaald te worden in de rubrieken B., 1. en/of 2. 

– Vrij te stellen buitenlandse tot bezoldiging geherkwalificeerde huur 

dient herhaald te worden in Vak XVI, rubriek 18
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022

Voorbeeld

Belastingplichtige (alleenstaande) woont in België.

Hij kocht op 1 mei 2021 een chalet  in Frankrijk voor 300.000 EUR (exclusief alle 

kosten m.b.t. de aankoop), die hij gebruikt als tweede verblijf. Hij is ook reeds 

eigenaar van een huis in het zuiden van Frankrijk sinds 2015. (aankoopprijs 

400.000 EUR, exclusief kosten), die hij privématig verhuurde voor 800 EUR 

/maand. 

In 2021 betaalde hij 500 EUR buitenlandse onroerende belasting (taxe Foncière ).
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

Voorbeeld

KI chalet Frankrijk : 

▪ 300.000 EUR / 15,018 (correctiefactor 2021) x 5,3 % = 1.059 EUR

▪ 1.059 x 245 dagen/ 365  = 710,8 EUR 

KI huis Frankrijk : 

▪ 400.000 EUR / 14,622 (correctiefactor 2015° x 5,3% = 1.450 EUR

→Totaal : 710,8 + 1.450 = 2.160,8

→Geen aftrek meer van de buitenlandse belasting

PB - Aanslagjaar 2022

Vak III – Inkomsten van onroerende goederen (F)

▪ Onroerende goederen gelegen in het buitenland

Voorbeeld

2.160,80

Frankrijk 1106-58 2.160,80
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordelen van alle aard

▪ Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot 
andere doeleinden dan verwarming:

– aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders :

→   verwarming: 2.080,00 EUR / jaar (*)

→   elektriciteit :  1.030,00 EUR / jaar (**)

– aan andere personen (doorgaans werknemers) :

→   verwarming:    930,00 EUR / jaar (***)

→   elektriciteit :    470,00 EUR / jaar (****)

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag:    1.245,00 EUR

(**) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag :       620,00 EUR

(***) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag :       560,00 EUR

(***) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag :       280,00 EUR

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordelen van alle aard

▪ Renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet:

– Hypothecaire leningen (vaste rentevoet) afgesloten in 2021:

– wedersamengesteld door een gemengde verzekering: 1,34 % / 

jaar

– andere: 1,29 % / jaar

– Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd (consumentenkredieten) 
afgesloten in 2020:

– aankoop van een wagen: 0,05 % / maand

– andere: 0,11% / maand

– Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (kaskredieten / RC):

– beschikking over de kapitalen in 2020: 6,48 %

▪ Referentieperiode

– 1 oktober 2019 – 30 september 2020
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Voordelen van  alle aard 

Cataloguswaarde wagen x 6/7 x co²-percentage x leeftijdscoëfficient x gebruiksduur

Cataloguswaarde en co²-percentage 

cataloguswaarde Nieuwwaarde bij verkoop aan particulier, zonder kortingen, inclusief opties + 

werkelijk betaalde BTW 

Co²-percentage Diesel 5,50 % + 0,1%/gr co²-uitstoot > 

referentie-uitstoot

- 0,1 %/gr co²-uitstoot < 

referentie-uitstoot

Benzine 5,50% + 0,1%/gr co²-uitstoot > 

referentie-uitstoot

- 0,1 %/gr co²-uitstoot < 

referentie-uitstoot

Minimum 4%

Maximum 18 %

Absoluut minimum VAA : 1.370 EUR (aj. 2022)

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Voordeel alle aard 

cataloguswaarde wagen x 6/7 x co²-percentage x leeftijdscoëfficient x gebruiksduur 

Leeftijdscoëfficient

Periode verstreken sinds 1ste inschrijving 

van de wagen

Bij de berekening van het voordeel in 

aanmerking te nemen % van de 

cataloguswaarde

Van 0 tot 12 maanden 100%

Van 13 tot 24 maanden 94 %

Van 25 tot 36 maanden 88 %

Van 37 tot 48 maanden 82 %

Van 49 tot 60 maanden 76 %

Vanaf 61 maanden 70 %
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordelen van alle aard

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Berekening van het voordeel alle aard vanaf 1 januari 2021:

• Diesel: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 84) x 0,1)]% x 6/7 x 

leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

• Benzine: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 102) x 0,1)]% x 6/7 x 

leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordelen van alle aard

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Berekening van het voordeel alle aard vanaf 1 januari 2022:

• Diesel: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 75) x 0,1)]% x 6/7 x 

leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

• Benzine: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 91) x 0,1)]% x 6/7 x 

leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

 Lagere referentie-uitstoot  hoger belastbaar voordeel

 Referentie-uitstoot kan vanaf 2023 nooit hoger zijn dan die van het jaar 2022 (wet van 

3 december 2020)
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Voordelen van alle aard (Valse) Hybride wagensVanaf aj.2021

‘Full hybride’ ‘valse hybride’

Gewone hybride

• Elektrische batterij automatisch opgeladen via 

verbrandingsmotor en/of remenergie

Plug-in hybride
• Aangekocht, geleased of gehuurd vóór 2018
• Aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1/1/2018 

met een 

• Vermogen batterij: min.0,5kWh/100kg 

wagengewicht

• Officiële co²-uitstoot: max. 50g/km

Plug-in hybride

• Aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 

1/1/2018

• Vermogen batterij: < 0,5kWh/100kg 

wagengewicht

• Officiële co²-uitstoot: > 50g/km

Aftrekpercentage: fiscale co²-uitstoot

Co²-uitstoot ‘overeenstemmend voertuig’ 

(reële co²)

Lijst met ‘valse hybride’ 

https://financiën.belgium.be/nl/faq/valse-

hybride#q1

Indien niet beschikbaar: Officiële co²-uitstoot x 

2,5

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

Voordelen van alle aard

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Afrondingsregels van het aftrekpercentage autokosten

▪ “Tot het hogere of lagere tiende, naargelang het cijfer van de honderdsten 

als dan niet 5 bereikt’’ (*)

– Voorbeeld

– Aankoop voertuig met benzinemotor en een Co-2 uitstoot van 119 

gr/km

– 120% - (0,5%x 0,95 x 119) = 63,475 %

– Afgerond: 63,50 %

(*) Circ. 2022/C/10 van 24 januari 2022
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

Voordelen van alle aard

Afrondingsregels van de energiecapaciteit van oplaadbare 
hybridevoertuigen

▪ “Tot het hogere of lagere tiende, naargelang het cijfer van de honderdsten 

als dan niet 5 bereikt’’ (*)

– Voorbeelden

– Aankoop oplaadbaar hybridevoertuig van 1845 kg met batterij met 

een energiecapaciteit van 9 kWh

– 9 kWh/(1845kg/100 kg) = 0,4878

Afgerond: 0,5 => echte hybride

– Aankoop oplaadbaar hybridevoertuig van 1845 kg met batterij met 

een energiecapaciteit van 8,3 kWh

– 8  kWh/(1845kg/100 kg) = 0,4336

Afgerond: 0,4 = > valse hybride

(*) Circ. 2022/C/10 van 24 januari 2022

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordeel alle aard laadpaal thuis

▪ De terbeschikkingstelling van een laadpaal voor een elektrische bedrijfswagen 

geeft geen aanleiding tot een bijkomend voordeel van alle aard, 

– de terbeschikkingstelling van de laadpaal zit inbegrepen in het forfaitair 

voordeel van alle aard van de bedrijfswagen zelf (*) (**)

(*) Ruling 2019.0816 van 08.10.2019

(**) Ruling 2020.2029 van 15.12.2020 PV 472 van  01.06.2021
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordeel alle aard laadpaal thuis

▪ De kosteloze eigendomsoverdracht van een laadpaal thuis bij uitdiensttreding 

of verhuis meer dan 4 jaar na de installatie is geen bijkomend voordeel van 

alle aard (verwaarloosbare waarde op dat moment, kostprijs voor verwijderen 

laadpaal, reactiveringskosten, ..)

– Indien binnen de 4 jaar : 

– Voordeel van alle aard: waarde elk jaar -25 % (*)

(*) Ruling 2019.0816 van 08.10.2019

(**) Ruling 2020.2029 van 15.12.2020 PV 472 van  01.06.2021

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Terugbetaling elektriciteitskosten thuis ? Bijkomend voordeel van alle aard ?

▪ Geen bijkomend voordeel van alle aard indien voldaan aan volgende 3 

cumulatieve  voorwaarden: 

– De werkgever stelt  naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een 

homecharger of elektrische laadpaal ter beschikking ;

– die over een specifiek communicatiesysteem (of een andere vorm van 

communicatie indien verifieerbaar, vb. tussenteller (**)) beschikt dat aan 

de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt;

– De carpolicy van de werkgever voorziet in de terugbetaling van de met de 

homecharger 'getankte' elektriciteit;

(*) Vraag 472 van 1 juni 2021 van de heer Vandenbroucke ;  Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-060, 159

(**) Mond. Vr. Joy Donné, 16 februari 2022, Kamercommissie Financiën, Criv 55 Com 701, 20
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Terugbetaling elektriciteitskosten thuis (*)

▪ Indien voorwaarden niet voldaan: 

– Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de soort 

verplaatsing.

▪ Professionele verplaatsing => niet-belastbare terugbetaling van 

kosten eigen aan de werkgever;

▪ Woon-werkverkeer => VAA ten belope van werkelijke waarde 

terugbetaald bedrag MAAR 420,00 EUR vrijgesteld, mits toepassing 

forfaitaire kostenaftrek

▪ Privéverplaatsing => VAA ten belope van werkelijke waarde 

terugbetaald bedrag

(*) Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-060, 159

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever / vennootschap

▪ Kilometervergoeding:

– Periode 1 juli 2020 – 30 juni 2021

→   0,3542 EUR / kilometer

– Periode 1 juli 2021 – 30 juni 2022

→   0,3707 EUR / kilometer
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Thuiswerkvergoeding (*):

– Mits structureel en op regelmatige basis thuiswerk

– Vanaf 1 april 2020 

→   129,48 EUR / per maand

• Tijdelijke verhoging  

• Vanaf april tot en met september 2021

→ 144,31 EUR / per maand

(*) Circulaire 2021/C/62 van 1 juli 2021

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Thuiswerkvergoeding (*):

– Mits structureel en op regelmatige basis thuiswerk

(*) Circulaire 2022/C/12  van 25 januari 2022

Maximumbedragen forfaitaire kantoorvergoedingen

Periode Maximumbedrag per maand

Januari 2020 – maart 2020 126,94 EUR

April 2020 – maart 2021 129,48 EUR

April 2021 – september 2021

(tijdelijke verhoging)

144,31 EUR

Oktober 2021- januari 2022 132,07 EUR

Vanaf februari 2022 134,71 EUR 
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ ‘Vrijwillige’ overuren voor alle sectoren in 2021 en 2022  (relance–uren) (*)

– Fiscale vrijstelling werknemersbezoldigingen van 120 bijkomende 

vrijwillige overuren 

– In alle sectoren in de periode van 

– 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

– 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

– Betreft vrijwillige overuren zonder werkovertoeslag

(*) Wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 
voor de periode 2021-2022 (BS 31.12.2021)

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ ‘Vrijwillige’ overuren voor alle sectoren in 2021 en 2022  (relance–uren)

– Deze bijkomende vrijwillige overuren moeten worden gepresteerd 

tijdens de periode waarop zij betrekking hebben. 

– Er is dus geen overdracht mogelijk van een eventueel saldo van 

relance-uren van 2021 naar 2022.

(*) Wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 

voor de periode 2021-2022 (BS 31.12.2021)
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Beperkingen: 

– De “bijkomende" vrijwillige overuren die ten gevolge van de 

COVID-19 pandemie  in de loop 2021 (tot 30/09) werden 

gepresteerd bij de werkgevers die tot de "cruciale" sectoren 

behoren, worden afgetrokken van het quotum van de "relance-

uren" die tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 

2021 werden gepresteerd.

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Beperkingen: 

– De vrijstelling is dus globaal beperkt tot 120 bijkomende vrijwillige 

overuren per belastingplichtige voor de in 2021 gepresteerde 

bijkomende vrijwillige overuren (m.a.w. bijkomende vrijwillige 

overuren gepresteerd in de cruciale sectoren en de relance-uren 

(ongeacht de sector) samen

85

86



44

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Vrijgestelde bezoldigingen:  toch aangifte in rubriek A 11 vak IV

– De bezoldigingen worden vermeld op de berekeningsnota die is 

gevoegd bij het aanslagbiljet in de personenbelasting ( tellen 

mee als ‘bestaansmiddel’)

– Als controlemiddel : bij eventuele overschrijding van 120 

overuren zal de fiscus het belastbaar bedrag bepalen en 

belasten (vrijstelling pro rata belast op basis van het totaal aantal 

voor de vrijstelling in aanmerking komende vrijwillige overuren)

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Gepresteerde overuren in 2020 én betaling in 2021

– de vrijstelling wordt eerst aangerekend op bezoldigingen voor 

bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd en betaald in 2020, 

respectievelijk 2021 en 2022, en vervolgens op de bezoldigingen voor 

die overuren betaald in een later jaar

– De niet benutte vrijstelling kan op die manier worden overgedragen 

naar een volgend jaar 

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Gepresteerde overuren in 2020 én betaling in 2021

– De belastingadministratie houdt zelf bij voor hoeveel overuren nog 

een vrijstelling kan worden verleend
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Gepresteerde overuren in 2020 én betaald in 2021

– De beperking van de vrijstelling tot max.120 overuren geldt 

afzonderlijk 

– voor de in 2021 gepresteerde én betaalde overuren

– En voor de in 2020 gepresteerde maar pas in 2021 

betaalde overuren

 Beperking geldt dus per prestatiejaar

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijwillige gepresteerde overuren (zonder overwerktoeslag)

– Combinatie met vrijgestelde overuren horeca

– Geen cumul meer mogelijk met vrijstelling horeca-overuren

– De horeca-overuren (300 of 360 uren) waarvoor een vrijstelling 

kan worden verleend moet worden verminderd met het aantal 

bijkomende vrijwillige overuren die in 2020 en/of in 2021 werden 

gepresteerd in de kritieke sectoren, de cruciale sectoren en/of 

alle sectoren (‘relance-uren) en waarvoor het betrokken 

inkomstenjaar een vrijstelling verleend

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijstelling bijkomende ‘vrijwillige’ overuren voor alle sectoren in 2021 en 

2022 (relance–uren genoemd)   

▪ Toepassingsgebied

– Bezoldigingen van werknemers 

– Bedrijfsleiders die ‘onder gezag van een werkgever’ presteren
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijstelling bijkomende ‘vrijwillige’ overuren voor alle sectoren in 

2021 en 2022 (relance–uren genoemd)   

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Vrijgestelde  Inkomsten 

▪ Vrijstelling overuren (zonder overwerktoeslag) : overzicht

Kritieke 

sectoren

Cruciale 

sectoren

Alle sectoren

Inkomstenjaar 2020 –

Aanslagjaar 2021

1 april – 30 

juni

Code 

1306/1307

1 oktober – 31 

december

Code 

1306/1307

_

Inkomstenjaar 2021 –

Aanslagjaar 2022

_ 1 januari – 30 

september

Code 1310/ 

1311

1 juli  - 31 

december

Code 

1310/1311

Inkomstenjaar 2022 –

Aanslagjaar 2023

_ _ 1 januari – 31 

december
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Andere overuren (met overwerktoeslag)

▪ "klassieke" overuren : de mogelijkheid om in bepaalde specifieke 

gevallen (bijvoorbeeld buitengewone vermeerdering van het werk 

of overmacht) het personeel buiten de normale arbeidsduur of 

normale uurroosters te laten werken.

