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Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 indieningstermijnen aangifte PB: 

30 juni (papier) / 15 juli (TOW) / 30 september (TOW mandataris)

vóór 30 augustus (TOW mandataris): “sneller terugkrijgen, later bijbetalen”

 140.000 belastingplichtigen ontvangen in 2022

GEEN voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) meer…

Persmededeling FOD Financiën van 15 april 2022

In 2022 worden 3,8 miljoen VVA’s verstuurd 

Persconferentie FOD Financiën van 27 april 2022

 aanslagbiljet PB – new look

Persmededeling FOD Financiën van 6 april 2022

ALGEMEEN
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 OVERZICHT wijzigingen in aangifte

 10 extra codes in de drie gewesten (+ 44 nieuwe codes / - 34 oude codes)

 829  839 codes (Vlaams Gewest)

 nieuwe rubrieken: 
 oudere ten laste

 buitenlands vastgoed

 nul procent tarief

 laadstation elektrische wagen

 Vlaams Vriendenaandeel

 verenigingswerk

 premie sportprestaties

 covid-19: vrijstelling overuren, taxshelter bedrijven met (corona)omzetverlies, 
coronapremie, huurkwijtschelding, overbruggingsrecht

 …

ALGEMEEN
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VAK II
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VAK II – personen ten laste

Grensbedrag NETTOBESTAANSMIDDELEN

Aj 2022 Aj 2023

Kinderen en andere 

personen € 3410 € 3490

Kind ten laste van 

alleenstaande € 4920 € 5040

Gehandicapt kind ten 

laste van 

alleenstaande
€ 6240 € 6400
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VAK II – personen ten laste

Vrijstelling BRUTOBESTAANSMIDDELEN

Aj 2022 Aj 2023

onderhoudsuitkeringen en/of 

wezenrenten toegekend aan kinderen € 3410 € 3490

bezoldigingen studentenovereenkomst & 

leerling duaal leren

winst, baten, bedrijfsleidersbezoldiging 

student-zelfstandige

€ 2840 € 2910

pensioenen toegekend aan (zorgbehoevende)

ascendent, broer, zus > of = 65j. € 27 430 € 28 100

(BRUTOBESTAANSMIDDEL – VRIJGESTELD BEDRAG) X 80% = NETTOBESTAANSMIDDEL
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 Wetten van 29 mei 2020, 20 december 2020, 2 april 2021 & 14 februari 2022

Circulaire van 28 februari 2022

 STUDENTENARBEID - vrijstelling als bestaansmiddel:

 betaalde bezoldigingen voor studentenarbeid

uren* gepresteerd in tweede kwartaal 2020 & derde kwartaal 2021 - ongeacht sector

45 uren* gepresteerd in eerste kwartaal 2022 in andere sectoren dan zorg & onderwijs

 betaalde bezoldigingen voor studentenarbeid in zorg of onderwijs

uren* gepresteerd in vierde kwartaal 2020 & eerste en tweede kwartaal 2021 

& eerste kwartaal 2022

 bezoldigingen uit studentenarbeid gepresteerd in vierde kwartaal 2021 of in andere sector: 

vrijgesteld als bestaansmiddelen tot € 2840

 belastbaar (> € 9050)
(*) uren tellen niet mee voor beoordeling maximumgrens 475 uren studentenarbeid voor toepassing solidariteitsbijdrage en voor vrijstelling 

bedrijfsvoorheffing (DIMONA-aangifte!) 

VAK II – personen ten laste CORONACRISIS
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VAK II – personen ten laste
CORONACRISIS

Fiche 281.10 VRIJGESTELD ALS BESTAANSMIDDEL !
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 als bestaansmiddel vrijgestelde studentenarbeid

 VOORBEELD - kind van gehuwde ouders behaalde in 2021 volgende bezoldigingen:

 uit studentenarbeid gepresteerd in januari t/m maart 2021 in horeca: € 4000

 uit studentenarbeid gepresteerd in augustus 2021 in horeca: € 1500

 uit een gewone arbeidsovereenkomst als bediende: € 3000

Totaal: € 8500

 berekening nettobestaansmiddelen:

 € 4000 is voor € 2840 vrijgesteld: 4000 – 2840 = € 1160

 € 1500 is vrijgesteld als bestaansmiddel: € 0,-

 € 3000 is NIET vrijgesteld als bestaansmiddel: € 3000 

€ 1160 + € 3000 – € 832 (20% forfaitaire kosten met een minimum van € 470)

= € 3328 nettobestaansmiddelen (< € 3410)  kind is fiscaal ten laste

VAK II – personen ten laste CORONACRISIS
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VAK II – personen ten laste – mantelzorg

‘OUDERE TEN LASTE’  twee nieuwe codes
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 Programmawet van 20 december 2020 & Wet van 16 maart 2021

Circulaire van 3 september 2021

 (groot)ouder, broer of zus > 65 jaar ten laste: nieuwe regeling vanaf aj. 2022 

 UITBREIDING: verhoging met 50% van de belastingvrije toeslag voor (groot)ouder, 

broer, zus > 65 j ten laste die zorgbehoevend is: € 3290  € 4940 

 BEPERKING 1: GEEN verdubbeling meer bij zware handicap
 leeftijdscriterium 65 j  66 j vanaf aj. 2026 & 67 j vanaf aj. 2031 cf wettelijke pensioenleeftijd

 BEPERKING 2: bijkomende voorwaarde: persoon ten laste = zorgbehoevend

 fiscaal voordeel beperkt tot mantelzorger

= verminderde zelfredzaamheid van 9 punten (MB van 30 juli 1987)

= niet zelfstandig verplaatsen + niet zelfstandig eten + niet zelfstandig wassen/kleden

 overgangsregeling voor wie al ‘oudere ten laste’ had op 1.1.2021: 

huidige regeling (zonder voorwaarde ‘zorgbehoevend’ + verdubbeling toeslag bij handicap) nog 

t/m aj. 2025 tenzij nieuwe regeling voordeliger (bv zorgbehoevend maar niet zwaar gehandicapt)

VAK II – personen ten laste – mantelzorg
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(groot)ouder, broer, zus 

≥ 65j ten laste

Index aj 2022

belastingvrije toeslag

OUDE regeling

overgangsregeling t/m aj. 2025 

voorwaarde: ten laste op 1.1.2021

belastingvrije toeslag

NIEUWE regeling vanaf aj 2022

NIET zorgbehoevend

NIET zwaar gehandicapt
€ 3290

vak II - code 1043

€ 0,-
(tenzij nettobestaansmiddelen 

incl. pensioen ≤ € 3410  € 1650

code 1032)

zorgbehoevend

NIET zwaar gehandicapt
€ 3290 € 4940

code 1027

zwaar gehandicapt

NIET zorgbehoevend
€ 6580

(€ 3290 x 2)

codes 1043 + 1044

codes 1027 + 1029

€ 0,-
(tenzij nettobestaansmiddelen 

incl. pensioen ≤ € 3410  € 3300

codes 1032 + 1033)

zwaar gehandicapt 

zorgbehoevend
€ 4940

code 1027
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VAK II – personen ten laste – mantelzorg

€ 4940

€ 6580

€ 3290

€ 6580

€ 1650

€ 3300
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VAK III
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VAK III 
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VAK III – buitenlands onroerend inkomen

 Wet van 17 februari 2021 

 belastbare grondslag op basis van kadastraal inkomen, cf. Belgisch OG: 

KI aan te geven in rubriek A

 ELK buitenland

 KI op myminfin (bevat ook aangifteformulier voor betekening KI)

KI in TOW

 +/- 220.000 betekeningen (begin april)

 12 specifieke buitenlandse codes vervallen

 nieuwe eindrubriek B voor specificatie buitenlands karakter:

= vrijstelling progressievoorbehoud 100% (DBVerdrag) of 50% (andere)
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 belastbare grondslag buitenlands vastgoed bepaald op basis van KI

 zelfde belastingregime binnen- en buitenland (art. 7 WIB92)

 geïndexeerd KI / + 40% gebouw / werkelijke huur – kosten 10% (grond) 

en 40% (gebouw) of kostenforfait [KI x 2/3 x revalorisatiecoëfficiënt] 

met minimum belastbare grondslag: GKI (+ 40% voor gebouw)

 land- en tuinbouw: GKI bij verhuring volgens ‘met Belgische pachtwetgeving 

vergelijkbare buitenlandse wetgeving die pachtprijzen beperkt’

 buitenlandse belasting NIET meer aftrekbaar (KI = netto-inkomen)

 toepassing huurherkwalificatie (tot bedrijfsleidersbezoldiging)

 huur > KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt / land OG = heffingsbevoegd

 proportionele vermindering KI bij onproductiviteit (art. 15 WIB92)

VAK III – buitenlands onroerend inkomen



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wet van 17 februari 2021, Circulaire van 1 maart 2021 & FAQ: 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen

 Welk buitenlands vastgoed krijgt KI?

 PB-rijksinwoner = houder van zakelijk recht op onroerend goed (OG) buiten België 

(of RPB-rechtspersoon, bv. vzw)

 juridische constructie opgericht door rijksinwoner (of RPB-rechtspersoon) 

= houder van zakelijk recht op OG

 NIET voor OG van vennootschap !

 zakelijk recht = “elk soort buitenlands recht op OG dat door feit dat titularis er de 

vruchten van verkrijgt, kan worden gelijkgesteld met (volle) eigendom, erfpacht, opstal, 

vruchtgebruik en… bezit”  GEEN naakte eigendom !

OG in vruchtgebruik (vennootschap) & in naakte eigendom (bedrijfsleider)

 GEEN KI en GEEN aangifte bij AAPD (kadaster):

VAK III – buitenlands onroerend inkomen
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 Hoe wordt KI vastgesteld?

 GEBOUWD OG* (cf. nieuwe methode 4** / niet dwingend, ook methode 1 of 3 mogelijk) 

 actuele normale verkoopwaarde / correctiefactor x 5,3%

 normale verkoopwaarde: waarde die kan worden verkregen onder normale 
marktomstandigheden, exclusief bijkomende kosten zoals belastingen

 actueel: in principe m.b.t. inkomstenjaar (bv. op basis van deskundigenverslag, bij 
aankoop in inkomstenjaar of op basis van “vergelijking met actuele prijzen”) of m.b.t. 
een vorig jaar (aankoopprijs, waarde opgenomen in erfbelasting- of schenkingsaangifte)

 correctiefactor herleidt waarde ‘inkomstenjaar’ tot niveau 1975
jaarlijks vastgelegd op basis van gemiddelde van de maandelijkse referte-indexen J (lineaire 
obligaties 10 jaar) & gepubliceerd in Staatsblad
= 15,011 (inkomsten 2022) / 15,018 (2021) / 15,036 (2020) / 15,006 (2019)…

 5,3% = forfaitair jaarrendement
(*) gebouw + grond (**) methode 4 kan in theorie ook worden toegepast voor binnenlandse OG

VAK III – buitenlands onroerend inkomen
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CORRECTIEFACTOR

VAK III – buitenlands onroerend inkomen
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 Aangifteplicht bij AAPD (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie)

 Belastingplichtige (= houder zakelijk recht op buitenlands OG) MELDT
uit eigen beweging:

 binnen 30 dagen:
ingebruikneming nieuwbouw*, einde verbouwing, wijziging exploitatie…
(= gewone aangifteplicht uitgebreid tot buitenlands OG)

 binnen vier maanden:
verwerving of vervreemding na 2020 van buitenlands OG (uitz. nieuwbouw)

 (uiterlijk 31 december 2021 dat hij op 31 december 2020 houder is van zakelijk recht op 
buitenlands OG (uitz. nieuwbouw))

(*) Een in België gelegen nieuw opgericht onroerend goed wordt vermoed in gebruik genomen te zijn door de belastingplichtige vanaf zijn 
inschrijving in de bevolkingsregisters op het adres van dit onroerend goed (art. 473 §1 lid3 WIB92 ingevoegd door art. 89 Wet van 27 juni 2021, 
BS 30.06.2021). Dit vermoeden is weerlegbaar.

VAK III – buitenlands onroerend inkomen
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 Aangifteplicht bij AAPD 

 HOE aangeven? via FORMULIER
https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

 brief of email foreigncad@minfin.fed.be

 website www.myminfin.be: rubriek ‘mijn woning’ 

 ‘mijn onroerende gegevens raadplegen’  ‘een goed in het buitenland aangeven

 WELKE gegevens?

beschrijving OG / land & adres / normale verkoopwaarde of aankoopprijs + jaar aankoop 

+ eventuele bouwuitgaven (gebouwd OG) of oppervlakte (ongebouwd OG) 

VAK III – buitenlands onroerend inkomen
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 niet naleving aangifteplicht bij AAPD: administratieve boete tot € 3000

 fiscus berekent en betekent KI

 bezwaartermijn: twee maanden

 GEEN KI betekend / GEEN KI op website

 belastingplichtige verwittigt fiscus (& “binnen 24u KI betekend”): 
Administratie Opmetingen en Waarderingen, Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 55, 1030 Brussel