▪ De werknemer heeft niet alleen recht op inhaalrust, maar ook 

recht op compensatie in de vorm van extra loon (of bijkomende 

inhaalrust). 

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Andere overuren (met overwerktoeslag)

– Overwerktoeslag bedraagt 20%, 50 % of 100 %

– Belastingvermindering : 

– 57,75 % voor gepresteerd uur met toeslag van 50%  of 

100%

– 66,81 % voor gepresteerd uur met toeslag van 20 %
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Andere overuren (met overwerktoeslag)

▪ Belastingvermindering

– Andere sectoren : begrenzing

– Basisregel: 130 overuren per belastbaar tijdperk

– Tijdelijke verhoging van maximaal aantal uren met recht op 

belastingvermindering (jobdeal)

– Voor aj. 2020  en 2021

– Van 130 naar 180 uren

;

49

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Andere overuren (met overwerktoeslag)

▪ Belastingvermindering

– Andere sectoren : verlenging van tijdelijke verhoging

– verhoging tot 180 uur in 2021 (aj. 2022), op voorwaarde dat 

de extra 50 uur worden gewerkt in de periode van 1 juli 2021 

tot en met 31 december 2023. (*)

– Dus periode van 1 januari 2021 tem 30 juni 2021 

– 130 uren 

*) KB 17 december 2021;
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https://www.unisoc.be/vigie/nl/kb-fiscaalvriendelijke-overuren-van-17-december-2021
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

Andere overuren (met overwerktoeslag)

Voorbeeld: 

▪ De 140 overuren die een werknemer in het eerste semester van 2021 

presteerde, blijft het fiscaal gunstregime enkel gelden voor de eerste 130 uren. 

▪ Presteert deze werknemer in het tweede semester nog eens 140 overuren, dan 

komen de eerste 50 uren hiervan in aanmerking voor het gunstregime. 

→voor het jaar 2021 kan men overuren gepresteerd in het eerste semester niet 

aanrekenen op het bijkomende contingent van 50 overuren. Enkel de overuren 

gepresteerd in het tweede semester komen hiervoor in aanmerking.
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Andere overuren (met overwerktoeslag)

▪ Belastingvermindering : 
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

Overuren 

▪ Andere overuren (met overwerktoeslag)

– Belastingvermindering

– Horecasector (ongeacht de aanwezigheid van GKS)

– 360 overuren per jaar

– Vanaf aj. 2016

– Bouwsector, aanverwante sectoren (met registratiesysteem, 

sinds 1/4/2014))

– 180 overuren per jaar

54

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Coronapremie voor werknemers :

▪ Met ingang van 1 augustus 2021 wijzigt de regering een aantal 

bepalingen van de consumptiecheque en voert zij de coronapremie in (*)

▪ Premie toegekend door ondernemingen die tijdens de coronacrisis ‘’goede 

resultaten hebben

– Bedrag: maximaal 500 EUR/werknemer toegekend in de vorm van 

consumptiecheques.

– Geldigheid en gebruik: geldig tot en met 31 december 2022, 

ongeacht wanneer zij werden toegekend.

– Premie kan ook in Q1 2022 ter beschikking worden gesteld (**)

(*) Wet van 18 juli 2021, BS 29 juli 2021

(**) Wet van 14/2/22
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Coronapremie voor werknemers:

▪ Fiscaal

▪ Werknemers: vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen. 

▪ Werkgever: bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. 

▪ Fiche 281.10

▪ rubriek 24 : divers inlichtingen

▪ 281.20

▪ rubriek 18: diverse inlichtingen.

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Consumptiepremie (Coronamaatregelen)

• Bestedingsmogelijkheden (*): 

▪ in handelszaken die, in de fysieke aanwezigheid van de consument in de 

vestigingeenheid, goederen aan de consument aanbieden, met inbegrip 

van hersteldiensten waarbij het te repareren goed fysiek door de 

consument in de vestigingeenheid wordt gebracht of afgehaald;

▪ in wellnesscentra, met inbegrip van sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, 

stoomcabines en hammams, in activiteiten die worden genoemd onder het 

paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in bioscopen en in 

de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, 

goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid 

(*) KB van 21 juli 2021
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Consumptiepremie (Coronamaatregelen)

• Bestedingsmogelijkheden: 

▪ in bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra en in sportverenigingen 

voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de 

gemeenschappen, bestaat of behoren tot één van de nationale federaties, 

of

▪ in schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, 

massagesalons, kappers- en barbierzaken, tatoeage- en piercingsalons 

en rijscholen

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Eénmalige coronapremie voor zelfstandigen

▪ Zelfstandigen (ongeacht de sector) die gedurende minstens zes 

maanden een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht hebben 

ontvangen (tussen 1 oktober 2020 tot 30 april 2021) (*)

▪ Coronapremie bedraagt maximum 598,80 EUR  (cash)

▪ Fiscaal

▪ Afzonderlijke taxatie aan 16,5%.(**)

▪ Fiche 281.18 (ongeacht de inkomstencategorie). 

(*) Wet van 18/7/21

(**) + aanvullende gemeentebelastingen
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Eénmalige coronapremie voor zelfstandigen

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vrijstelling vergoeding vrijwilliger

▪ Circulaire 2021/C/46 van 20 mei 2021 over het belastingstelsel van 

de vergoedingen voor vrijwilligerswerk

– Vergoedingen = onbelaste onkostenvergoeding indien:

– max. 35,71 EUR (*) per dag én 1.416,16 EUR (**) per jaar (= 40 

dagen),

– + terugbetaling van de werkelijke vervoerskosten voor max. 

2.000 km per jaar aan 0,3542 EUR/km (periode 1/7/2020 tot 

30/6/2021) - 0,24 EUR /km voor fietsverplaatsingen

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag:  24,79 EUR

(**) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag:  991,57 EUR
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vrijstelling vergoeding vrijwilliger

▪ Vanaf 1 januari 2019 wordt het jaarplafond verhoogd tot 2.600,90 EUR (*) 

voor bepaalde categorieën van vrijwilligers:

1. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, 

sportscheidsrechter, jurylid, steward (!), terreinverzorger-

materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

2. De nachtoppas (het inslapen) en de dagoppas bij hulpbehoevende 

personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere 

Gemeenschap bepaalt.

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag:  1821,10 EUR

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vrijstelling vergoeding vrijwilliger

▪ Vanaf 1 januari 2019 wordt het jaarplafond verhoogd tot 2.600,90 EUR (*) 

voor bepaalde categorieën van vrijwilligers:

3. Het niet-dringend liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen 

ziekenhuizen, dat niet valt onder de wetgeving op de dringende 

medische hulpverlening en georganiseerd is volgens de voorwaarden 

en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt. 

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag:  1821,10 EUR
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vrijstelling vergoeding vrijwilliger

• Tijdelijke uitbreiding van het verhoogd jaarplafond van 2.600,90 EUR (*) 

voor specifieke categorieën van vrijwilligers: 

4. Vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, 

verenigingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de 

vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking voor 

activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19, voor de periode 

van 1 maart tem 31 december 2021 (**)

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021,

(**) KB van 28 december 2020, BS 31 december 2020; Circ. 2021/C/13 van 22 februari 2021)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vrijstelling vergoeding vrijwilliger

• Extra verhoogd jaarbedrag: 

• Vrijwilligers actief in de periode van 1 januari 2021 tem 31 december 

2021 in de gezondheidszorg

• 3.186,48 EUR

• Vrijwilligers actief ingezet werden in de vaccinatiecentra in de periode 

van 15 februari 2021 tem 31 december 2021

• 4.106,99 EUR
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vrijstelling vergoeding vrijwilliger

Aanslagjaar 2022 

Geïndexeerd bedrag 

Per dag Per jaar

Gewone vrijwilligers 35,41 EUR 1.416,16 EUR

Specifieke categorieën 

(4 categorieën)

35,41 EUR 2.600,90 EUR

Vrijwilligers gezondheidszorg -

15 februari tot en met 31 december 

2021

35,41 EUR 3.186,46 EUR

Vrijwilligers vaccinatiecentra -

15 februari tot en met 31 december 

2021

35,41 EUR 4.106,99 EUR

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Tegemoetkomingen van het ‘Schadeloosstellingsfonds voor de 

vrijwilligers Covid-19 slachtoffer’

▪ Vrijgesteld zijn: 

▪ Tegemoetkomingen van het ‘Schadeloosstellingsfonds voor de 

vrijwilligers Covid-19 slachtoffer’

▪ Uitbetaald aan de nabestaanden van vrijwilligers die 

overleden zijn aan een besmetting met het Covid-19 virus 

(art. 38,§1,al. 1,4°WIB92)
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen : bedrijfsvoorheffing 15 %

‘Normale’ 

bedrijfs-

voorheffing

Bedrijfsvoorheffing Personen-

belasting

Wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid 26,75 % 15% progressief

Andere wettelijke uitkeringen en extra wettelijke 

uitkeringen

26,75 % 26,75 % progressief

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen : bedrijfsvoorheffing 15 %

▪ De bedrijfsvoorheffing op wettelijke werkloosheidsuitkeringen die 

en die betrekking hebben op dagen van tijdelijke (geen verschil of 

het gaat om uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid tgv 

Covid-19 dan om andere uitkeringen ingevolge tijdelijke 

werkloosheid) is verlaagd van 26,75 % naar 15 % 

117

118



60

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen : bedrijfsvoorheffing 15 %

▪ Op het vlak van de berekening van de personenbelasting maken 

de bestaande fiscale bepalingen geen onderscheid tussen 

uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het 

uitbreken van het coronavirus en andere uitkeringen ingevolge 

tijdelijke werkloosheid

• De ingehouden bedrijfsvoorheffing is niet de eindbelasting 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen : bedrijfsvoorheffing 15 %

▪ Werkloosheidsuitkeringen zijn progressief belast 

– Eventueel belastingvermindering voor 

werkloosheidsuitkeringen

– MAAR opgelet voor afbouw van de belastingvermindering 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak V – Pensioenen (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Basisvermindering

– Indien het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit

▪ Werkloosheidsvergoedingen

▪ 1.841,96 EUR(*)

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag: 1.148,93 EUR

PB - Aanslagjaar 2021

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak V – Pensioenen (F)

▪ Vermindering voor Werkloosheidsvergoedingen

▪ Basisvermindering

– Beperking van de vermindering

▪ Proratering

▪ Afbouw in functie van het gezamenlijk belastbaar inkomen
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PB - Aanslagjaar 2021

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak V – Pensioenen (F)

▪ Vermindering voor Werkloosheidsvergoedingen

▪ Basisvermindering

– Beperking van de basisvermindering

▪ Proratering

▪ Indien het totale netto-inkomen niet uitsluitend bestaat 

uit werkloosheidsvergoedingendan wordt die 

basisvermindering proportioneel verlaagd

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak V – Pensioenen (F)

▪ Vermindering voor Werkloosheidsvergoedingen

▪ Basisvermindering

– Beperking van de basisvermindering

▪ Afbouw in functie van het gezamenlijk belastbaar inkomen

▪ Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen bepaalde 

grenzen overschrijdt wordt de (eventueel reeds 

geprorateerde) basisvermindering afgebouwd in functie 

van het belastbaar inkomen

123

124



63

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak V – Pensioenen (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– Afbouw van de (eventueel reeds geprorateerde) 
basisvermindering in functie van het gezamenlijk belastbaar 
inkomen

▪ Mogelijkheid 1

▪ Gez. bel. inkomen ≤ 23.890,00 EUR (*):

▪ Geen afbouw

▪ Gez. bel. inkomen ≥ 29.820,00 EUR (**):

▪ Volledige afbouw: geen vermindering!

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag : 14.900,00 EUR

(**) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag : 18.600,00 EUR

PB - Aanslagjaar 2022

Uitkeringen COVID -19 zelfstandigen 

Bron: Dimensies
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PB - Aanslagjaar 2022
Terugvordering Crisisoverbruggingsrechten wegens onrechtmatig verkregen

Terugvordering in 2021 verkregen 

rechten in 2020

Fiscale behandeling

Crisisoverbruggingsrecht bedrijfsleider –

Fiche 281.18/ code 271 - belast als 

vervangingsinkomen

Terugbetaling vermeld op fiche 281.25. 

In mindering te brengen van code 271 

van het inkomstenjaar waarin het 

vervangingsinkomen ten onrechte is 

verkregen (dus inkomstenjaar 2020)

Heropstart crisisoverbruggingsrecht

winsten/baten – Fiche 281.18/ code 271 –

belast als vervangingsinkomen

Crisisoverbruggingsrecht winsten/baten –

belast als gedwongen 

compensatievergoeding – Fiche 281.50 

Aftrekbare beroepskost voor 2021 (vak 

XVII - code 606  en vak XVIII – code  

657)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ De 3 pijlers

– Milieuvriendelijke bedrijfswagen

– Duurzame vervoermiddelen

– Saldo van het budget dat in geld wordt uitbetaald. 
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 september 2021(*)

▪ Uitbreiding van de 2de pijler bij duurzaam vervoer

▪ Zachte mobiliteit

– Uitbreiding tot de financieringskosten, stallingskosten, uitrusting met 

het oog op de veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers en de 

verbetering van het zicht

– Toevoeging van een nieuwe categorie elektrische voertuigen: 

driewielers voor het vervoer van personen en vierwielers met een 

gesloten ruimte

(*) Circ. 2022/C/20 van 15 februari 2022

(*) Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (BS 03 december 2021)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 september 2021

– Uitbreiding van de 2de pijler bij duurzaam vervoer

– Openbaar gemeenschappelijk vervoer

– Uitbreiding tot de abonnementen op het openbaar 

gemeenschappelijk vervoer voor de verplaatsingen van de 

gezinsleden van de werknemer die onder zijn dak leven
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 september 2021

– Uitbreiding van de 2de pijler bij duurzaam vervoer

– Gelijkschakeling met “duurzaam vervoer”

– Stallingskosten gelinkt aan het gebruik van het openbaar 

gemeenschappelijk vervoer

– Voorbeeld: stallingskosten nabij een station

– Voetgangerspremie voor de verplaatsingen woon-werkverkeer

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 september 2021

– Uitbreiding van de 2de pijler bij duurzaam vervoer

– Gelijkschakeling met “duurzaam vervoer”

– De voetgangerspremie voor de verplaatsingen woon-

werkverkeer wordt uitsluitend ingevoerd in het kader van het 

mobiliteitsbudget

– Bedrag = fietsvergoeding (0,24 EUR per kilometer)
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 september 2021

– Uitbreiding van de 2de pijler bij duurzaam vervoer

– Gelijkschakeling met “duurzaam vervoer”

– De verplaatsingen met een (al dan niet elektrische) step 

inzake het woon-werkverkeer mogen op dezelfde wijze 

vergoed worden

– Bedrag = fietsvergoeding (0,24 EUR per kilometer)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 september 2021

– Uitbreiding van de 2de pijler bij duurzaam vervoer

– Gelijkschakeling met “duurzaam vervoer”

– De kapitaalsaflossingen van een hypothecaire lening voor de 

verwerving van een woning

– Uitbreiding van de afstand tot 10 kilometer (i.p.v. 5 km) om in 

aanmerking te komen
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf  2023

– Begrenzing van het budget

– Minimum 3.000 en maximum 16.000 euro per kalenderjaar

– Absoluut maximum : 20 % van het brutoloon

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Mobiliteitsbudget

▪ Wijzigingen vanaf 1 januari 2026

– 1ste pijler

– Alleen elektrische voertuigen komen nog in aanmerking

– Voertuigen met een CO2-uitstoot beneden een bepaald plafond zijn 

dan uitgesloten

– Eveneens van toepassing op motorvoertuigen “zachte mobiliteit”, ook bij 

“carpooling” of “autodelen” en huur van auto’s met chauffeur
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Beroepskosten

▪ Aftrekbaarheid beroepskosten online recepties voor personeel (*)

– De deelname aan een online personeelsreceptie, waarbij de 

werknemers een hapje en een drankje nuttigen dat hen specifiek 

voor de deelname aan die receptie werd bezorgd, is een 

vrijgesteld sociaal voordeel voor de werknemers.