 KI bestaat/is belastbaar vanaf dag van ingebruikneming nieuwbouw, van voltooiing werken, 

van verwerving… maar ten vroegste vanaf 1.1.2021 (art. 9 WIB92)

 proratering KI op basis van aantal dagen eigendom, bezit, vruchtgebruik…

VAK III – buitenlands onroerend inkomen



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VOORBEELD 

 A kocht op 5 april 2011 bouwgrond in Spanje voor € 100.000

 A liet op zijn grond een nieuwbouwwoning oprichten in 2020

Kostprijs € 250.000. Hij nam de Spaanse woning als tweede verblijf in gebruik op 20 

november 2020

 KI: [€ 250.000 / 15,036 (correctiefactor 2020) + € 100.000 / 13,124 (correctiefactor 2011)] 

x 5,3% = € 1285  op myminfin + TOW

aan te geven in rubrieken A2 (code *106) en B1 van vak III aangifte PB

 belastbaar: € 1285 x 1,8630 (afgerond) x 1,40 = € 3351,60

 aangiftetermijn bij AAPD verstreek op 31 december 2021

VAK III – buitenlands onroerend inkomen
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 beroepshalve aangewend OG – VRIJSTELLING in PB

 tot aangifte 2021: GEEN aangifteplicht in PB

 vanaf aangifte 2022: WEL aangifteplicht in PB én AAPD

VAK III – buitenlands onroerend inkomen

“Het nut van de codes 1105 

en 2015 is tweeledig. 

Enerzijds dienen ze om het KI 

van (gedeelten van) 

onroerende goederen die de 

BP gebruikt voor zijn beroep, 

af te zonderen van de KI’s van 

(gedeelten van) onroerende 

goederen die wel belastbaar 

zijn. Zo wordt vermeden dat 

het KI van voor het beroep 

gebruikte (gedeelten van) 

onroerende goederen 

eveneens zou worden belast.

Anderzijds worden die codes 

door de administratie ook 

voor controledoeleinden 

gebruikt.”

PV 670 van 8 oktober 2021
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 GARAGE(BOX) met afzonderlijk KI

 “een garage of garagebox met een afzonderlijk kadastraal inkomen (KI) die de 

belastingplichtige zelf privé gebruikt, wordt beschouwd als deel uitmakend van de eigen 

woning, en komt dus voor de vrijstelling ‘eigen woning’ in aanmerking, op voorwaarde dat 

de garage(box) door haar onmiddellijk nut als één geheel met de eigen woning kan 

worden beschouwd. De garage(box) moet niet noodzakelijk grenzen aan de woning.”

PV 539 van 9 juli 2021

 OPGELET

sinds aj. 2021 wordt KI van garage(box) in VVA en TOW soms opgenomen als 

(bijkomend) belastbaar (onroerend) inkomen in code (.)106 van vak III van de aangifte 

 zo nodig corrigeren (= laten samenvoegen met eigen woning)

VAK III – begrip ‘eigen woning’ 
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VAK IV
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 controle- & berekeningsdoeleinden

CORONACRISIS

VAK IV – (wettelijke) vrijstellingen - coronaoveruren
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VAK IV – (wettelijke) vrijstellingen - coronaoveruren

 Wetten van 29 mei 2020, 20 december 2020 & 12 december 2021
Circulaires van 27 augustus 2020, 20 november 2020, 30 april 2021 & 1 april 2022

 vrijstelling bezoldiging voor 120 bijkomende vrijwillige overuren (bovenop 100 uren)

 in kritieke sectoren gepresteerd in periode 1 april 2020 t/m 30 juni 2020

 in cruciale sectoren gepresteerd in periode 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021

 ongeacht sector gepresteerd in periode 1 juli t/m 31 december 2021 & in heel 2022
 relance-overuren

 kritieke sectoren = cruciale sectoren + essentiële diensten 
(cf. bijlage MB 3 april 2020)

 cruciale sectoren: 

“handelszaken, bedrijven en diensten die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de vitale belangen van de Natie…in het raam van de…dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alsook de producenten, leveranciers, 
aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit 
van deze ondernemingen en deze diensten”
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VAK IV – (wettelijke) vrijstellingen - coronaoveruren

 fiche 281.10 & AANGIFTE (nieuwe codes) + vermelding op aanslagbiljet

 controle max. aantal uren / beoordeling bestaansmiddelen…

 ook voor ‘bedrijfsleiders onder gezag’ (fiche 281.20)

zelfstandige bedrijfsleider uitgesloten (bijkomende werknemersactiviteit naast mandaat)

 max 120 betaalde overuren per belastingplichtige & per prestatiejaar

> 120 uren: automatisch pro rata beperking vrijstelling door fiscus (via aangifte)

 vrijstelling mogelijk uitgesteld tot jaar van betaling bezoldiging

 geen invloed op grens van dat jaar

 automatische overdracht van ‘niet benutte’ vrijstelling 2020 naar 2021

 overuren ZONDER overwerktoeslag (wetsontwerp) / MET toeslag = belastingvermindering

 aj 2022: geen cumul met vrijstelling horeca-overuren

 max 360 of 300 horecaoveruren verminderd met vrijgestelde coronaoveruren

 ook nog in aangifte 2023! (2020  2021  2022)
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VAK IV – (wettelijke) vrijstellingen - coronaoveruren

 2020: 120 vrijwillige bijkomende overuren gepresteerd met recht op vrijstelling. Bezoldiging = € 1800

110 overuren uitbetaald in 2020 (€ 1650) & 10 overuren pas uitbetaald in 2021 (€ 150)

 2021: 120 vrijwillige bijkomende overuren gepresteerd met recht op vrijstelling. Bezoldiging = € 1800

volledig uitbetaald in 2021

 inkomstenjaar 2021

bezoldiging voor 10 in 2020 gepresteerde bijkomende overuren uitbetaald in 2021: € 150 

vrijstelling = € 150 x (120 – 110 (reeds genoten vrijstelling in 2020)) / 10 = € 150

bezoldiging voor 120 in 2021 gepresteerde bijkomende overuren uitbetaald in 2021: € 1800 

vrijstelling = 1.800 (max 120 uren per prestatiejaar!)

Aangifte

1800,00

120,00

150,00

10,00



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 nieuwe aangifterubriek, voor één jaar…

 Wet van 18 juli 2021 & Circulaire van 16 maart 2022 

 zelfstandigen (winst, baten, zelfstandige bedrijfsleider, helper & meewerkende 

echtgenoot) die overbruggingsrecht voor sluiting, heropstart of omzetverlies hebben 

ontvangen gedurende 6 maanden of langer in periode 1.10.2020 – 30.04.2021

 hoofd- én bijberoep (vw: sociale bijdragen hoofdberoep) / ongeacht sector

VAK IV – afzonderlijk belastbaar ‘vervangingsinkomen’ 

– coronapremie zelfstandigen

CORONACRISIS
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 ‘andere uitkering’ op fiche 281.18

 uitkering in cash (GEEN cheques)

 premie = € 598,81 bruto belastbaar tegen afzonderlijk tarief van 16,5%

netto = € 500 (zonder gemeentebelasting!)

 globalisatie (= belasting tegen gewone progressieve tarief) indien voordeliger 

 belastingvermindering voor vervangingsinkomsten

 GEEN bestedingsvoorschriften of - voorwaarden

 “uiterlijk 30 september 2021” automatisch toegekend 

door sociaal verzekeringsfonds dat overbruggingsrecht uitkeerde

VAK IV – afzonderlijk belastbaar ‘vervangingsinkomen’ 

– coronapremie zelfstandigen
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VAK IV – eigen kosten van werkgever - AJ 2023

 Wet van 27 juni 2021 & Circulaire van 26 februari 2021

 thuiswerk boost terugbetaling ‘eigen kosten van de werkgever’ 

 vak ‘diverse inlichtingen’ van fiche 281.10 én 281.20 vermeldt altijd totale bedrag 

van terugbetalingen ‘eigen kosten van de werkgever’ vanaf inkomstenjaar 2022

 GEEN “JA – ernstige normen” meer…

 fiche 281.10 (aj. 2021)

 fiche 281.10 (aj. 2022) – in aanloop naar aj. 2023
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VAK IV – eigen kosten van werkgever - AJ 2023
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VAK IV – eigen kosten WG - thuiswerkvergoeding

 maandelijkse kantoorvergoeding dekt courante kantoorkosten: huur, afschrijving, OV, printer-

& computermateriaal zoals papier, inktcartridge, usb-stick, muismatje… (NIET printer en computer zelf!) 

kantoorbenodigdheden, water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, kleine versnaperingen…

(*) exclusief maandvergoeding voor computer (20 EUR) en internet (20 EUR)  

(**) uitzonderlijk verhoogd tot 144,31 EUR voor periode april 2021 – september 2021

 gekoppeld aan spilindex / belastingvrij WN & aftrekbaar WG 

 voor werknemers & ambtenaren

NIET voor bedrijfsleiders, buitenlandse kaderleden, WN in salary split: bewijsstukken

Circulaires van 1 juli 2021 & 25 januari 2022                                                            

maximumbedrag* per maand in EUR

januari 2020 tot en met maart 2020 126,94

april 2020 tot en met september 2021 129,48**

oktober 2021 tot en met januari 2022 132,07

februari 2022 en maart 2022 134,71

vanaf april 2022 137,40
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VAK IV – eigen kosten WG – binnenlandse dienstreizen

forfaitaire 

dagvergoeding 

(maaltijdkosten)

> 6 uur

forfaitaire 

maandvergoeding
aanvullende 

dagvergoeding 

verblijfkosten nacht 

(huisvestingskosten)

Basisbedrag € 10 max. 16 x € 10 

(voltijdse prestatie)

€ 75 per nacht

Geïndexeerd bedrag

Vanaf 01.09.2017 € 16,73 max 16 x € 16,73 € 125,50

Vanaf 01.10.2018 € 17,06 max 16 x € 17,06 € 128,01

Vanaf 01.04.2020 € 17,41 max 16 x € 17,41 € 130,57

Vanaf 01.10.2021 € 17,75 max 16 x € 17,75 € 133,18

Vanaf 01.02.2022 € 18,11 max 16 x € 18,11 € 135,85

Vanaf 01.04.2022 € 18,47 max 16 x € 18,47 € 138,57

Circulaire van 28 april 2022
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 Programmawet van 27 december 2021 & Circulaire van 21 januari 2022

 PB: vanaf 1 januari 2022 nieuw bijzonder belastingstelsel (op aanvraag en mits goedkeuring)

 voor ingekomen belastingplichtige (art. 32/1 WIB92)

 voor ingekomen onderzoeker (art. 32/2 WIB92)

 EIGEN KOSTEN WERKGEVER voor BP die wordt aangeworven om in België te komen werken

 niet-inwoner* in periode van 5 jaar vóór indiensttreding in België 
(*) ook niet gewoond hebben binnen afstand van 150 km van grens, noch belast zijn in BNI op beroepsinkomsten

 ongeacht nationaliteit (ook Belg)

 max 5 jaar + eenmalig verlengbaar met 3 jaar  max 8 jaar

 ter vervanging van bijzonder aanslagstelsel van buitenlandse kaderleden in BNI

circulaire van 8 augustus 1983

VAK IV – ingekomen belastingplichtige – AJ 2023

Fiche 281.10
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VAK IV – ingekomen belastingplichtige – AJ 2023

 ingekomen belastingplichtige

 bezoldigde werknemer of ‘bedrijfsleider belast met dagelijks bestuur’ 

 geen oprichter, noch aandeelhouder > 30% van ‘werkgever’

 GEEN diploma- of ervaringsvereisten

 € 75.000,01/jaar minimumbezoldiging voor in België geleverde prestaties

= bruto (vóór aftrek rsz) zonder opzeggingsvergoeding, vervangingsinkomen, EKW, vrijgestelde cheques

 aangeworven in buitenland door binnenlandse vennootschap, Belgische inrichting van buit. vennootschap of 

(I)VZW of ter beschikking gesteld aan binnenlandse vennootschap binnen multinationale groep

 belastingvrije eigen kosten van werkgever:

 terugkerende uitgaven (ZONDER bewijs): 30% brutobezoldiging & maximum € 90.000/jaar 
voorbeeld: € 80.000 jaarbezoldiging  € 24.000 vrijgestelde EKW (indien € 30.000 EKW betaald  € 6000 belast)

 verhuis/inrichting/school: BEWIJS! (geen forfait) – inrichting max. € 1500
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VAK IV – ingekomen belastingplichtige – AJ 2023

 ingekomen onderzoeker

 bezoldigde werknemer met bepaald diploma of 10 jaar relevante beroepservaring

 bedrijfsleider uitgesloten

 minstens 80% van tijd wetenschappelijke, fundamentele, industriële of technische onderzoeksactiviteiten 

verrichten binnen laboratoria of ondernemingen die programma's inzake onderzoek en ontwikkeling voeren 

 diploma van doctor of master in de studiegebieden van exacte of toegepaste wetenschappen, burgerlijke 

ingenieurswetenschappen, medische wetenschappen, dierengeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, 

architectuurwetenschappen of landbouwwetenschappen 

 GEEN minimumbezoldiging

 aangeworven in buitenland door binnenlandse vennootschap… cf. ingekomen belastingplichtige

 belastingvrije eigen kosten van werkgever:

 terugkerende uitgaven (ZONDER bewijs): 30% brutobezoldiging & maximum € 90.000/jaar

 verhuis/inrichting/school: BEWIJS! (geen forfait) – inrichting max. € 1500
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VAK IV – ingekomen belastingplichtige – AJ 2023

 overgangsregeling
oude administratieve ‘bijzonder aanslagstelsel buitenlandse kaderleden’ (BNI) dooft uit…

nog tot uiterlijk 31 december 2023 (voor expats in B. dienst vóór 2022 onder oud stelsel)

 nieuwe aanvragen toepassing oud belastingstelsel vanaf 2022 enkel mogelijk, binnen aanvraagtermijn 

van 6 maanden, door buitenlandse kaderleden die vóór 2022 in België in dienst zijn getreden

 expats in oud stelsel kunnen vrijwillig opteren voor nieuw belastingstelsel (BBIB) in PB vanaf 2022

indien voorwaarden vervuld & voor resterende duur - max 5 (+ 3) jaar – aanvraag uiterlijk 31 juli 2022

 vergoedingen (oud stelsel) vanaf aj. 2022 op fiscale fiches 281.10 en 281.20 !