– Dus niet aftrekbaar als beroepskosten(**)

(*) PV. 631 van 16 september 2021, van de heer Matheï

(**) art. 53, 14° WIB92

PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen (F)

▪ Extralegale pensioenen – sportbeoefenaar

▪ Uitbetaling extralegaal pensioen vanaf 35 jaar is mogelijk indien hij zijn 

sportieve activiteit definitief en volledig stopzet

▪ Taxatie : 20 % (*)

▪ Mogelijkheid om achteraf nog een andere beroepsactiviteit ontwikkelen

▪ De mogelijkheid om op de leeftijd van 35 jaar met wettelijk pensioen te gaan 

wordt opgeheven. 

▪ O.a. van belang voor de regeling van aanvullende pensioenen (*)

▪ Overgangsregeling voor ‘aansluitingen bij een pensioentoezegging vóór 

20 oktober 2021’. 

(*) art. 27 WAP en art. 171 3°bis WIB92

137

138



70

PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen (F)

Extralegale pensioenen  - bedrijfsleider – 80% -regel

▪ Berekening wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (1ste pijler)

▪ Correctiecoëfficiënt afgeschaft vanaf inkomen 2021

▪ Deze coëfficiënt (69,1542%) had tot doel het pensioen van de zelfstandige 

evenredig te verminderen in functie van het verschil in sociale bijdragen met de 

loontrekkende 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen (F)

Extralegale pensioenen  - bedrijfsleider – 80 % -regel

▪ Berekening wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (1ste pijler)

▪ De afschaffing correctiecoëfficiënt houdt in dat 

▪ vanaf 01.01.2021 voor de berekening van de 80 %-grens in het kader van 

de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders, het geraamde wettelijke 

rustpensioen wordt berekend door proportioneel, voor de volledige 

loopbaan, rekening te houden met de jaren waarvoor de 

harmonisatiecoëfficiënt al dan niet van toepassing is.

(*)Wet van 15/6/21 en circulaire 2022/C/33 van 31/3/22 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen (F)

Extralegale pensioenen  - bedrijfsleider – 80 % -regel

▪ Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders 

▪ Jaren vóór 2021

▪ Wettelijk pensioen wordt forfaitair geraamd op:

▪ Voor zelfstandige bedrijfsleiders: 25% van de huidige jaarbezoldiging

– maximum van  18.363,64 EUR(2022) 

– minimumpensioen van 17.332,35 EUR(2022).

(*) Wet van 15/6/21 en circulaire 2022/C/33 van 31/3/22 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen (F)

Extralegale pensioenen  - bedrijfsleider – 80 % -regel

▪ Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders 

▪ Wijziging

▪ Voor de jaren vanaf 2021 wordt het wettelijk pensioen voor 

zelfstandige bedrijfsleiders ook forfaitair geraamd op 

– 50% van de huidige jaar bezoldigingen met een 

– maximum van 31.972,37 EUR (2022) en met 

– een minimumpensioen van 17.332,35 EUR (2022). 

(*) Wet van 15/6/21 en circulaire 2022/C/33 van 31/3/22 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen(F)

Extralegale pensioenen  - bedrijfsleider – 80 % -regel

▪ Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders 

Voorbeeld (*):

▪ Een bedrijfsleider die op 28/2/80 is geboren, heeft als werknemer gewerkt 

van 1/12/2004 tot 31/12/2009 (61 maanden). 

▪ Op 1/1/2010 wordt hij zelfstandige bedrijfsleider van vennootschap A. 

▪ De wettelijke pensioenleeftijd is vastgesteld op 67 jaar (in dit geval 

heeft hij een loopbaan van 507 maanden). 

▪ Zijn bezoldiging bedraagt € 50.000. 

(*) circulaire 2022/C/33 van 31/3/22 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen(F)

Extralegale pensioenen  - bedrijfsleider – 80 % -regel

▪ Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders 

Voorbeeld (*):

▪ Het bedrag wettelijke pensioen voor de berekening van de 80 %-grens:

▪ Voor de jaren als zelfstandige 

– vóór 2021: 50.000 x 25 % = 12.500 EUR (verhoogd tot het 

minimumpensioen van 17.332,35 x 132/507 = 4512,56 EUR

▪ Voor de jaren vanaf 2021:  50.000 x 50 % x 375/507 = 18.491,12 EUR

▪ Totaal bedrag van het wettelijke pensioen voor de berekening van de

80 %-grens: 4512,56 + 18.491,12 = 23.003,68 EUR

(*) Circulaire 2022/C/33 van 31/3/22 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen(F)

Extralegale pensioenen  - 80 % -regel -Loopbaanbreuk (T/40): backservice

APK ≤ { [ (80% x Ref.ink. – GWP) x T/ 40 ] – AAPR } x COEF

▪ APK = geprojecteerd aanvullend pensioenkapitaal

▪ Ref.ink. = referentiebezoldiging van de bedrijfsleider

▪ GWP = geraamd wettelijk rustpensioen

▪ T = aantal gepresteerde en nog te presteren jaren tot einddatum, optioneel 

te verhogen met max. 10 voorheen buiten de vennootschap gepresteerde 

dienstjaren (backservice)

▪ 40 of 480 maanden = normale duur van een volledige beroepsloopbaan

▪ T /40 = loopbaanbreuk

▪ AAPR = andere aanvullende pensioen, uitgedrukt in jaarrente

▪ COEF = omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen(F)

Extralegale pensioenen  - 80 % -regel -Loopbaanbreuk (T/40): backservice

▪ ‘Oude’ zienswijze administratie (COM. IB., nr. 59/59) : 

▪ Indien geen gebruik van backservicejaren, wordt er enkel rekening gehouden met 

de ‘andere tweedepijlerpensioenen (APPR in formule) die opgebouwd werden in 

de huidige vennootschap in de 80%-grens en niet die welke voorheen buiten de 

huidige vennootschap opgebouwd werden
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak V – pensioenen(F)

Extralegale pensioenen  - 80 % -regel -Loopbaanbreuk (T/40): backservice

▪ Nieuwe zienswijze administratie: 

▪ Alle 2de pijler pensioenrechten opgebouwd buiten de vennootschap worden steeds 

in mindering gebracht en dit zelfs als de loopbaanjaren in de vorige 

onderneming(en) – Backservicejaren buiten de vennootschap- niet worden 

gevaloriseerd. 

=> De Gentse rechtbank heeft een vraag gesteld aan het GWH of het 

gelijkheidsbeginsel wordt geschonden (Gent, 24/11/2021). 

PB - Aanslagjaar 2022

Extralegale pensioenen  - 80 % -regel -Loopbaanbreuk (T/40): backservice

▪ Voorbeeld

▪ Bedrijfsleider die een een volledige loopbaan (40/40 ) doorbrengt in dezelfde 

vennootschap

▪ Opbouw pensioenkapitaal via IPT-verzekering mogelijk  binnen de 80-regel : 

200.000 EUR 

▪ Premies volledig aftrekbaar

▪ Stel dat de bedrijfsleider halverwege zijn loopbaan van onderneming was veranderd. 

(overstap van onderneming A naar onderneming B) en hij bij vennootschap A een 

(premievrij) pensioenkapitaal had opgebouwd van 100.00 EUR (nl. ½ van 200.000 EUR 

▪ Bij vennootschap B wordt voor de berekening van de 80%-grens slechts een 

(resterende) halve loopbaan van 20/40 sten gevaloriseerd, zodat de 80% voor de voor 

de onderneming B te sluiten IPT resulteert in een maximaal op te bouwen 

pensioenkapitaal van 100.000 EUR. 

Bron : Life & Benefit – P. Van Eesbeeck
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Fiscale aftrekbaarheid autokosten

Evolutie

Eerste hervormingsfase: harmonisering
Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Beroepskosten 

Tot en met AJ. 2018

Aftrekbeperking brandstof- en andere 

autokosten

Aftrekbeperking brandstofkosten niet 

van toepassing op

75%

Geen link met de CO2-uitstoot ≠ 

vennootschapsbelasting

• Motorfietsen & lichte vrachtwagens

• voertuigen die uitsluitend worden gebruikt 

voor taxidienst of verhuring met bestuurder 

die vrijgesteld zijn van verkeersbelasting;

• voertuigen van autorijscholen;

• voertuigen die uitsluitend worden verhuurd 

aan derden.
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Eerste hervormingsfase: harmonisering

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Beroepskosten 

Periode aj.2019 t/m aj.2020

Andere autokosten Brandstofkosten

Procentueel aftrekbeperking 

afhankelijk van de CO2-uitstoot (120% 

tot 50%)

Overgangsregeling:

Minimumaftrek van 75% voor wagens 

aangeschaft vóór 2018

75 % aftrek

Eerste hervormingsfase: harmonisering

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Beroepskosten 

Aftrekpercentage CO2-uitstoot g/km

Diesel Benzine

100% ≤ 60 ≤ 60

90% 61 tot 105 61 tot 105

80% 106 tot 115 106 tot 125

75% 116 tot 145 126 tot 155

70% 147 tot 170 156 tot 180

60% 171 tot 195 181 tot 205

50% ≥ 196 of geen gegevens 

beschikbaar DIV

≥ 206 of geen gegevens 

beschikbaar  DIV

Voertuigen met een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer genieten een verhoogde aftrek 

van 120 % (elektrische wagens).
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Tweede hervormingsfase: vergroenen
Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Beroepskosten 

Vanaf aj.2021

Aftrekbeperking brandstof-en andere autokosten

Berekeningsformule 

120 – [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot 

in g/km](**)

Minimum 50%, maximum 100% (***)

Uitzondering: indien CO2-uitstoot ≥ 200g/km, geen 

gegevens beschikbaar DIV:  aftrekpercentage = 40% 

(***)

Overgangsmaatregel
• Personenwagens aangeschaft

vóór 2018 : 75% minimumaftrek  

De aftrek wordt dus ook bepaald 

op basis van bovenstaande 

formule, maar kan nooit minder 

dan 75% bedragen (**)

• De overgangsregeling geldt niet 

voor wagens met een CO2-

uitstoot ≥ 200 g/km : aftrek 40%

Brandstofcoëfficient: 

1,00 (diesel)

0,90 (aardgas (CNG) & belastbaar vermogen minder dan 12 fiscale PK)

0,95 (ander = benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch, hybride voertuigen)

(*) art. 66 §1 lid 1 2° WIB92

(**) art. 66 §1 lid 2 WIB92

(***) art. 66 §1 lid 1 1° WIB92

Derde hervormingsfase: emissievrije bedrijfswagenpark
Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

• Beroepskosten 

▪ Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van 

de mobiliteit 

– Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark

– Stimuleren van laadpalen en laadpunten

– Belastingvermindering voor particulieren voor laadstations

– Verhoogde kostenaftrek voor bedrijven voor laadstations 

– Investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en 

tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof en 

laadinfrastructuur

– Aanpassing mobiliteitsbudget
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – VakXVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Algemeen

– Aanknopingspunt = datum van aankoop, leasing of huur 

– Aankoop: ook de bestelde, maar nog niet geleverde bedrijfswagen

– Leasing, huur: datum van afsluiting van het lease-huurcontract

– Koolstofemissievrije personenwagens

– Elektrische wagens of wagens op waterstof

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ “Aangeschaft “ vóór 2018 (*)

▪ Grandfathering-regeling: handhaving van de bestaande regeling gedurende 

de ganse looptijd

▪ Berekeningsformule

▪ 120 – [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km]

▪ Begrenzing : Minimum 50%, maximum 100% 

▪ Uitzondering:  40 % : 

▪ CO2 uitstoot ≥ 200 gr of geen gegevens DIV (*) 

▪ Maar minimumaftrek van 75 % voor ‘alle’ voertuigen 

(*° Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit 
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

Aangekocht, geleased of gehuurd  voor 2018

Aftrekbeperking brandstof-en andere autokosten

Berekeningsformule

120 – [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km](**)

Minimum 50%, maximum 100% (***)

Uitzondering: indien CO2-uitstoot ≥ 200g/km, geen gegevens 

beschikbaar bij de DIV

aftrekpercentage = 40% (***)

Overgangsmaatregel

• 75% minimumaftrek  

(Personenwagens aangeschaft

vóór 2018 )

• De aftrek wordt dus ook bepaald 

op basis van bovenstaande 

formule, maar kan nooit minder 

dan 75% bedragen 

Brandstofcoëfficient: 

1,00 (diesel)

0,90 (aardgas (CNG) & belastbaar vermogen minder dan 12 fiscale PK)

0,95 (ander = benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch,…)

(*) art. 66 §1 lid 1 2° WIB92

(**) art. 66 §1 lid 2 WIB92

(***) art. 66 §1 lid 1 1° WIB92

PB - Aanslagjaar 2022

Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing, huur vanaf 2018 tot 31 december 2022 

▪ Valse hybride (regeling van toepassing vanaf Aj. 2021)

▪ 120 – [0,5 x brandstofcoëfficiënt x ‘CO2-uitstoot ‘overeenstemmend’

voertuig in g/km]

▪ Begrenzing : Minimum 50%, maximum 100% 

▪ Uitz. 40 % 
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing, huur vanaf 2018 tot 31 december 2022 

▪ Andere voertuigen 

▪ 120 – [0,5 x brandstofcoëfficiënt x ‘CO2-uitstoot voertuig in g/km]

▪ Begrenzing : Minimum 50%, maximum 100% 

▪ Uitz. 40 % 

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

Regeling vanaf AJ. 2021

‘valse hybride’  aangekocht, geleased , gehuurd vanaf 2018 tot 

31/12/22

Plug-in hybride

• Aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1/1/2018

• Vermogen batterij: < 0,5kWh/100kg wagengewicht ofwel

• Officiële co²-uitstoot: > 50g/km

Aftrekpercentage: fiscale CO2-uitstoot

120% - [0,5 x brandstofcoëfficiënt x ‘aangepaste’ CO2-uitstoot  in g/km

‘Aangepaste’ = CO2-uitstoot ‘overeenstemmend voertuig’ 

Minimum 50%, maximum 100% 

Indien niet beschikbaar: Officiële CO2-uitstoot x 2,5
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

Andere voertuigen

Aftrekbeperking brandstof-en andere autokosten

Berekeningsformule

120 – [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km](**)

Minimum 50%, maximum 100% (***)

Uitzondering: indien CO2-uitstoot ≥ 200g/km, geen gegevens beschikbaar bij de DIV

aftrekpercentage = 40% (***)

Brandstofcoëfficient: 

1,00 (diesel)

0,90 (aardgas (CNG) & belastbaar vermogen minder dan 12 fiscale PK)

0,95 (ander = benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch,…)

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen 

▪ Aankoop, leasing of huur vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

– ‘Oplaadbare Hybride voertuigen‘

– “Alle”  oplaadbare hybride voertuigen 

– Bestaand systeem, volledige levensduur: 

– 120% - [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km]

– Minimum 50% (*), maximum 100% of 40 % 

– Benzine/ diesel : Max. 50 % aftrekbaar 

(*) minimum 75 % voor aanschaf voor 1/1/2018 
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen 

‘Aankoop, leasing of huur vanaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

– Andere voertuigen

– Bestaand systeem, volledige levensduur : 

– 120% - [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km]

– Grenzen

– Minimum 50% (*), maximum 100% of 40 % (**)

=> Afwijking van 50 % maximum aftrekbaar voor benzine/diesel hier niet van 

toepassing 

(*)  minimum 75 % voor aanschaf voor 1/1/2018 

(**) indien geen Co-2 bekend bij DIV 

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen 

Aankoop, leasing of huur vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025 

“Uitdoofscenario”

– Oplaadbare hybride voertuigen

– Bestaand systeem, volledige levensduur : 

– 120% - [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km]

– Grenzen : 

– Minimum 50%, maximum 100% of 40 % 

– Benzine/ diesel : max 50 % aftrekbaar
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing of huur vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025 

Oplaadbare hybride voertuigen 

– Bestaand systeem, volledige levensduur : 

– 120% - [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in g/km]

– Grenzen

▪ AJ. 2026 : maximum 75 %, geen minimum

▪ AJ. 2027: maximum 50 % , geen minimum

▪ Benzine/diesel: max 50 %

▪ AJ. 2028: maximum 25% , geen minimum

▪ AJ. 2029, 0 % 

– 0 % indien géén CO2-uitstoot bekend bij DIV

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing of huur vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025 “

– Andere voertuigen met koolstofemissie“ Uitdoofscenario”

– Bestaand systeem, volledige levensduur : 

– 120% - [0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot  in 

g/km]

– Grenzen

– AJ. 2026 : maximum 75 %, geen minimum

– AJ. 2027: maximum 50 % , geen minimum

– AJ. 2028: maximum 25% , geen minimum

– AJ. 2029, 0 % 

– 0 % indien géén CO2-uitstoot bekend bij DIV
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing of huur vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025

– Andere voertuigen  zonder  koolstofemissie

– 100 % aftrekbaar (volgens de aftrekformule)

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing of huur vanaf 1 januari 2026

– Andre voertuigen

– Niet aftrekbaar: 0%

– Hybride  voertuigen

– Niet aftrekbaar : 0%

– Behalve uitzondering : koolstofemissievrije voertuigen
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aankoop, leasing of huur vanaf 2026

– Koolstofemissievrije voertuigen

– vóór 01/01/2027 : 100 %, volledige duurtijd

– Graduele beperking vanaf:  

– 2027: 95 %

– 2028: 90 %

– 2029: 82,5 %

– 2030: 75 %

– 2031: 67,5 %

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

Aankoop, lease of huur 

‘Andere voertuigen – benzine/diesel

Tot 1/1/2023

‘grandfathering’

Van 1/7/2023 tot 31/12/2025

‘Uitdoofscenario’

Gramformule

▪ Geen minimum aftrek 

▪ Graduele beperking max. aftrek

AJ. 2026: 75 %

AJ. 2027: 50 %

AJ. 2028: 25 %

AJ. 2029 : 0 % 

▪ Volledige levensduur

Vanaf 1/1/2026

▪ Gramformule 

(min. 50 %, max. 100%) 

of 40 %

▪ Volledige levensduur

Niet meer 

aftrekbaar
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussenAankoop, lease of huur 

Oplaadbare hybride voertuigen

Tot 1/1/2023

‘grandfathering’

Tussen 1/1/ 2023

en 01/07/2023

Van 1/7/2023 tot 

31/12/2025

‘Uitdoofscenario’

Vanaf 

1/1/2026

▪ Gramformule 

(min. 50 %, max. 

100% of 40 %)

▪ Volledige 

levensduur

▪ Gramformule 

(max. 100 %, 

min. 50%) of 40 

%

▪ Volledige 

levensduur

▪ Benzine/diesel : 

max. 50% 

Gramformule

▪ Geen minimum aftrek

▪ Graduele beperking max. 

aftrek

AJ. 2026: 75 %

AJ. 2027: 50 %

AJ. 2028: 25 %

AJ. 2029 : 0 % 

▪ Benzine/diesel max. 50 

% aftrekbaar

Niet meer 

aftrekbaar

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Autokosten: aftrekbaarheid

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

Aankoop, lease of huur

Koolstofemissievrije voertuigen

Vóór 2027 Vanaf  1 januari 2027

100 % aftrekbaar 

(volgens aftrekformule)

Gedurende volledige levensduur

2027 95 %

2028 90 %

2029 82,5 %

2030 75 %

Vanaf 2031 67,5 %

171

172



87

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aftrekbaarheid kosten laadpaal

– Huidige situatie

– Kosten in verband met oplaadpunten voor elektrische auto's zijn 

aftrekbaar in dezelfde mate  als het op te laden voertuig

– Vanaf Aj.2022 (*) 

– Laadstations voor elektrische wagens zijn niet onderworpen aan de 

aftrekbeperking

– 100 % aftrekbaar

– Ongeacht het aftrekpercentage waar de wagens die gebruik, maken 

van het laadstation aan onderworpen zijn (hybride of elektrisch)

(*) art. 66,§2,5° WIB92 

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

▪ Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Aftrekbaarheid kosten laadpaal 

– Vanaf 1 januari 2030 (*) (**)

– Laadstations die zijn aangekocht, geleased of gehuurd wordt de 

kostenaftrek beperkt tot 75 % 

– Dus afgestemd met het aftrekpercentage dat van toepassing is 

op voertuigen zonder uitstoot die vanaf dat zelfde jaar zijn 

aangekocht, geleased of gehuurd .

(*) art. 66,§6 WIB92 

(**) Circ. 2021/C/115 van 22 december 2021 over fiscale  vergroening van de mobiliteit
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven (*) (**)

▪ Afschrijvingen met betrekking tot in nieuwe staat verkregen of tot stand 

gebrachte laadstations voor elektrische wagens die publiek toegankelijk 

zijn, zijn aftrekbaar 

– Ten belope van 200 % (extra 100%) voor afschrijvingen met betrekking 

tot investeringen gedaan in de periode van 1 september 2021 tot 31 

december 2022

– Ten belope van 150% (extra van 50%)voor afschrijvingen met 

betrekking tot investeringen gedaan in de periode van 1 januari 2023 tot 

31 augustus 2024

(*) art. 64quater,lid 1 WIB92 

(**) Circ. 2021/C/115 van 22 december 2021 over fiscale  vergroening van de mobiliteit

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

▪ Voorwaarden

– Laadstation moet publiek toegankelijk zijn (d.w.z.)

– ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel 

sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk zijn voor elke 

derde

– Hierbij wordt gedacht aan laadstations op vrij toegankelijke 

parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en 

kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

▪ Voorwaarden

– Laadstation moet openbaar zijn 

– binnen de door de koning vastgestelde termijn aangemeld zijn bij de 

Federale Overheidsdienst Financiën.

– Toestemming om het laadstation te laten vermelden op de 

webstek van het Europese observatorium voor alternatieve 

brandstoffen (eafo.eu). De gebruikers van het laadstation 

kunnen dan zowel de locatie als de beschikbaarheid 

controleren

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

▪ Voorwaarden

– het laadstation moet “intelligent” zijn; d.w.z. dat het laadstation: 

– Via een gestandaardiseerd protocol digitaal gekoppeld kan worden 

met een beheerssysteem, met inbegrip van die van derde partijen 

tegen uiterlijk 1 januari 2023

– dat de laadtijd en het laadvermogen kan sturen
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

▪ Bijkomende kosten

– De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden 

afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. “

– Dar geldt vb. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan 

energiebronnen, bekabelingswerken, ...), kosten van studies, expertise, 

enz. Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van 

(een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de 

laadstations komen in aanmerking. 

– Niet de kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing 

van een huisbatterij

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

▪ Afschrijvingstermijn / Afschrijvingsmethode

– Verhoogde aftrek van de afschrijvingen indien men het laadstation 

lineaire over minstens 5 belastbare tijdperken afschrijft , 

– tenzij economische levensduur van het actief meer bedraagt dan vijf 

jaar, zal er uiteraard ook over een langere termijn moeten worden 

afgeschreven (*)

>< Rulings : laadstations ondergaan snelle technologische evolutie 

en worden geacht te verouderen over 4 jaar !
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Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

– Wanneer start de verhoogde aftrek?

– De verhoogde aftrek is slechts van toepassing vanaf het aanslagjaar 

verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan 

– het laadstation operationeel is

– en aangemeld is bij de FOD Financiën.

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

– Toepassing

– Wel mogelijkheid om reeds vroeger de traditionele afschrijvingsregels 

toe te passen (vb. op voorschotten onder bepaalde omstandigheden), 

– maar de verhoogde kostenaftrek zal pas genoten kunnen worden 

wanneer aan alle voorwaarden is voldaan (en het laadstation pas 

werd verworven / tot stand gebracht vanaf 1 september 2021).
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Verhoogde kostenaftrek voor installatie van laadstations door bedrijven 

▪ Latere meerwaarden of minderwaarden (*)

– De afschrijvingen die worden aanvaard bovenop de aanschaffings- of 

beleggingswaarde van de laadstations, komen niet in aanmerking voor 

het bepalen van de latere meerwaarden en minderwaarden op die 

laadstations. 

– De fiscale nettowaarde van het actief is de aanschaffingswaarde 

verminderd met de fiscaal aangenomen afschrijvingen gerekend aan 

100 % en niet aan 200 %

(*) art. 64quater, lid 6 WIB92

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

Rapporteringsverplichting

▪ De Koning evalueert de impact van deze wet fiscale en sociale vergroening van de 

mobiliteit ten laatste tegen 30 april 2026, in het bijzonder wat de impact op de 

overheidsfinanciën betreft.

▪ Werkgevers/vennootschappen zijn verplicht gegevens verstrekken bij de FOD 

Financiën die nodig zijn om te impact te bepalen op (*): 

– Het voordeel alle aard van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik 

en minibussen

– De fiscale aftrekbaarheid van de autokosten 

– De brandstofaccijnzen

– De BTW

(*) Wijze en termijn moet nog per KB bepaald worden
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak IV – Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII - Beroepskost (F)

Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen

▪ Rapporteringsverplichting

▪ Toepassing

– Vanaf aanslagjaar 2022 verbonden aan het boekjaar dat ten vroegste 

aanvangt op 1 januari 2021

▪ Sanctie bij  niet-naleving

– De fiscale administratie mag binnen de gewone onderzoekstermijn de 

gegevens vorderen (*)

– Risico administratieve boete van 50,00 EUR tot 1.250,00 EUR (**)

(*) art.333, alinea 2 WIB92

(**) art.445, § 1, WIB92

PB - Aanslagjaar 2022

Vak VII – inkomsten van kapitalen en roerende goederen (F)

▪ Inkomsten belastbaar ad 10%

▪ Verwijdering van de 4 codes - 1163/2163 en 1446/2446 - voor de 

dividenden uitgekeerd uit een kapitaalvermindering bij “grote” 

vennootschappen in het 5de of 6de jaar nà incorporatie (ook wel 

“interne vereffening genoemd”) van de belastbare reserves uiterlijk 

in 2014 en dus belastbaar ad 10%

▪ Toekomstige kapitaalverminderingen:

– Bij een kapitaalvermindering in het 7de of 8ste jaar nà

incorporatie van die belastbare reserves bedraagt het tarief van 

de roerende voorheffing of de afzonderlijke aanslag 5%
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak VII – inkomsten van kapitalen en roerende goederen (F)

• Auteursrechten

• Wijziging artikel 17, §1, 3° WIB92

• Toevoeging van:

• “de niet in (artikel 17, §1) ten 5°” vermelde inkomsten van 

verhuring, verpachting gebruik en concessie van roerende 

goederen (= uitsluiting auteursrechten en naburige rechten) (*)

(*) W 21 januari 2022, BS. 28 januari 2022, van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 betaalde of toegekende inkomsten

PB - Aanslagjaar 2022

Vak VII – inkomsten van kapitalen en roerende goederen (F)

• Auteursrechten

• Bedoeling:

• Aanvulling art. 57 WIB92 om de ficheverplichting (de inkomsten zijn 

beroepsinkomsten voor de belastingplichtige) inzake auteursrechten 

een wettelijke basis te geven (*):

• Art. 57 WIB92, 4°:

• Inkomsten als bedoeld in artikel 17, §1, 1ste lid, 3° wat 

auteursrechten en naburige betreft, en 5°

(*) W 21 januari 2022, BS. 28 januari 2022, van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 betaalde of toegekende inkomsten
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak VII – inkomsten van kapitalen en roerende goederen (F)

• Auteursrechten

• Sancties bij niet indienen fiche 281.45 (uiterlijk tegen 30.04.2022):

• Personenbelasting: 

• niet als beroepskost aftrekbaar

• Administratieve geldboete wegens laattijdig of onjuiste indiening

PB - Aanslagjaar 2022
Vak IX – Interesten, kapitaal, enz. - Vlaanderen

▪ Leningen voor de “eigen” woning

▪ Geen fiscale voordelen meer voor hypothecaire leningen voor de “eigen” woning 

afgesloten vanaf 1 januari 2020

▪ Antimisbruikbepaling

– “Verlengingen” (al dan niet via interne of externe herfinanciering)vanaf 1 januari 

2020 van leningen afgesloten voor 1 januari 2020 zijn niet-tegenstelbaar aan 

de fiscus en de “verlengde” periode zal geen fiscale voordelen opleveren

– Covid-19 maatregel

– Indien de belastingplichtige gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid tot 

uitstel van betaling (20 maart 2020 – 31 december 2021) zal de uitgestelde 

periode toch nog fiscale voordelen opleveren (niet: 10-jaar voordeel) 

– Aanpassing attest 281.61
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Vak IX – Interesten, kapitaal, enz. - Vlaanderen

▪ “Gewone” interestaftrek 

▪ Rentesubsidie Vlaams renovatiekrediet (*)

– Bij aankoop van een woning/appartement met een slechte 

energieprestatie en renovatie binnen de 5 jaar kan naast de 

hypothecaire lening voor de aankoop een renovatiekrediet 

aangegaan worden. Het Vlaams Gewest betaalt de rente voor 

dit renovatiekrediet terug.