= bezoldiging + kosten

 sociaal volgt fiscaal (KB van 17 maart 2022)

 GEEN TRAVEL EXCLUSION (MEER)

 ingekomen BP (doorgaans) als rijksinwoner belastbaar in PB  expats oud stelsel BNI

 belastbaar op wereldwijd inkomen: aangifteplicht buitenlandse inkomsten  progressievoorbehoud
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 Programmawet van 27 december 2021

 eerste schijf van € 20.520 (aj 2022) :

 werknemersloon jonge sporter < 26 jaar op 1.1.2022: belast tegen 16,5%

 beroepsinkomsten nevenactiviteit ‘oude’ sporter ≥ 26 jaar: belast tegen 33%

 eerste schijf van € 21.010 (aj 2023) :

 werknemersloon jonge sporter < 23 jaar* op 1.1.2023: belast tegen 16,5%

 beroepsinkomsten nevenactiviteit ‘oude’ sporter ≥ 23 jaar: belast tegen 33%
(*) overgangsregeling: maximumleeftijdsvoorwaarde blijft 26 jaar indien op 1.1.2022 (wetsontwerp: 1.1.2023) reeds 23 jaar

VAK IV – bezoldigingen jonge sporters – AJ 2023
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 Programmawet van 27 december 2021 & KB van 16 februari 2022
Circulaire van 29 april 2022

 hervorming vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (voor WG) vanaf 2022:

 vrijstelling BV: 80%  75%

 bestedingsverplichting vrijgestelde BV: 
50%  55% besteed @ opleiding jonge (< 23j) sporters (= 41,25% BV)

 GEEN vrijstelling meer voor ‘gedetacheerde sporter’
PV 635 van 17 september 2021

  e-sporter (beoefenaar electronic sport, competitief spelen v. computergames in georganiseerd verband)

= sporter, ook fiscaal… 
PV 55012222C van 3 februari 2021 & PV 55013996C van 10 februari 2021
Ruling 2021.0797 van 9 november 2021

VAK IV – bezoldigingen sporters – bedrijfsvoorheffing



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 FEITELIJKE VRIJSTELLING via toekenning bijkomende vermindering 

indien uitsluitend werkloosheidsuitkeringen (art. 154 WIB92)

 € 20.226,47 (aj. 2022) - Circulaire van 10 februari 2022

 werkloosheidsuitkering + ander inkomen (dan vervangingsinkomen)

 GEEN feitelijke vrijstelling  werkloosheidsval !

 AJ 2022 – alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:

€ 18.000 = GEEN belasting

€ 18.000 + € 50 ander GBI = € 1180 belasting

VAK IV – werkloosheidsuitkeringen
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 Wet diverse fiscale bepalingen van 17 maart 2022

 AJ 2023: oplossing werkloosheidsval (cf. pensioenval – wet jobsdeal van 23 maart 2019)

bijkomende vermindering per gezin  aanvullende vermindering per persoon 

+ voorwaarde ‘uitsluitend’ vervalt (= IDEM verminderingen voor pensioen)

 AJ 2022 – alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:

€ 18.000 = GEEN belasting

€ 18.000 + € 50 ander GBI = € 1180 belasting

 AJ 2023 - alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:

€ 18.000 = € 640 belasting*

€ 18.000 + € 50 ander GBI = € 670 belasting
(*) werkloosheidsval ‘opgelost’ met (hogere) belasting werkloosheidsuitkeringen tss € 16.690 - € 20.226

 reparatie via wetsontwerp diverse bepalingen: tijdelijke overgangsregeling

geleidelijke (tot aj. 2028) uitdoving bijkomende vermindering van € 20.226

VAK IV – werkloosheidsuitkeringen - AJ 2023
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overuren in andere sectoren dan horeca en bouw: 

(tijdelijk) nieuwe codes wegens dubbel plafond in 2021

 overuren gepresteerd in eerste jaarhelft  max 130 per jaar

 overuren gepresteerd in tweede jaarhelft  max 180 per jaar

max 180 overuren 

 voorwaarde: minstens 50 overuren gepresteerd in tweede jaarhelft 2021

VAK IV – belastingvermindering – overuren met toeslag
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 Wet verlaging lasten op arbeid van 28 maart 2022

 geleidelijke AFBOUW BBSZ – mini taxshift

 schaal t/m aj. 2022:

VAK IV – bijzondere bijdrage sociale zekerheid – AJ 2023

gezinsinkomen BBSZ

van 0 tot 18.592,02 EUR 0 EUR

van 18.592,03 EUR tot 21.070,96 EUR 9 % op het gedeelte boven 18.592,02 EUR

van 21.070,97 EUR tot 60.161,85 EUR 223,10 EUR + 1,3 % op gedeelte boven 21.070,96 EUR

meer dan 60.161,85 EUR 731,28 EUR
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schaal (vanaf) aj. 2023:

 individuele aanslag (alleenstaande of feitelijk samenwonende)

 gemeenschappelijke aanslag (echtgenoten en wettelijk samenwonenden)

VAK IV – bijzondere bijdrage sociale zekerheid – AJ 2023

‘gezinsinkomen’ BBSZ

van 0 tot 18.592,02 EUR 0 EUR

van 18.592,03 EUR tot 21.070,96 EUR 5% op het gedeelte boven 18.592,02 EUR

van 21.070,97 EUR tot 37.344,00 EUR 123,95 EUR + 1,3% op gedeelte boven 21.070,96 EUR

van 37.344,01 EUR tot 40.997,26 EUR 335,50 EUR + 4,009% op gedeelte boven 37.344,00 EUR

van 40.997,27 EUR tot 60.181,95 EUR 481,96 EUR + 1,2996% op gedeelte boven 40.997,26 EUR

meer dan 60.181,95 EUR 731,28 EUR

gezinsinkomen BBSZ

van 0 tot 18.592,02 EUR 0 EUR

van 18.592,03 EUR tot 21.070,96 EUR 5% op het gedeelte boven 18.592,02 EUR

van 21.070,97 EUR tot 60.181,95 EUR 123,95 EUR + 1,3% op gedeelte boven 21.070,96 EUR

van 60.181,96 EUR tot 74.688,00 EUR 632,39 EUR

van 74.688,01 EUR tot 81.944,00 EUR 632,39 EUR + 1,3629% op gedeelte boven 74.688,00 EUR

meer dan 81.944,00 EUR 731,28 EUR
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 gehuwden/wettelijk samenwonenden met ieder inkomen van:

 € 10.000: € 126,72 (oud) - € 70,40 (nieuw) = € 56,32 minder BBSZ

 € 15.000: € 339,18 (oud) - € 240,03 (nieuw) = € 99,15 minder BBSZ

 € 20.000: € 469,18 (oud) - € 370,03 (nieuw) = € 99,15 minder BBSZ

 € 30.000: € 729,18 (oud) - € 630,03 (nieuw) = € 99,15 minder BBSZ

 € 40.000: € 731,28 (oud) - € 704,79 (nieuw) = € 26,49 minder BBSZ

 € 60.000: € 731,28 (oud) - € 731,28 (nieuw) =        € 0 minder BBSZ

 alleenstaande/feitelijk samenwonende met inkomen van:

 € 15.000:           € 0 (oud) - € 0 (nieuw) =        € 0 minder BBSZ

 € 20.000: € 126,72 (oud) - € 70,40 (nieuw) = € 56,32 minder BBSZ 

 € 30.000: € 339,18 (oud) - € 240,03 (nieuw) = € 99,15 minder BBSZ

 € 40.000: € 469,18 (oud) - € 441,98 (nieuw) = € 27,20 minder BBSZ

 € 60.000: € 729,18 (oud) - € 728,92 (nieuw) =   € 0,26 minder BBSZ

VAK IV – bijzondere bijdrage sociale zekerheid – AJ 2023
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VAK IV – inkomsten uit buitenland – nul procent tarief

Idem vakken V, XV, XVI, XVII, XVIII en XXI

gevolg van arresten Antwerpen, 22 oktober 2019 & 17 december 2019

Grondwettelijk Hof, 23 december 2021
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 Wet van 21 januari 2021 

 buitenlandse inkomsten die naar Belgisch recht belastbaar zijn tegen 

afzonderlijk tarief (cf. art. 171 WIB92) én waarvan de heffingsbevoegdheid

verdragsrechtelijk toekomt @ buitenlandse mogendheid 

(of aan internationale of supranationale instelling) 

én die België verdragsrechtelijk vrijstelt (DBV!)

worden belast in België tegen 0 %

= vrijstelling ZONDER progressievoorbehoud (art. 171 8°WIB92)

 landen met dubbelbelastingverdrag

 brede toepassing: 
opzeggingsvergoedingen, achterstallen, premies, vergoedingen, pensioenkapitalen … 

VAK IV – inkomsten uit buitenland – nul procent tarief
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 automatisch door fiscus op basis van:

“land” (DBV!), “code” (gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar) & “bedrag”

 correct aangeven/specificeren in rubrieken buitenlandse inkomsten!

 retroactief, vanaf aj. 2021 - bezwaarschrift

 inkomstenjaren vóór 2020: ambtshalve ontheffing cf. arrest GwH (= nieuw feit) (?)

 belasting tegen 0 % betekent niet per se ‘nul belasting’ 

 bepaalde landen (o.a. Nederland): gemeentebelasting op fictieve PB

op beroepsinkomsten (alsof inkomen Belgisch is)

 OPMERKING: België heffingsbevoegd 

 integraal belast tegen afzonderlijk tarief cf art. 171 WIB92

VAK IV – inkomsten uit buitenland – nul procent tarief
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 DUBBELBELASTINGVERDRAG (DBV) & België NIET heffingsbevoegd:

 gezamenlijk belastbaar  vrijstelling 100% MET progressievoorbehoud

 afzonderlijk belastbaar  vrijstelling 100% ZONDER progressievoorbehoud 

= 0% tarief

 GEEN DBV (& beroepsinkomen in buitenland belast):

 gezamenlijk belastbaar  vrijstelling 50% MET progressievoorbehoud

 afzonderlijk belastbaar  GEEN vrijstelling 50% (tarief geldt onverminderd)

uitzonderingen: opzeggingsvergoeding, achterstal & vervroegd vakantiegeld

 gemiddelde aanslagvoet tot helft herleid

VAK IV – inkomsten uit buitenland – nul procent tarief
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VAK V



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK V – pensioenen – nul procent tarief
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 Wet van 21 januari 2022, PV 275 van 3 maart 2021 & PV 55018335C van 30 juni 2021

 doctrine v. ‘definitief verworven rechten & non bis in idem’ (Circulaire 1969) buiten spel gezet

 aanvullende ondernemingspensioenen uit bv. Nederland steeds belastbaar in België,

ongeacht of de bijdragen werden gestort vóór of na de inwerkingtreding van de WAP (2004)

 zijn NIET vrijgesteld: “de inkomsten die voortkomen uit pensioenen, aanvullende 

pensioenen, kapitalen, renten en afkoopwaarden, die zijn opgebouwd in het kader van een 

al dan niet buitenlands pensioenstelsel, ongeacht of de aangeslotene al dan niet individueel 

is toegetreden tot het pensioenstelsel en ongeacht of de opbouw van het pensioen, het 

kapitaal of de rente al dan niet in het definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene

gebeurt” (art. 39 §2 lid2 WIB92)

 wetswijziging (aj. 2022) = GEEN aanpassing maar verduidelijking administratief standpunt

dergelijke pensioenen uitgekeerd vóór de wetswijziging zijn ook belastbaar in België 

PV 805 van 13 januari 2022

 Fiscus: “administratief standpunt in wet ingeschreven om negatieve rechtspraak schaakmat te zetten”

VAK V – aanvullend pensioen tweede pijler – buitenland
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VAK VII 
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VAK VII – roerende inkomsten – belastingtarieven 

 tarief van 10 procent geschrapt in aangifte (PB én RV)

 overgangsmaatregel van art. 537 WIB92 (vastklikken reserves in 2013/2014) 

(dividenden uit kapitaalvermindering in eerste 4 jaar na incorporatie reserves = 17%)

dividenden uit kapitaalvermindering in 5de of 6de jaar na incorporatie reserves = 10%

dividenden uit kapitaalvermindering in 7de of 8ste jaar na incorporatie reserves = 5%