– Indien het gaat om een andere woning dan de “eigen woning” 

dient die afgetrokken te worden van de betaalde interesten  

(*) er bestaat (voorlopig althans) geen vergelijkbare regeling in de andere Gewesten

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (G)

▪ Giften

▪ Uitbreiding:

– Samenwerkingsverbanden tussen OCMW’s

▪ Wijzigingen:

– Dierenasielen in Walllonië

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (G)

▪ Dienstencheques en PWA / wijk-werken

▪ Maximale belastingvermindering:

– Vlaanderen: 304,00 EUR (= 1.530,00 (*) x 20%)

– Brussel: 229,50 EUR (= 1.530,00 (*) x 15%)

– Wallonië: 135,00 EUR (= 450,00 x 30%)

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag:  920,00 EUR
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PB - Aanslagjaar 2021

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Kinderoppaskosten

▪ Verhoging leeftijdsgrens

– Kinderen met bijzonder zware handicap

– Van 18 jaar naar 21 jaar

– Andere kinderen

– Van 12 jaar naar 14 jaar

▪ Uitbreiding notie “erkende opvangvoorziening”

– Thuisopvang voor zieke kinderen door:

– Organisaties met professionele kinderoppassers (mutualiteiten)

– Zelfstandige professionele kinderoppassers 

PB - Aanslagjaar 2021

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Kinderoppaskosten

▪ Verhoging maximaal bedrag per kind / per dag

– Voor aanslagjaar 2021

– 13,00 EUR i.p.v. 11,20 EUR (van toepassing sinds 28/12/2006)

– Vanaf aanslagjaar 2022

– 13,70 EUR (*)

– Jaarlijkse indexatie

– Verplicht te gebruiken modelattest (doel: opname in VVA)

– Overgangsbepaling

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag: 8,20 EUR
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Kinderoppaskosten

▪ Verhoging maximaal bedrag per kind / per dag

– Voor aanslagjaar 2021

– 13,00 EUR i.p.v. 11,20 EUR (van toepassing sinds 28/12/2006)

– Vanaf aanslagjaar 2022

– 14,00 EUR (*)

– Jaarlijkse indexatie

– Verplicht te gebruiken modelattest (doel: opname in VVA)

– Overgangsbepaling

(*) bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021, basisbedrag: 8,40 EUR

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Kinderoppaskosten

– Verplicht te gebruiken modelattest 281.86  (doel: opname in VVA) + 

organisator moet jaarlijks gegevens elektronisch meedelen aan de 

FOD Financiën (*)

– Probleem:

– Modelattest pas gepubliceerd op 27.01.2022 in BS

– Voor alle kinderopvangactiviteiten die georganiseerd zijn vóór 

27 januari 2022 mogen nog de ‘oude’ attesten worden 

gebruikt en is de elektronische melding aan de FOD Financiën 

nog niet verplicht (**)

(*) Programmawet van 20.12.2020, BS 30.12.2020

(**) Circ. 2022/C/15 van 8 februari 2022
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations (*)

▪ De belastingvermindering wordt verleend voor :

– uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk door de 

belastingplichtige werkelijk zijn betaald

– voor de plaatsing van een laadstation voor het laden van 

elektrische wagens 

– in of bij de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats 

heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar

(*) art. 145/50 §1 lid1 WIB92

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Uitgaven(*):

– de aankoop van een laadstation in nieuwe staat, voor de plaatsing van 

het laadstation en voor de keuring van de installatie 

– De plaatsing en keuring door een installateur is verplicht. Een door de 

belastingplichtige zelf geplaatst laadstation komt niet in aanmerking 

voor de vermindering

(*) art. (*)145/50 §1 lid 2 WIB92

(**)Memorie van toelichting DOC55 2170/001, p. 17 en Circulaire dd. 22.12.2021, 4.2
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https://monkey.wolterskluwer.com/nl/document/mnco13027241/explore/ln238335?anchor=ln238335-59
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Uitgaven(*):

– de kosten van extra bekabeling, de kosten voor de eventuele 

uitbreiding (en keuring) van een elektriciteitsinstallatie van een één 

naar drie fasen - een laadstation vergt een aparte elektriciteitskring -

en voor de eventuele aanpassingswerken aan de elektriciteitskabel. 

– De uitgave voor plaatsing en/of keuring van een laadstation alleen, 

zonder dat de belastingplichtige ook het laadstation zelf aankocht, 

komen niet in aanmerking voor belastingvermindering (*)

(*) Circulaire dd. 22.12.2021, 4.12.6 en 4.2

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Het laadstation moet worden geplaatst in, aan of in de onmiddellijke 

nabijheid van de woning, bv. tegen de buitengevel, op de oprit of op de 

parkeerplaats aan de woning, of in of aan een garage(box) in de buurt van 

de woning. 

– Het moet dan wel gaan om een garage waarover de belastingplichtige 

gebruiksrechten heeft als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder. 

▪ De woning is de woning waar de belastingplichtige op 1 januari van het 

aanslagjaar zijn fiscale woonplaats gevestigd heeft (waarbij de 

domiciliëring als wettelijk vermoeden geldt). 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ De plaatsing van een laadpaal aan een tweede verblijf, waar de 

belastingplichtige niet zijn fiscale woonplaats heeft, komt niet in 

aanmerking voor de belastingvermindering. 

▪ De vereiste dat de woning op 1 januari van het aanslagjaar in gebruik moet 

genomen zijn als fiscale woonplaats

– dat de uitgave voor een laadpaal geplaatst aan een nieuw gebouwde 

woning best niet vroeger gebeurt dan in het jaar van de verhuizing 

naar de nieuwbouw. 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Het is niet vereist dat de belastingplichtige eigenaar of vruchtgebruiker is 

van de woning

– Ook een huurder kan in aanmerking komen op voorwaarde dat hij de 

uitgaven betaalt
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Het moet gaan om een intelligent laadstation (*): 

– Deze kunnen opgevolgd worden en staan toe om de start en de 

duurtijd van het laden te beheren. 

– Op die manier zal het opladen de werkingszekerheid van het 

elektriciteitsnet niet in gevaar brengen en zal het verbruik niet enkel 

verschoven kunnen worden naar de daluren, maar zal de batterij van 

de wagen ingezet kunnen worden om op momenten van schaarste 

elektriciteit terug op het net te zette

(*) art. 145/50 §1 lid4 3° WIB92

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Laadstation moet gebruik maken van groene stroom (*): 

– Het laadstation mag op 1 januari van het aanslagjaar uitsluitend 

stroom gebruiken die is opgewekt uit hernieuwbare energie die ofwel 

geleverd wordt door een 100 procent groene stroomleverancier, ofwel 

opgewekt wordt met eigen hernieuwbare energiebronnen (zoals bv. 

eigen zonnepanelen), ofwel een mix van beiden 

(*) art. 145/50 §1 lid4 2° en lid5 WIB92).

207

208

https://monkey.wolterskluwer.com/nl/document/mnco13027241/explore/ln136826-1547
https://monkey.wolterskluwer.com/nl/document/mnco13027241/explore/ln136826-1547


105

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Eénmalig

– De belastingvermindering kan slechts 1 keer worden verleend aan een 

belastingplichtige

– Wanneer de belastingplichtige gespreid over twee belastbare 

tijdperken uitgaven doet voor de plaatsing van een laadstation, zal hij 

slechts voor de uitgaven voor één van die twee belastbare tijdperken 

een belastingvermindering kunnen vragen. 

– Best wordt de vermindering gevraagd voor het jaar waarin de 

uitgave het hoogst is 

– En liefst voor 31/12/2022

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Bedrag 

– Het maximumbedrag van de uitgave dat recht geeft op 

belastingvermindering, bedraagt 1.500 EUR per 

belastingplichtige en per laadstation

– Dat bedrag wordt niet geïndexeerd

art. 145/50 §2 lid1 WIB92
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor laadstations

▪ Bedrag 

– Het maximumbedrag van de uitgave dat recht geeft op 

belastingvermindering, bedraagt 1.500 EUR per belastingplichtige 

en per laadstation

– Dat bedrag wordt niet geïndexeerd

– Bij een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering 

evenredig omgedeeld in functie van het belaste inkomen van elk der 

echtgenoten ten opzichte van de som van de belaste inkomens van 

beide echtgenoten

art. 145/50 §2  WIB92

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering 

▪ Oplaadpalen betaald vanaf 1 september 2021 t/m 31 december 2022

– Belastingvermindering: 45%

– Maximale belastingvermindering per laadstation : 675 euro

▪ Oplaadpalen betaald vanaf 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

– Belastingvermindering: 30%

– Maximale belastingvermindering per laadstation: 450 euro

▪ Oplaadpalen betaald betaald vanaf 1 januari 2024 t:m 31 augustus 2024

– Belastingvermindering: 15%

– Maximale belastingvermindering per laadstation 225 euro
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering 

▪ De belastingvermindering is niet van toepassing op uitgaven die: 

– voor de plaatsing van een laadstation als werkelijke beroepskosten in 

aanmerking zijn genomen

– de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation recht geven op de 

investeringsaftrek

– de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation door de werkgever 

van de belastingplichtige of de rechtspersoon waarvan de 

belastingplichtige bedrijfsleider is, als eigen kosten van die werkgever 

of rechtspersoon worden terugbetaald

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering laadpalen elektrische wagens

▪ De belastingplichtige houdt verplicht ter beschikking van de 

belastingadministratie:

– de factuur of facturen van de uitgave(n), met vermelding van 

het adres waar het laadstation is geplaatst;

– het betalingsbewijs ( bv. rekeninguittreksel)

– de bewijsstukken die aantonen dat het laadstation ‘slim & 

groen’ is;

– het keuringsattest
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Tax shelter starters en groeiers

▪ Booster voor bestaand systeem (*)

– Kapitaalopnamemogelijkheid wordt verdubbeld – van toepassing op de 

betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap 

vanaf 1 januari 2021

– Starters:

– 250.000,00 EUR wordt 500.000,00 EUR

– Groeibedrijven:

– 500.000,00 EUR wordt 1.000.000,00 EUR

(*) Programmawet van 27/12/2021

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Tijdelijke corona Tax shelter 

▪ Particulieren die rechtstreeks investeren in nieuwe aandelen (op 

naam) van kleine vennootschappen die hun omzet ingevolge 

corona sterk hebben zien dalen, kunnen een belastingvermindering 

genieten (*)

Wet van 15/7/20 en Wet van 2/4/21, KB van 6/6/21, circulaires 2020/C/140 van 16/11/20 en 2021/C/70 van 23/7/21
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Tijdelijke corona Tax shelter 

▪ COVID Tax shelter I (aj. 2021): aandelen op naam verworven met inbreng in 

geld n.a.v. een kapitaalverhoging tussen 14/3/20 en 31/12/20. 

▪ De omzet is voor de periode 14 maart 2020-30 april 2020 met min. 30% gedaald 

t.o.v. de periode 14 maart 2019-30 april 2019 (of de vooropgestelde omzet voor 

starters).

▪ COVID Tax shelter II (aj. 2022): aandelen op naam verworven met inbreng 

in geld n.a.v. een kapitaalverhoging tussen 1 januari 2021 en 30 augustus 

2021 

▪ De omzet is voor de periode 2 november 2020 -31 december 2020 met min. 30% 

gedaald t.o.v. de periode 2 november 2019 -31 december 2019 (of de 

vooropgestelde omzet voor starters).

PB - Aanslagjaar 2022
Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Tijdelijke corona Tax shelter 

▪ Belastingvermindering bedraagt 20% + overdraagbaar naar 3 volgende BT.

▪ Voorwaarden moeten voldaan zijn gedurende 60 maanden volgend op de 

volstorting van de aandelen (jaarlijks attest) – zoniet terugname van de 

belastingvermindering – federale belastingvermeerdering.

▪ COVID Tax shelter I: een attest 281.77 (model in BS 8/2/21) kan worden 

uitgereikt.

▪ COVID Tax shelter II: een attest 281.33 (model in BS 1/2/22) kan worden 

uitgereikt. 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor vrijwillig kwijtgescholden huur (I)

▪ Periodieke wederkerende betalingen of geproratiseerde betalingen (indien niet 

maandelijks)

▪ Minimum: 40% definitieve kwijtschelding

▪ Belastingvermindering: 30% op een maximumbedrag van:

– 5.000,00 EUR per maand/per huurovereenkomst

– 45.000,00 EUR per belastingplichtige-verhuurder

▪ Periode: maart, april en mei 2021

▪ Huurder:

– Natuurlijke persoon met zelfstandige beroepsactiviteit (hoofdberoep)

– KMO-vennootschap

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor vrijwillig kwijtgescholden huur (II)

▪ Periodieke wederkerende betalingen of geproratiseerde betalingen (indien niet 

maandelijks)

▪ Minimum 40% definitieve kwijtschelding en 1 dag verplichte sluiting per maand in het 

kader van de Covid-19 pandemie

▪ Belastingvermindering: 30% op een maximumbedrag van:

– 5.000,00 EUR per maand/per huurovereenkomst

– 45.000,00 EUR per belastingplichtige-verhuurder

▪ Periode: juni, juli, augustus en september 2021

▪ Huurder:

– Natuurlijke persoon met zelfstandige beroepsactiviteit (hoofdberoep) / KMO
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor vrijwillig kwijtgescholden huur

▪ Uitgesloten huurders

– Natuurlijke personen:

– Echtgenoot

– Kinderen

– Ascendenten

– Andere persoon die deel uitmaakt van het gezin

– Zijverwanten tot de 2de graad

– Zijn echtgenoot, kinderen of andere persoon die deel uitmaakt van het 

gezin

PB - Aanslagjaar 2022

Vak X – (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (F)

▪ Belastingvermindering voor vrijwillig kwijtgescholden huur

▪ Uitgesloten huurders

– Vennootschappen waarin de belastingplichtige

– (On)rechtstreeks bedrijfsleider is

– Vaste vertegenwoordiger is van een andere vennootschap

– Aannemings- of lastgevingscontract via een andere vennootschap tegen 

vergoeding werkzaamheden verricht van commerciële, financiële of 

technische aard

– ≥ 30% participatie bezit, alleen of samen met echtgenoot, kinderen, enz.
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Winwinleningen

▪ Covid-19 maatregel

– Eenmalig belastingkrediet voor definitief verloren gegaan bedrag in 

hoofdsom:

– 30%, voor de periode van 1 januari 2020 t/m 15 maart 2020

– 40%, voor de periode van 16 maart 2020 t/m 31 december 2021

– Winwinleningen die aflopen in 2020

– Vrijwillige verlenging met maximum 2 jaar

– Spreiding/uitstel terugbetaling

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Winwinleningen
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Winwinleningen

▪ Permanente wijzigingen/versoepelingen voor winwinleningen afgesloten 

vanaf 6 oktober 2020 (publicatie BS):

– Maximum uitleenbedrag: 75.000,00 EUR per kredietgever

– Maximumleenbedrag begunstigde: 300.000,00 EUR per kredietnemer

– Looptijden: tussen 5 en 10 jaar

– Klein aandeelhouderschap (≤ 5% van de aandelen/stemrechten) 

mogelijk voor echtgenoten, wettelijk samenwonende partners

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Vriendenaandeel 

▪ Definities:

– Vriendenaandeel

– Nieuw uitgegeven aandeel op naam betaald in geld

– Vriendenaandeelhouder:

– Persoon die in de privésfeer aandelen heeft onderschreven en 

volgestort

– Emittent:

– De vennootschap die een kapitaalverhoging of uitgifte doet
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Vriendenaandeel 

▪ Emittent op moment van onderschrijving:

– Exploitatiezetel in Vlaanderen

– KMO

– Rechtspersoonlijkheid

– Gedurende de 1ste 60 maanden:

– Geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap

– Geen vastgoed- of patrimoniumvennootschap

– Geen managementvennootschap

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Vriendenaandeel 

▪ Emittent op moment van onderschrijving:

– Gedurende de 1ste 60 maanden:

– Niet-beursgenoteerde vennootschap

– Geen aandeelhouder in belastingparadijzen

– Geen betalingen > 100.000,00 EUR aan belastingparadijzen

– In de voorafgaande periode van 24 maand:

– Geen inkoop van eigen aandelen, kapitaalsvermindering of 

verdeling eigen vermogen

– Behalve: uittreding uit het vennootschapsvermogen
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Vriendenaandeel 

▪ Uitgesloten vriendenaandeelhouders:

– Werknemers van de emittent

– Bedrijfsleiders van de emittent, echtgenoten en wettelijk 

samenwonende partners

– Op datum van de onderschrijving van de aandelen:

– aandeelhouder, echtgenoot, wettelijk samenwonende partner met 

> 10% van de aandelen/stemrechten

– Op datum van de volstorting:

– Uittreding uit het vennootschapsvermogen ≤ 24 maanden 

PB - Aanslagjaar 202

Vak XI – Belastingkredieten (V)

▪ Vriendenaandeel 

▪ Belastingkrediet

– 2,5% gedurende 5 jaar

– investeringslimiet: 75.000,00 EUR (samen met de winwinleningen)

– Niet-cumuleerbaar met:

– Federale fiscale voordelen (Tax-shelter, enz.)

– Stopt bij:

– Overlijden vriendenaandeelhouder

– Ambtshalve schrapping vriendenaandeel

– Faillissement of ontbinding emittent

229

230



116

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (W)

▪ Prêt Coup de pouce

▪ Wijzigingen/versoepelingen

– Leningen vanaf 1 januari 2021

– Kredietgever

– Maximumbedrag: verhoging tot 125.000,00 EUR

– I.p.v. 50.000,00 EUR

– Kredietnemer

– Maximumbedrag: verhoging tot 250.000,00 EUR

– I.p.v. 100.000,00 EUR

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (W)

▪ Prêt Coup de pouce

▪ Wijzigingen/versoepelingen

– Invoering van een eenmalig belastingkrediet:

– 30% definitief verloren bedrag

– Flexibelere looptijden en terugbetalingsmodaliteiten:

– 4, 6, 8 of 10 jaar

– Bulletleningen of annuïteitenleningen
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (W)

▪ Prêt Coup de pouce

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (W)

▪ Brusselse proxi-lening

▪ Sinds 15/10/20 (aj. 2021) kunnen particulieren, inwoners van het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest ,een achtergestelde lening toestaan aan een KMO 

gevestigd in het BHG (Besluit van 19/6/20 en 1/10/20). 

▪ Duur lening: 5 of 8 jaar.

▪ Intresten (vast): 

▪ min. 0,75% en max. 1,5% (2022). 
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XI – Belastingkredieten (W)

▪ Brusselse proxi-lening

▪ Max. bedrag per kredietgever: 

▪ 50.000  EUR per jaar – tijdelijk verhoogd tot 75.000 EUR voor leningen 

in 2020/2021 én in totaal niet meer dan € 200.000. 

▪ Max. bedrag per kredietnemer: 

▪ 250.000 EUR – tijdelijk verhoogd tot 300.000 EUR voor leningen in 

2020/2021.

▪ Jaarlijks belastingkrediet = 4% ged. eerste 3 jaar en 2,5% voor resterende 

jaren.

▪ Eénmalig belastingkrediet = 30% van het definitief verloren gegane bedrag 

van de lening (o.a. in geval van faillissement of vereffening). 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XIII – Buitenlandse rekeningen, … (F)

▪ Centraal Aanspreek Punt (CAP)

▪ Bijkomende informatie te verstrekken door de banken

– Het periodieke saldo van de bank- en betaalrekening waarvan de cliënt 

van de financiële instelling houder of medehouder is

– Het periodieke geglobaliseerde bedrag van de financiële contracten die 

de financiële instelling heeft afgesloten met de cliënt

– Opgebouwde reserves van levensverzekeringscontracten takken 

21, 23, 25 en 26

– Beleggingsdiensten 

235

236



119

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Soorten:

• Deeleconomie

• Verenigingswerk

• Tijdelijke maatregel van toepassing voor het belastbaar 

tijdperk 1 januari 2021 – 31 december 2021

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

▪ Deeleconomie

– Wie kan aan deeleconomie doen?

– Principe: iedereen, ook een werkloze of iemand in SWT mits 

toestemming

– Beperkingen:

▪ De activiteit mag niet in het verlengde liggen voor een:

▪ Zelfstandige: van zijn hoofdactiviteit als zelfstandige

▪ Bedrijfsleider: van de hoofdactiviteit van zijn vennootschap
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PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Deeleconomie

• Geviseerde activiteiten

– De levering van diensten, buiten zijn beroepsactiviteit, door een 

burger aan een andere burger (beide natuurlijke personen) via 

een erkend internetplatform.

– Bij verhuur van (gemeubelde) onroerende goederen met 

bijkomende dienstverlening wordt het geheel van de inkomsten 

bechouwd als inkomsten van de deeleconomie

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Wie kan aan verenigingswerk doen?

• Principe: personen die al gewoonlijk en hoofdzakelijk een 

beroepsactiviteit uitoefenen:

▪ Loontrekkende werknemers in het kwartaal T-3

▪ Zelfstandigen hoofdberoep / bijberoep
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Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Wie kan aan verenigingswerk doen?

• Gepensioneerden in het kwartaal T-2 die genieten van een

• Rustpensioen

• Overlevingspensioen

• Niet: overgangsuitkering

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Geviseerde activiteiten: beperkt tot de sportsector

• animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of 

sportactiviteiten verstrekt;

• Verdubbeling maandgrens van 1 juli 2021 tem 31 december 2021

• sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, 

sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, 

seingever bij sportwedstrijden;

• Verdubbeling maandgrens van 1 juli 2021 tem 31 december 2021

• conciërge van sportinfrastructuur;
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Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Geviseerde activiteiten

• hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige 

basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het 

ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke 

verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;

• hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen 

van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de 

sportsector;

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Geviseerde activiteiten

• verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de 

sportsector.
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Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Geviseerde activiteiten, nieuw vanaf 8 mei 2021 (*)

• artistieke of kunsttechnische begeleider in de 

amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve 

sector;

• Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en 

voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke 

thema’s in de socioculturele, cultuur, kunst-educatieve en 

kunstensector.  

(*) Art. 2 W 20 juli 2021, BS. 23 juli 2021

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Deeleconomie – Verenigingswerk

• Grensbedragen

• Voor de 2 activiteiten samen

• Op jaarbasis: 6.390,00 EUR (*) zowel voor het lopende als 

het vorig kalenderjaar

(*) geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van 2021, basisbedrag : 3.830,00 EUR
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Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Deeleconomie – Verenigingswerk

• Grensbedragen

• Voor de 2 activiteiten samen

• Afzonderlijk belastbaar ad 20% + aanvullende 

gemeentebelastingen, doch:

• Wettelijk forfait van 50%, de facto: belastbaar ad 10%

• Bedrijfsvoorheffing: 10,7% (deeleconomie)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Deeleconomie – Verenigingswerk

• Grensbedragen

• Voor de 2 activiteiten samen

• Bij overschrijding jaarbedrag

▪ Wettelijk vermoeden van “beroepsinkomsten” voor het 

volledig bedrag (winsten/baten)

▪ Weerlegbaar vermoeden door de belastingplichtige
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Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen

• Verenigingswerk

• Grensbedragen

• Bijkomende beperking per maand: 532,50 EUR (= 

6.390,00/12)

• Bij overschrijding maandbedrag

• Onweerlegbaar vermoeden van beroepsinkomsten 

voor die maand

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Beperkt belast bijverdienen
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Vak XV – Diverse inkomsten (F)

• Uber en AirBnb

• Geen erkende platformen, dus geen deeleconomie van toepassing

• Quid gemeubeld verhuur met ontbijt?

• Aangifte

• Onroerend:  Code 106 : KI 

• Roerend:      Code 156 : (huurprijs x 40% ) x 50 %

• Divers: Code 200: bruto ontvangsten bijkomende diensten

Code 201: Kosten bijkomende diensten   

PB - Aanslagjaar 2022
Vak XV – Diverse inkomsten (F)

▪ Prestatiepremies sportbeoefenaars

▪ Invoering van een afzonderlijk tarief van 16,5% (*)

– Op de 1ste schijf van 50.040,00 EUR (**)

– Toegekend door:

– Nationale en internationale sportfederaties

– Nationale Olympische comités

– Belgische of vreemde openbare machten of instellingen 

zonder winstoogmerk die erkend zijn door Internationaal 

Olympisch Comité (IOC)

(*) + aanvullende gemeentebelastingen

(**) geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, basisbedrag: 30.000,00 EUR
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak XV – Diverse inkomsten(F)

▪ Prestatiepremies sportbeoefenaars

▪ Invoering van een afzonderlijk tarief van 16,5% (*)

– Op de 1ste schijf van 50.040,00 EUR (**)

– Naar aanleiding van

– Sportieve prestaties op de

– Olympische spelen

– Paralympische spelen

– Europese kampioenschappen

– Wereldkampioenschappen

– Het toegekende premiebedrag boven € 50 040 is belastbaar 

als beroepsinkomen (bezoldiging/baten).

(*) + aanvullende gemeentebelastingen

(**) geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, basisbedrag: 30.000,00 EUR

PB - Aanslagjaar 2022
Vak XV – Diverse inkomsten
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Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

▪ Beroepskosten

Aftrek VAPZ-bijdrage 

• Maximale aftrekbare premie (2021) = aftrekbare beroepskost (≈ sociale bijdrage)

• ‘Gewone’ VAPZ: 

• Max. 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen die als grondslag dient voor 

de berekening van de sociale bijdragen (= het ‘gerevaloriseerde’ NBI van N-3).  

• Maximale premie: 3.302,77 EUR (‘gerevaloriseerde’ NBI N-3 = € 40.425,58)

• Minimumpremie (geen indexatie): € 100

• Sociale VAPZ (+ 15%)

• Max. 9,40% (8,17% + 15%) van het netto belastbaar beroepsinkomen die als 

grondslag dient voor de berekening van de sociale bijdragen 

• Maximale premie: 3.800,01 EUR (‘gerevaloriseerde’ NBI N-3 = € 40.285,21)

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

▪ Beroepskosten

Aftrek VAPZ-bijdrage 

• Maximale aftrekbare premie (2022) = aftrekbare beroepskost (≈ sociale bijdrage)

• ‘Gewone’ VAPZ: 

• Max. 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen die als grondslag dient voor 

de berekening van de sociale bijdragen (= het ‘gerevaloriseerde’ NBI van N-3).  

• Maximale premie: 3.447,62 EUR

• Minimumpremie (geen indexatie): € 100

• Sociale VAPZ (+ 15%)

• Max. 9,40% (8,17% + 15%) van het netto belastbaar beroepsinkomen die als 

grondslag dient voor de berekening van de sociale bijdragen 

• Maximale premie: 3.966,67 EUR 
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Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

▪ Beroepskosten

Aftrek VAPZ-bijdrage 

• VAPZ-premies zijn aftrekbaar indien (*) :

• De zelfstandige op 31/12 zijn sociale bijdragen daadwerkelijk en 

volledig (incl. eventuele verwijlintresten) betaald heeft (attest van 

het sociale verzekeringsfonds).  

• De premie uiterlijk op 31/12 is betaald (attest van de 

pensioeninstelling). 

(*) art. 52 7°bis WIB92/ art. 45 Programmawet van 24 december 2002 (WAPZ).

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

Beroepskosten

▪ Aftrek VAPZ-bijdrage (COVID-19 maatregel)

• Invloed betalingsuitstel van de sociale bijdragen (en de afbetalingsplannen) (en 

de regularisatiebijdragen) op de aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen? 

• Fiscale aftrekbaarheid van de in 2021 betaalde VAPZ -bijdragen zal niet 

verworpen worden om de enkele reden dat de belastingplichtige:

• Het afbetalingsplan voor de sociale bijdragen 2020 (reeds uitgesteld tot 

2021) heeft verkregen en naleeft, of

• Een uitstel tot 2022 heeft verkregen voor de betaling van de bijdragen 

van 2021

(*) Circulaire 2021/C/90  van 8 oktober 2021
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Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

Beroepskosten

▪ Aftrek VAPZ-bijdrage (COVID-19 maatregel)

• In 2022 zal de zelfstandige moeten betalen:

• De bijdragen van 2022 ( + regularisatiebijdragen )

• De bijdragen van 2020 die zijn uitgesteld tot 2021 waarvoor een 

afbetalingsplan is en die in 2022 vervalt

• De bijdragen van 2021 die zijn uitgesteld tot 2022

(*) Circulaire 2021/C/50  van 31 maart 2021

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

▪ Beroepskosten

▪ Aanvullende pensioenen: 80 %-regel (Coronacrisis)

• Groeps- of IPT-verzekering bedrijfsleiders

• Quid impact daling of onderbreking van de regelmatige en maandelijkse 

bezoldiging op de 80%-regel?  

• Gevolgen: 

• Mogelijke taxatie als VVA in hoofde van de BL (art.38,§1,eerste lid, 

19°WIB92) 

• Premies zijn geheel of gedeeltelijk niet langer aftrekbaar 

(art.195,§1,tweede lid WIB92)

• Geen premie = verval van aanvullende dekkingen (vb. 

arbeidsongeschiktheid)
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Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

▪ Beroepskosten

• Aanvullende pensioenen: 80 % -regel (Coronacrisis)

• Quid impact daling of onderbreking van de regelmatige en maandelijkse 

bezoldiging op de 80%-regel?  

• Coronagerelateerde loononderbrekingen en /of  loonsverlagingen doen geen afbreuk 

aan het ‘regelmatig en maandelijks karakter’ 

• Verplichte sluiting:

• De bedrijfsleider heeft  gedurende de periode van zijn 

loononderbrekingen en /of  loonsverlagingen effectief van een  

overbruggingsrecht genoten of kan /kon genieten

• Geen verplichte sluiting:

• Vennootschap moet aan de hand van objectieve elementen kunnen 

aantonen dat de onderbreking van de activiteit een onmiddellijk gevolg is 

van de crisis covid-19

(*) Circ. 2021/C/55 10 juni 2021; Circulaire 2020/C/153 van 14 december 2020 en circulaire 2021/C/55 van 10 juni 2021

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVI – Vak XVII – Vak XVIII (F)

▪ Beroepskosten

• Aanvullende pensioenen: 80 % -regel (Coronacrisis)

• Groeps- of IPT-verzekering bedrijfsleiders

• Quid impact daling of onderbreking van de regelmatige en maandelijkse 

bezoldiging op de 80%-regel?  