‘zesde jaar’ verstreken in 2020  vanaf 2021 geen dividenden meer tegen 10%

 ook in vak XV (vergoeding voor ontbrekende coupon)
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VAK VII – vrijstelling dividenden – verrekenbare RV 

 vrijstelling dividenden van aandelen:  € 800 (indexeringsstop t/m aj. 2024)

 per belastingplichtige (RI bij gehuwden wettelijk stelsel: 50/50)

 vrijstelling dividenden via belastingaangifte (vrijstelling in PB, NIET in RV)

 max. verrekenbare RV = € 240 (800 x 30%) / VVA corrigeren!

 alle dividenden (ook buitenlandse) met uitzondering van ‘geherkwalificeerde 

intresten’, dividenden van ICB’s, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en 

juridische constructies, en liquidatie- en inkoopboni 

 WEL vrijstelling voor dividenden uit vermindering liquidatiereserve 
(art. 184quater WIB92)
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 PV 227 van 11 februari 2021, PV 55017026C van 1 juni 2021 & PV 332 van 30 maart 
2021, Circulaire van 28 mei 2021

 verrekening FBB 15% enkel via aangifte PB & enkel Frankrijk

 administratie: FR dividenden via Belgische tussenpersoon met 30% RV 
& dividenden niet in PB-aangifte  RV 30% = definitief / GEEN teruggave mogelijk

 nieuw dubbelbelastingverdrag sluit FBB-verrekening uit vanaf inwerkingtreding (?)
 goedgekeurd maar nog niet geratificeerd (PV 742 van 29 november 2021)

VAK VII – FBB dividenden en intresten - Frankrijk
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VAK VII – auteursrechten 

 auteursrechten aj. 2022: 15% PB (> bruto € 62.550: RV = 30%)

 ROEREND INKOMEN
Tot € 62.550: onweerlegbaar wettelijk vermoeden ‘ROEREND inkomen’ 
Boven € 62.550: weerlegbaar wettelijk vermoeden roerend inkomen 
(bewijs ‘beroepsinkomen’ door administratie cf. art. 37 WIB92)

 hoog kostenforfait: max € 12.510 bij € 33.360 inkomen uit auteursrechten

 nieuw vanaf aj. 2022: wettelijke basis voor verplichte verantwoording 
‘vergoedingen voor (con)cessie auteursrechten’ op (bestaande) fiche 281.45
(art. 57 lid1 4° WIB92)

 bij gebrek aan fiche: vergoeding niet aftrekbaar als beroepskosten in PB 
of aanslag geheime commissielonen in VB

 Wet van 21 januari 2022
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VAK IX Vlaams / Waals / Brussels Gewest
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VAK IX – 3 basisaxioma’s VL hypotheekfiscaliteit  

1. GEEN SAMENLOOP (= NIET samen aangeven) Vlaamse geïntegreerde woonbonus-
lening vanaf 2016  met Vlaams fiscaal voordeel lening vóór 2016  KEUZE! 
keuze voor geïntegreerde woonbonus kan worden uitgesteld...

2. WEL SAMENLOOP en WEL DUBBELE KORF Vlaamse geïntegreerde woonbonuslening 
vanaf 2016 (€ 2280 x 40%) & federale korf LTsparen (€ 2350 x 30%)
voorbeelden:
- geïntegreerde woonbonus + korf premie levensverzekering aanvullend pensioen
- geïntegreerde woonbonus + korf KA lening voor tweede woning
- geïntegreerde woonbonus + korf KA lening voor beroepsgedeelte/verhuurd deel woning

3. WEL SAMENLOOP maar GEEN dubbele korf Vlaamse oude woonbonuslening 
vóór 2015 (€ 3040 x max. 50%) of Vlaamse woonbonuslening 2015 (€ 2280 x 40%)
met federale korf LTsparen (€ 2350 x 30%) 
 Lening vóór 2015: € 2350 – € 2280 = € 70  € 70 x 30% = max. € 21 federale vermindering
 Lening 2015: € 2350 – € 1520 = € 830  € 830 x 30% = max. € 249 federale vermindering
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 WAALS GEWEST - antimisbruikbepaling

verlenging duur lening met oude fiscale voordelen (woonbonus, bouwsparen…) 

na 1.11.2015 of 1.1.2016 = fiscaal NIET tegenstelbaar!

maar … in navolging van Vlaamse Gewest (zie update 2021) …

 UITZONDERING (retroactief vanaf aj. 2021):

verlenging van de duur van het krediet wegens betalingsuitstel die de belastingplichtige 

op zijn aanvraag is toegekend wegens de effecten van de COVID-19 gezondheidscrisis 

tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 in het kader van de charters ‘uitstel van betaling 

hypothecair krediet’ = tegenstelbaar (art. 145/46bis lid3 WIB92)

 Decreet van 22 december 2021 & Circulaire van 25 februari 2022

VAK IX – Waalse woonbonus, bouwsparen…
CORONACRISIS
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CORONACRISISVAK IX – fiscaal attest

 ‘corona-uitzondering’ op antimisbruikbepaling in Vlaamse & Waalse gewest

 het aantal maanden duurtijdverlenging van de lening als gevolg van het betalingsuitstel 

in het kader van de coronacrisis moet worden meegedeeld @ belastingadministratie 

KB van 16 september 2021 

 attest 281.61 aangepast/aangevuld met nieuwe rubriek (13) 

voor vermelding ‘duurtijdverlenging in het kader van de coronacrisis’

 Bericht BS van 19 november 2021
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 aangifte KI (en/of huur) eigen woning voor toekenning oude fiscale voordelen (vóór 2005): 

 bijkomende intresten: marginaal tarief (lening vóór 2015), 45% (Bru) of 40% (Wal)

 gewone intresten (in code 3150 & 3146): 

 vermindering tegen marginaal tarief (alle gewesten) of 40% (Vl)

 max. 12,5% van GKI eigen woning = oude verrekening onroerende voorheffing (OV)

 GEEN onderscheid meer tussen eigen woning in België of in buitenland (cf. vak III)

 KI ‘buitenlandse eigen woning’ geeft nu recht op vermindering 12,5%  nooit OV!