• Overschrijding van de 80%-regel

“Het gedeelte van de premie dat door de vermindering van de 

jaarbezoldiging van de bedrijfsleider de 80 %-grens overschrijdt en dus niet 

aftrekbaar is in het lopende jaar, kan worden beschouwd als een voorschot

op de premie die tijdens het volgende boekjaar moet worden betaald (via 

overlopende rekening 49 ’Over te dragen kost)
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVII – Winsten (F)

• Beroepskosten 

• Wijziging art. 52 WIB92

• Inkoop van goederen en diensten zijn “beroepskosten” (art. 49 WIB92)

• Dit begrip dient “ruim” geïnterpreteerd te worden

• Alles wat in de rekeningen “60” zou kunnen geboekt worden met 

inbegrip van o.a. ingekochte diensten en onderaannemingen

• Doorrekening van kosten zoals:

• Receptie- en restaurantkosten

PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVII – Winsten (F)

• Carry back verliezen in landbouwsector

• Achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan 

landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

• Enkel nog van toepassing in het Waalse Gewest en in de praktijk pas na de 

indieningstermijn van de aangifte

• Dus niet  langer meer via aangifte in de personenbelasting

• Via een aanvraagformulier dat per KB wordt vastgelegd (*)

• Aanvraag definitief en onherroepelijk 

(*) Wet 27 juni 2021   houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot 

voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van toerisme en tot beperking van het gebruik van contanten

263

264



133

PB - Aanslagjaar 2023
Vak XVII – Winsten (F)

• Forfaitaire regelingen

• Berekening belastbare grondslag via forfaitaire grondslagen van aanslag (vb. 

bakkers, slagers, frituurexploitanten, …) 

• Afschaffing systeem forfaitaire regelingen in de inkomstenbelasting

• Van toepassing: 

• Vanaf 1 januari 2022 

• ‘Nieuwe’ belastingplichtigen’ : geen mogelijkheid tot instappen in het 

systeem

• Uitdoofperiode tot 31 december 2027:

• Voor belastingplichtigen die reeds gebruik maken van het forfait

• Geen wetswijziging nodig (art.342 §1 WIB92): 

• vaststelling van forfaits gebeurt door de fiscus in overleg met de 

betrokken sectoren 
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Vak XVIII – Baten (F)

• Gespreide taxatie van kapitaalsubsidies (*)

• Zullen gespreid belast kunnen worden zoals bij de “winsten”

• Belastbaar feit:

• Moment van ontvangst van de kapitaalsubsidie

• Niet het moment van toekenning zoals bij de “winsten”

(*) wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28 januari 2022
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Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

• Investeringsaftrek

• Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht 

tussen 12/3/2020 en 31/12/2022 wordt het % van de 

investeringsaftrek verhoogd tot 25% (i.p.v. 8% vanaf 2020) 

(*) Art. 11-12 van de Wet van 15/7/2020 – Corona III, BS 23/07/2020

(**) Art. 4,5 en 6 van de programmawet 20/12/2020, BS 30/12/2020

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

• Investeringsaftrek

• Als het tarief van de 'tijdelijke verhoogde' investeringsaftrek voor 

gewone investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot en met 31 

december 2022 hoger is dan de verhoogde investeringsaftrek die 

ten aanzien van bepaalde specifieke investeringen van toepassing 

is, mag het tot 25 % verhoogde tarief van de investeringsaftrek voor 

gewone investeringen ook toegepast worden ten aanzien van 

specifieke investeringen waarvoor een verhoogde (maar lagere) 

investeringsaftrek geldt
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

• Investeringsaftrek

Tarievenlijst voor aanslagjaar 2022 ziet er als volgt uit: 

Eenmalige investeringsaftrek

• Digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor 

onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of 

verluchtingsystemen in horeca-inrichtingen:  

• verkregen of tot stand gebracht van 1/1/2020 tot 11/3/2020: 13,5 %  

• verkregen of tot stand gebracht van 12/3/2020 tot 31/12/2022: 25 % 

(normaal tarief 13,5%)

• verkregen of tot stand gebracht vanaf 1/1/2023: 13,5 % 

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

Investeringsaftrek

• Eenmalige investeringsaftrek

– Investeringen in beveiliging:    

– verkregen of tot stand gebracht van 1/1/2019 tot 11/3/2020: 20,5 %   

– verkregen of tot stand gebracht van 12/3/2020 tot 31/12/2022: 25 %   

– verkregen of tot stand gebracht vanaf 1/1/2023: 20,5 % 

– Andere investeringen:   

– verkregen of tot stand gebracht van 1/1/20 tot 11/3/2020: 8 %   

– verkregen of tot stand gebracht van 12/3/20 tot 31/12/2022: 25 %   

– verkregen of tot stand gebracht vanaf 1/1/2023: 8 % 
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

De investeringsaftrek laadstations

▪ Niet-publieke laadstations in bedrijfsgebouw

▪ Investeringsaftrek aan 25 % indien

▪ gedaan voor 31/12/2022

▪ in nieuwe staat wordt verkregen 

▪ in België wordt gebruikt voor de uitoefening van de 

beroepswerkzaamheid

▪ geen verhoogde aftrek van de afschrijvingen

PB - Aanslagjaar 2022

Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

De investeringsaftrek laadstations

▪ Publieke laadstations in bedrijfsgebouw

▪ Verhuurde activa of gratis ter beschikking gestelde activa aan een 

derde zijn in principe uitgesloten van investeringsaftrek 

(art.75,3°WIB92)
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels- of

landbouwondernemingen (F) (*)

Vak XVIII – Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere

winstgevende bezigheden (F)

De investeringsaftrek laadstations

▪ Publieke laadstations bedrijfsgebouw

Betekent het ‘publiek toegankelijk maken’ van het laadstation dat het 

gebruik van het laadstation aan derde wordt afgestaan?

▪ Volgens de minister niet

– ‘het toevallig gebruik door een derde vormt geen overdracht van een 

gebruiksrecht, gewoon gevolg van het publiek maken van het 

laadstation

– Derden krijgen niet het daadwerkelijk genot 

PB - Aanslagjaar 2022

Uitkeringen COVID -19 zelfstandigen 

Bron: Dimensies
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PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVII – Winst uit nijverheids-, handels of landbouwondernemingen

PB - Aanslagjaar 2022
Vak XVIII - BATEN VAN VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF 

ANDERE WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN 
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PB - Actualia
Inhoudstafel

1. Aandachtspunten en wijzigingen van toepassing voor de 

aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022, 

inkomsten van het jaar 2021

2. Aandachtspunten en wijzigingen van toepassing voor de 

aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023, 

inkomsten van het jaar 2022

Aangifte
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PB - Aanslagjaar 2023

Vak II – Persoonlijke gegevens & gezinslasten (F)

▪ Netto bestaansmiddelen – Covid-19 maatregel

▪ Studentenarbeid 

– Tellen niet mee voor het contingent van 475 uren noch voor de berekening 

van de netto bestaansmiddelen

– Bezoldigingen verkregen door studenten in de zorgsector tijdens het:

– 1ste kwartaal van 2022

– Bezoldigingen verkregen door studenten in andere sectoren tijdens het:

– 1ste kwartaal van 2022 voor maximum 45 uren

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Belastingvrijstelling opleidingsbudget (*) (**)

▪ Werknemers en bedrijfsleiders die vanaf 1/1/2022 worden 

ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding, kunnen 

maximum 1/3e van deze opzeggingsvergoeding laten uitbetalen in 

de vorm van een van belasting vrijgesteld opleidingsbudget (art. 38 

§1 1e lid 35° WIB92). 

▪ Het opleidingsbudget wordt ook vrijgesteld van persoonlijke sociale 

bijdragen, de WG is een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 25%.

(*)Wet van 7/4/19 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (BS, 19/4/19). 

(**) Circulaire 2019/C/88 van 9/9/19 over de vrijstelling van het opleidingsbudget
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PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Belastingvrijstelling opleidingsbudget (*) (**)

– Voorwaarden:

▪ WN/BL moet aan de WG vóór de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding 

schriftelijk laten weten welk bedrag hij wil omvormen in een 

opleidingsbudget.

▪ Het opleidingsbudget (= max. 1/3e van de opzeggingsvergoeding) moet 

worden besteed uiterlijk op het einde van de 60e maand volgend op het 

einde van de arbeidsovereenkomst aan uitgaven voor opleiding (nog vast 

te leggen bij KB). 

(*)Wet van 7/4/19 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (BS, 19/4/19). 

(**) Circulaire 2019/C/88 van 9/9/19 over de vrijstelling van het opleidingsbudget

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Belastingvrijstelling opleidingsbudget (*) (**)

– Voorwaarden: 

▪ Indien niet tijdig en correct besteed: 

▪ 86,93% wordt belast als een afzonderlijk belastbare 

opzeggingsvergoeding en 

▪ 13,07% wordt als een federale belastingvermeerdering aangemerkt (art. 

31ter §1-2 en 32 WIB92). 

▪ De uitgaven gedaan in het kader van het opleidingsbudget zijn NIET 

aftrekbaar als beroepskosten (art. 53 27° WIB92).

(*)Wet van 7/4/19 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (BS, 19/4/19). 

(**) Circulaire 2019/C/88 van 9/9/19 over de vrijstelling van het opleidingsbudget
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PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Voordelen van alle aard

▪ Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot 
andere doeleinden dan verwarming:

– aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders :

→   verwarming: 2.130,00 EUR / jaar (*)

→   elektriciteit :  1.060,00 EUR / jaar (**)

– aan andere personen (doorgaans werknemers) :

→   verwarming:    960,00 EUR / jaar (***)

→   elektriciteit :    480,00 EUR / jaar (****)

(*) bedrag voor aanslagjaar 2023, inkomsten van het jaar 2022, basisbedrag:    1.245,00 EUR

(**) bedrag voor aanslagjaar 2023, inkomsten van het jaar 2022, basisbedrag :       620,00 EUR

(***) bedrag voor aanslagjaar 2023, inkomsten van het jaar 2022, basisbedrag :       560,00 EUR

(***) bedrag voor aanslagjaar 2023, inkomsten van het jaar 2022, basisbedrag :       280,00 EUR

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Voordelen van  alle aard 

• Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

• Wijziging forfaitaire raming (*)

• Forfaitaire raming enkel nog mogelijk wanneer degene die het 

voordeel van verwarming en/of  elektriciteit verleent ook het 

onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter 

beschikking stelt.

• Toepassing

• Vanaf 1 januari 2022

(*) KB van 19 december 2021 tot wijziging van art.18 ,§3, KB/WIB92 ; BS 27 december 2021

(*) Circ. 2022/C/28 van 16 maart 2022 
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Voordelen van  alle aard 

• Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

• Wijziging forfaitaire raming

• Forfaitaire raming geldt dus niet meer: 

• Wanneer het onroerend goed (waarvoor de verwarming en/of 

elektriciteit) door iemand anders ter beschikking wordt gesteld 

dan de werkgever of de vennootschap die het voordeel van de 

verwarming en/of elektriciteit verstrekt;

• Wanneer er niet tegelijk een onroerend goed ter beschikking 

wordt gesteld (omdat het onroerend goed waarvoor de 

verwarming en/of de elektriciteit moet dienen vb. de eigendom is 

van de genieter van het voordeel)

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Voordelen van  alle aard 

• Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

• Wijziging forfaitaire raming: 

• Forfaitaire raming geldt dus : situaties

• de vennootschap heeft de volle eigendom of een zakelijk recht 

(vruchtgebruik, opstal, erfpacht ) en zij stelt de woning ter 

beschikking van de bedrijfsleider voor privégebruik

• De vennootschap huurt zelf de woning en stelt deze woning ter 

beschikking van haar bedrijfsleider voor privégebruik

285

286



144

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Voordelen van  alle aard 

• Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

• Wijziging forfaitaire raming: situaties

• Forfaitaire raming geldt dus niet meer: 

• De bedrijfsleider is eigenaar van de woning 

• De bedrijfsleider huurt zelf de woning 

• De bedrijfsleider is eigenaar van een woning. Een deel van die 

woning wordt als kantoorruimte verhuurd aan de venootschap

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Voordelen van  alle aard 

• Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

• Wijziging forfaitaire raming

• Forfaitaire raming geldt dus niet meer: 

• Wanneer het onroerend goed (waarvoor de verwarming en/of 

elektriciteit) door iemand anders ter beschikking wordt gesteld 

dan de werkgever of de vennootschap die het voordeel van de 

verwarming en/of elektriciteit verstrekt;

• Wanneer er niet tegelijk een onroerend goed ter beschikking 

wordt gesteld (omdat het onroerend goed waarvoor de 

verwarming en/of de elektriciteit moet dienen vb. de eigendom is 

van de genieter van het voordeel)
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

• Voordelen van  alle aard 

• Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

• Wijziging forfaitaire raming

• Forfaitaire raming geldt  niet meer

• Algemene regel van toepassing : 

• waardering van ‘’anders dan in geld verkregen voordelen van 

alle aard” (*)

• Werkelijke waarde : welk is het bedrag dat de verkrijger 

in normale omstandigheden zou moeten besteden om 

een dergelijk voordeel te verkrijgen?

(*) art.36, §1, lid 1 WIB92

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVIII – Baten (F)

• Nieuwe definitie van “jonge” “amateur” sportbeoefenaar

• “26” jaar wordt verlaagd tot “23” jaar

• Bezoldigingen t/m 20.520,00 EUR (*)

• < 23 jaar: 16,5% (**)

• ≥ 23 jaar: 33% (**)

• Alleen voor “amateur” sportbeoefenaars

• “andere” beroepsinkomsten > “sport” beroepsinkomsten

• Overgangsmaatregel voor sporters die 23, 24 en 25 jaar zijn

(*) geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2022, inkomsten van 2021, basisbedrag : 12.300,00 EUR

(**) + aanvullende gemeentebelastingen
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever

▪ Ficheplicht (*)

▪ Huidige stand van zaken : vermelding fiche 

– Wanneer kostenvergoedingen worden terugbetaald: 

– Op basis van bewijsstukken is de vermelding : “Ja – bewijsstukken” 

Voor forfaitaire kostenvergoedingen die worden bepaald op basis van 

ernstige normen is de vermelding : “Ja – ernstige normen” zonder het 

vermelden van een bedrag. 

– Voor forfaitaire kostenvergoedingen niet bepaald op basis van 

ernstige normen:  bedrag vermelden 

(*) art.59,lid 1 WIB92

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Uitbreiding ficheverplichting 

– Gelet op het belang van de niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten  

werkgever in het kader van het telewerk zal steeds naast de reeds 

gevraagde vermeldingen ook het totale bedrag van de vergoedingen 

moeten worden vermeld in het vak ‘diverse inlichtingen’ van de fiche 

281.10 en worden uitgebreid voor de fiche 281.20.

→ Dit principe zal uitgebreid worden voor alle terugbetalingen van kosten eigen 

aan de werkgever 
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Uitbreiding ficheverplichting (*)

▪ Overeenkomstig art.57,3°WIB worden enkel ‘vaste vergoedingen’ (=

forfaitaire vergoedingen) toegekend aan de leden van het personeel als 

terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever slechts als 

beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door 

individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in 

de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt

=> Strikt genomen geen rapporteringsplicht voor de terugbetalingen op basis 

van bewijstukken 

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Uitbreiding ficheverplichting (*)

– Voortaan ook voor de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever 

op basis van bewijstukken eisen dat ze op de individuele fiche worden 

vermeld

– Nieuw artikel 57, lid2 WIB92 

– “Variabele” vergoedingen als terugbetalingen kosten eigen aan de 

werkgever moeten worden verantwoord door fiches

(*) Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 30 juni 2021)
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Uitbreiding ficheverplichting (*)

Type onkostenvergoeding Fiche 2021 Fiche 2022

Onkostenvergoeding op  basis 

van bewijsstukken 

Ja – bewijsstukken Ja – bewijsstukken

+ Bedrag vermelden

Forfaitaire kostenvergoedingen 

bepaald op basis van ernstige 

normen

Ja – ernstige normen” 

zonder het vermelden 

van een bedrag. 

Ja – ernstige normen”

+ Bedrag vermelden

Forfaitaire kostenvergoedingen 

niet bepaald op basis van 

ernstige normen: 

Bedrag vermelden Bedrag vermelden 

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Verantwoording

– Nood aan een wettelijke basis voor het meedelen van de 

vergoedingen voor die kosten aan de fiscale administratie. 

– Controle op eventueel dubbel gebruik van forfaitaire vergoedingen 

en terugbetalingen op basis van bewijsstukken en op de eventuele 

aftrek als beroepskost van kosten die door de werkgever werden 

terugbetaald.
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Toepassingsgebied

– De nieuwe rapporteringsverplichting is van toepassing op de vanaf 1 

januari 2022 betaalde vergoedingen 

– Geldt ook voor de vergoedingen die door een vennootschap aan zijn 

bedrijfsleiders worden betaald als terugbetaling van ‘eigen kosten 

van de werkgever” (samenlezing art.57 WIB92 met art. 195,§1,eerste 

lid WIB92)

– ook op fiche 281.20 steeds het werkelijk betaalde bedrag !

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Sancties

– “Vaste vergoedingen” (art.57,3°WIB ): het niet verantwoorden door 

een individuele fiche en samenvattende opgave heeft de niet-

aftrekbaarheid als beroepskost als gevolg 

– Kosten die terugbetaald worden op basis van bewijsstukken en niet 

correct vermeld worden, blijven nog altijd aftrekbaar binnen de 

vennootschap, maar geven aanleiding geven tot een administratieve 

boete. 
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldiging van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Sancties (*):

– Verschil tussen vaste vergoedingen kosten eigen aan de werkgever 

(art.57,lid1 WIB92) en variabele vergoedingen kosten eigen aan de 

werkgever (art.57,lid2 WIB92)

– Beiden moeten vermeld worden op de fiche (werkelijk bedrag)

– Maar sanctie bij niet vermelding op fiche verschillend

– Vaste vergoedingen: niet aftrekbaar 

– Variabele vergoedingen: wel aftrekbaar (! Art.49WIB) , maar 

administratieve boete

(*) artikel 57, lid 1 en lid 2 WIB92

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers (*)

– Nieuw stelsel ter vervanging van de circulaire ‘buitenlandse 

kaderleden’ van 8 augustus 1983

– Vanaf 01/01/2022: 

– Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen 

(BBIB) 

– − Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO)

– Overgangsmaatregelen

(*) Circ. 2022/C/9 van 22 januari 2022

(*) Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

– Geldt voor rechtstreeks in het buitenland aangeworven/detachering 

binnen internationale/multinationale groep om tijdelijk in België te 

werken

– Zowel werknemers als bedrijfsleiders (met uitz. van BBIO)

– Zowel fiscaal inwoners als niet-inwoners! 

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

– Algemene voorwaarden – tijdens voorafgaande 60 maanden 

– Niet onderworpen zijn geweest in België op beroepsinkomsten 

(PB/BNI) 

– Niet gewoond hebben binnen een straal van 150 km van de 

Belgische grens

– Geen  Belgisch rijksinwoner zijn geweest

– Geen nationaliteitsvereiste meer vereist! 
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Specifieke voorwaarden – BBIB

– Minstens een brutobezoldiging van 75.000,00 EUR genieten voor de 

in België uitgeoefende activiteiten (pro rata in geval van ‘gebroken’ 

jaar)

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Specifieke voorwaarden – BBIO 

– Geen minimumbezoldigingsvereiste 

– Kwalificerend diploma / relevante beroepservaring (10 jaar) 

– Geen bedrijfsleiders
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Voordelen voor de belastingplichtige

– 2 specifieke categorieën van ‘kosten eigen aan de werkgever’ 

– Voor terugkerende kosten als gevolg van hun tewerkstelling in 

België

– ‘On Top’ betaling kostenvergoeding van 30 % van de 

brutobezoldiging

– Maximaal 90.000 EUR 

−  Geen bewijsstukken vereist 

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ 2 specifieke categorieën van ‘kosten eigen aan de werkgever’ 

– Andere kosten gerelateerd aan de verhuis naar België

– School-/verhuiskosten (incl. hotelkost voor eerste drie maand)

– inrichtingskosten(binnen de eerste 6 maanden na aankomst in 

België

– Maximumbedrag 1.500 EUR

– Bewijstukken vereist
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PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Duur

– 5 jaar 

– Verlenging met 3 jaar (eenmalig) 

– Tijdens tewerkstelling blijven voldoen aan de voorwaarden

PB - Aanslagjaar 2023
Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Overgangsmaatregelen

– Meer dan 5 jaar onder ‘oud statuut ‘

– Blijft onder ‘oud’ stelsel (2 jaar – 31/12/2023) 

– Voorwaarden moeten voldaan zijn

– Minder dan 5 jaar onder oud statuut : 

– Keuze: 

– Opteert niet voor nieuw stelsel (opt-Out) 

– Kan onder oud stelsel blijven (2 jaar) 
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PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Overgangsmaatregelen

▪ Minder dan 5 jaar onder oud statuut  en retroactief

toepassingsvoorwaarden checken:

▪ keuze

– Opteert voor het nieuw stelsel (opt-In)

– Aanvraag tot overgang nieuw stelsel (voor 31/07/2022) en 

positieve beslissing (!)

– Verlies “oud stelsel”

– Nieuw stelsel van toepassing vanaf 1/1/2022 gedurende de 

wettelijke periode

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

Vak XVI – Bezoldigingen van bedrijfsleiders (F)

▪ Kosten eigen aan de werkgever 

▪ Ingekomen kaderleden en onderzoekers

▪ Overgangsmaatregelen

▪ Minder dan 5 jaar onder oud statuut :

▪ keuze

– Opteert voor het nieuw stelsel (opt-In)

– Aanvraag tot overgang nieuw stelsel (voor 31/07/2022) en 

negatieve  beslissing 

– ‘oud stelsel’ van toepassing tot 31/12/2023
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Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– Vanaf aanslagjaar 2023, inkomsten van 2022, wordt de 

vermindering voor werkloosheidsvergoedingen in grote mate 

gelijkgeschakeld met die van de pensioenen en andere 

vervangingsinkomsten

– Zij zal dus voortaan ook bestaan uit een:

– Basisvermindering van 1.886,89 EUR (*)

– Aanvullende vermindering van 388,21 EUR (**)

(*) bedrag voor aanslagjaar 2023, inkomsten van het jaar 2022, basisbedrag:  1.148,93 EUR

(**) bedrag voor aanslagjaar 2023, inkomsten van het jaar 2022, basisbedrag:  236,38 EUR

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– Vanaf aanslagjaar wordt ook het absoluut maximum aan 

vrijgestelde werkloosheidsvergoedingen - dat voor 

aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, nog 20.226,47 EUR 

bedroeg – afgeschaft (*)

(*) Circulaire 2022/C/17 van 10 februari 2022 over de bijkomende vermindering voor 

werkloosheidsuitkeringen – bijgewerkte maximumbedragen aanslagjaar 2022
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Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– De andere beperkingen of afbouw blijven bestaan

– De proratering van de basisvermindering (*)

werkloosheidsvergoedingen

1.886,89 x ----------------------------------------

totaal netto-inkomen

(*) Art. 147, 1ste lid, 2° WIB92

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– De andere beperkingen of afbouw blijven bestaan

– De proratering van de aanvullende vermindering (*)

werkloosheidsvergoedingen

388,21 x --------------------------------------------

totaal netto-inkomen

(*) Art. 1511 WIB92
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Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– De andere beperkingen of afbouw blijven bestaan

– De afbouw van de eventueel geprorateerde

basisvermindering (*)

▪ Gez. bel. inkomen ≤ 24.470,00 EUR (*):

▪ Geen (verdere) afbouw

▪ Gez. bel. inkomen ≥ 30.550,00 EUR (**):

▪ Volledige afbouw: geen vermindering!

(*) Art. 151 WIB92

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– De andere beperkingen of afbouw blijven bestaan

– De afbouw van de (eventueel) geprorateerde

basisvermindering (*)

– 24.470,00 ≤ gez. bel. inkomen < 30.550,00:

(*) Art. 151 WIB92

30.550,00 - gezamenlijk belastbaar inkomen

Geprorateerde 

vermindering
x

30.550,00 - 24.470,00
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Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– De andere beperkingen of afbouw blijven bestaan

– De afbouw van de aanvullende vermindering (*)

– Gez. bel. inkomen ≤ 16.690,00 EUR:

– Geen afbouw

– Gez. bel. inkomen > 24.470,00 EUR:

– Volledige afbouw: geen aanvullende vermindering!

(*) Art. 1511 WIB92

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten

▪ Werkloosheidsvergoedingen

– De andere beperkingen of afbouw blijven bestaan

– De afbouw van de eventueel geprorateerde aanvullende 

vermindering (*)

– 16.690,00 ≤ gez. bel. inkomen < 24.470,00

(*) Art. 1511 WIB92

geprorateerde aanvullende 

vermindering

24.470,00 - gezamenlijk belastbaar inkomen

x

24.470,00 - 16.690,00
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PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ)

▪ De BBSZ wordt vanaf aanslagjaar 2023, inkomsten van 2022, 

zeer lichtjes afgebouwd (*)

– Het maximum van 731,28 EUR wordt echter behouden 

zodat slechts een zeer beperkt aantal belastingplichtigen 

hun “lasten op arbeid” zullen zien dalen

(*) Wet houdende verlaging van de lasten op arbeid van 28 maart 2022, BS.31 maart 2022

PB - Aanslagjaar 2023

Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ)

▪ Er gelden aparte tarieven in geval van:

– Een gemeenschappelijk aanslag

schijven % bedrag cumul

0,00  18.592,02  0,0% 0,00  

18.592,02  21.070,96  5,0% 123,95  123,95  

21.070,96  60.181,95  1,3% 508,44  632,39  

60.181,95  74.688,00  - - 632,39  

74.688,00  81.944,00  1,3629% 98,89  731,28  
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Vak IV – Lonen, wedden en tijdelijke vervangingsinkomsten (F)

▪ Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ)

▪ Er gelden aparte tarieven in geval van:

– Een belastingplichtige die alleen belast wordt

schijven % bedrag cumul

0,00  18.592,02  0,0% 0,00  

18.592,02  21.070,96  5,0% 123,95  123,95  

21.070,96  37.344,00  1,3% 211,55  335,50  

37.344,00  40.977,27  4,0090% 145,66  481,15  

481,70

40.977,26  60.181,95  1,2996% 249,58 731,28

PB - Aanslagjaar 2023
Vak XXI – Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk 

samenwonende partners (F)

• Belastbaarheid van de vervangingsinkomsten

• Vaststelling tijdens Covid-19 pandemie

• Art. 33 WIB92 belast alleen:

• “…alle toekenningen van een deel van de winsten en de baten aan 

een meewerkende echtgenoot die tijdens het belastbaar tijdperk geen 

beroepsactiviteit uitoefent die voor hem rechten opent op uitkeringen in 

een verplichte regeling voor pensioenen, ...”
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Vak XXI – Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk 

samenwonende partners (F)

• Belastbaarheid van de vervangingsinkomsten

• Vaststelling tijdens Covid-19 pandemie

• Gevolg:

• Geen wettelijke basis om enig “vervangingsinkomen” te belasten zoals:

• Crisisoverbruggingsrecht

• Vervangingsinkomsten betaald door:

• Een verzekeraar in het kader van een aanvullende 

verzekering

• Een schuldige derde bij een ongeval

PB - Aanslagjaar 2023
Vak XXI – Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk 

samenwonende partners (F)

• Belastbaarheid van de vervangingsinkomsten

• Vanaf aj. 2023

• De vergoedingen van alle aard tot gedeeltelijk herstel van een tijdelijke 

derving van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (met maxi-

statuut) worden belastbaar.

• Aanslagvoet:

• Marginaal tarief

• Recht op de vermindering voor pensioenen en andere 

vervangingsinkomsten
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Vak V – pensioenen(F)

▪ Extralegale pensioenen sportbeoefenaars. 

▪ Huidige situatie

▪ Afwijkend regime t/m aanslagjaar 2022

▪ Mogelijkheid uitbetaling extralegaal pensioenkapitaal op de leeftijd van 

35 jaar op voorwaarde dat de sportieve activiteit definitief en volledig 

wordt stopgezet (*)

▪ Afzonderlijke belasting : 20 %. 

(*) art. 27, §3 WAP

PB - Aanslagjaar 2023

Vak V – pensioenen(F)

▪ Extralegale pensioenen sportbeoefenaars. 

▪ Situatie vanaf 1 januari 2022 (*)

▪ Schrapping van afwijkend belastingtarief voor aansluitingen bij een 

pensioentoezegging die zich situeren na 19 oktober 2021 alsook voor 

wijzigingen van de pensioentoezegging met verhoging van de prestaties die 

zich situeren na 19 oktober 2021.

▪ Overgangsregeling voor ‘aansluitingen bij een pensioentoezegging vóór 20 

oktober 2021

(*) Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021
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Vak VII – inkomsten van kapitalen en roerende goederen (F)

• Rentegevende voorschotten (*)

• Voorschotten

▪ De door de vennootschap betaalde interesten zullen ook fiscaal als

interesten beschouwd en behandeld worden indien:

– Voor interesten van niet-hypothecaire leningen zonder 

welbepaalde looptijd 

– Bepaling van de maximuminterestvergoeding

– Referentierentevoet: maand november voorafgaand aan 

het kalenderjaar (*)

(*) in november 2021: nog niet gepubliceerd; oktober 2021: 1,58%, hetzij in totaal: 4,08%

PB - Aanslagjaar 2023

Vak XVII – Vak XVIII - Investeringsaftrek (F)

▪ Vrachtwagens, zonder CO2-uitstoot, en oplaadstructuren

▪ Eénmalige verhoogde investeringsaftrek bij aanschaf van

– Koolstofemissievrije vrachtwagens (in nieuwe staat)

– Bij de installatie van een tankinfrastructuur voor 

– Blauwe, groene of turquoise waterstof 

– Bij de installatie van een elektrische laadinfrastructuur met 

betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens
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Vak XVII – Vak XVIII - Investeringsaftrek (F)

▪ Vrachtwagens, zonder CO2-uitstoot, en oplaadstructuren

▪ Welke vrachtwagens?

– Iedere vrachtwagen, aanhangwagen of opleggertrekker in nieuwe 

staat en emissievrij van categorie N1, N2 of N3 , zoals 

gedefinieerd in het Technisch reglement voertuigen 

– Die bij de inschrijving onder de code CV = vrachtwagen of TR= 

trekker worden gekwalificeerd

PB - Aanslagjaar 2023

Vak XVII – Vak XVIII - Investeringsaftrek (F)

▪ Vrachtwagens, zonder CO2-uitstoot, en oplaadstructuren

▪ Eénmalige verhoogde investeringsaftrek : Tarief

– 35% voor 2022 en 2023

– 29,5% voor 2024

– 24% voor 2025

– 18,50% voor 2026

– 13,50% voor 2027

▪ De investeringsaftrek wordt beperkt tot 60 x 106 EUR
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Vak XVII – Vak XVIII - Investeringsaftrek (F)

▪ Vrachtwagens, zonder CO2-uitstoot, en oplaadstructuren

▪ Uitgesloten belastingplichtigen: 

– Belastingplichtigen die achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid; 

– Belastingplichtigen die op de laatste dag van het belastbaar tijdperk 

waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht worden 

aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden; 

– Belastingplichtige geen bevel tot terugvordering heeft uitstaan ingevolge 

een besluit van de Commissie die een door België verleende steun 

onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt heeft verklaard + 

controle verenigbaarheid steunregeling.

PB - Aanslagjaar 2023
Vak XVII – Winsten (F)

• Forfaitaire regelingen

• Berekening belastbare grondslag via forfaitaire grondslagen van aanslag (vb. 

bakkers, slagers, frituurexploitanten, …) 

• Afschaffing systeem forfaitaire regelingen in de inkomstenbelasting

• Van toepassing: 

• Vanaf 1 januari 2022 

• ‘Nieuwe’ belastingplichtigen’ : geen mogelijkheid tot instappen in het 

systeem

• Uitdoofperiode tot 31 december 2027:

• Voor belastingplichtigen die reeds gebruik maken van het forfait

• Geen wetswijziging nodig (art.342 §1 WIB92): 

• vaststelling van forfaits gebeurt door de fiscus in overleg met de 

betrokken sectoren 
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