VAK IX – gewestelijke vermindering voor intresten
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VAK X 
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 belastingvermindering = 45% (max 75% voor alleenstaande ouder)

 Programmawet van 27 december 2021

 verhoging maximum kinderoppaskosten

dat recht geeft op belastingvermindering: 

€ 13,7  € 14 per dag per kind (aj. 2022)

 grensbedrag bepaald door betalingsjaar

NIET door opvangjaar

Bericht BS 27 januari 2022 & Circulaire 8 februari 2022

 max. leeftijd = 14 jaar (of 21 jaar voor kind met zware handicap) 

VAK X – kinderopvang

grensbedrag per dag en per kind

AJ 2023 14,40 EUR

AJ 2022 14,00 EUR

AJ 2021 13,00 EUR

t/m AJ 2020 11,20 EUR
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 KB van 23 december 2021, Berichten BS 19 juli 2021 & 27 januari 2022

Circulaire van 8 februari 2022

 modelattest 281.86 – in principe vanaf aj. 2022, de facto vanaf aj. 2023

 kosten van kinderoppasactiviteiten vanaf:

- in principe 1 januari 2021 (betaald) 

- maar de facto - tolerantie: vanaf 27 januari 2022 (georganiseerd)

 verplicht uit te reiken door Belgische opvanginstellingen 

op straffe van verlies belastingvermindering

 verplicht elektronisch over te maken aan fiscus (art. 323/2 WIB92)

via belcotax-on-web & vóór 1 maart aanslagjaar(= aj. 2023 e.v.)

 betere & automatische(?) integratie in Myminfin/TOW - vanaf aj. 2023

VAK X – kinderopvang



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

CORONACRISIS

VAK X – aandelen kmo met omzetverlies - bis



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van

de COVID-19-pandemie van 2 april 2021 & Circulaire van 23 juli 2021

 covid-taxshelter II voor bedrijven met corona-omzetverlies (cf covid-taxshelter I)

 federale belastingvermindering voor natuurlijke personen die rechtstreeks

inschrijven op nieuwe aandelen (op naam) van kmo’s met omzetverlies

 n.a.v. kapitaalverhoging tussen 1 januari en 31 augustus 2021

 inbreng in geld / volstorting uiterlijk 31 augustus 2021

VAK X – aandelen kmo met omzetverlies - bis
CORONACRISIS



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 KMO-vennootschap – cumulatieve voorwaarden:

 binnenlands of EER met Belgische vaste inrichting

 omzetdaling min. 30% in periode 02.11.2020 - 31.12.2020 (2de golf) t.o.v. zelfde periode 2019
opgericht (anders dan door fusie/splitsing) na 02.11.2019  vergelijking met in financieel plan 
vooropgestelde omzet

 kleine vennootschap cf art. 1:24 §§1 tot 6 WVen

 uitgesloten kmo’s: beleggings-, financierings- of thesaurievennootschap (5 jaar), 
‘vastgoedvennootschap’ (uitz. vastgoedmakelaar, aannemer…) (5j), management-
vennootschap (5j), beursgenoteerde vennootschap, onderneming in moeilijkheden

 kapitaalinbreng NIET gebruiken voor dividenduitkering, kapitaalvermindering of andere 
vermindering eigen vermogen, aankoop aandelen of toekenning leningen (5j)

 geen participatie in, noch betaling van meer dan € 100.000 aan belastingparadijs (5j)

CORONACRISIS

VAK X – aandelen kmo met omzetverlies - bis
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 maximale kapitaal-ophaling = € 250.000 

ongeacht kapitaal starters, groeiers & covid-taxshelter I

 belastingvermindering voor natuurlijke personen (= PB & BNI 75%-regel)

 uitgesloten investeringen:

 financiering met afname vordering op kmo of met schuld aan kmo-vennootschap 

(bv. via lening van kmo of terugbetaling rekening courant)  ‘vers geld’

 inbreng > 30% participatie

 quasi-inbreng

 inbreng bedrijfsleider = mogelijk (< 30% participatie)  starters, groeiers

 GEEN dubbel voordeel: 1 euro in 1 systeem (vermindering WG-aandelen, aandelen 

starters, groeiers, aandelen erkende ontwikkelingsfondsen & gewestelijke voordelen)

CORONACRISIS

VAK X – aandelen kmo met omzetverlies - bis



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 FEDERALE belastingvermindering: 

 bij betaling én volstorting aandelen tussen 1 januari en 31 augustus 2021 

 20% (van investering na aftrek kosten)

 max. investering = € 100.000 per persoon (wordt niet geïndexeerd)

ongeacht investering in starters, groeiers, covid-taxshelter I …

 max. vermindering = € 20.000 = GEEN belastingkrediet, maar wel… 

 overdraagbaar naar drie volgende inkomstenjaren (behalve bij terugname)

overdraagbare vermindering investering 2020 covid-taxshelter I

zie aanslagbiljet aj. 2021 voor het over te dragen bedrag! 



CORONACRISIS

VAK X – aandelen kmo met omzetverlies
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 TERUGNAME belastingvermindering:

 bij overdracht aandelen binnen 5 jaar na aankoop (uitz. overlijden & faillissement)

 pro rata van het aantal resterende volle maanden

= federale belastingvermeerdering

 Voorbeeld: 
Op 5 december 2020 tekende belastingplichtige in op 20 aandelen van een kmo met 
omzetverlies (covid-taxshelter I), voor een bedrag van € 10.000, met een totale 
belastingvermindering van € 2.000 (20% van € 10.000) die werd verkregen in 2021. 
Op 20 februari 2021 verkocht hij de helft van zijn aandelen. Een bedrag van € 950 (10.000/2 x 
20% x 57/60) moet als 'terugname van belastingvermindering' worden opgenomen in de 
belastingaangifte van 2022 en resulteert in een federale belastingvermeerdering.

CORONACRISIS
VAK X – aandelen kmo met omzetverlies
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 ook TERUGNAME belastingvermindering 
wanneer kmo binnen 5 jaar na volstorting aandelen:

 'financiële vennootschap', 'vastgoedvennootschap' of ‘managementvennootschap’ 
wordt

 opgehaald kapitaal gebruikt voor dividenduitkering, kapitaalvermindering, aankoop 
aandelen of toekenning leningen

 in een belastingparadijs-vennootschap participeert 
of er meer dan € 100.000 aan betaalt

 ATTEST 281.77 voor covid-taxshelter I
ATTEST 281.83 voor covid-taxshelter II
op te stellen door kmo (6 jaar uit te reiken vóór 31 maart)  en op vraag voor te leggen @ fiscus

KB van 6 juni 2021 & Bericht BS van 1 februari 2022

CORONACRISIS

VAK X – aandelen kmo met omzetverlies - bis
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 Wet fiscale en sociale vergroening mobiliteit van 25 november 2021

Wet van 21 januari 2022 & Circulaire van 22 december 2021

 federale belastingvermindering voor natuurlijke personen 

 uitgave aangeven, niet zelf vermindering berekenen

 PB & BNI (75%-regel)

 nieuw art. 145/50 WIB92

VAK X – laadstation voor elektrische wagen
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 belastingvermindering voor uitgaven (= koop in nieuwe staat/plaatsing*/keuring**) 

voor plaatsing van VAST laadstation voor elektrische wagens in/bij*** de woning

 vast laadstation = laadpaal of laadpunt (homecharger) in de grond of aan de muur

 (huur)woning = fiscale woonplaats op 1.1.aj (domicilie = wettelijk vermoeden)

 opgelet met nieuwbouw: pas betalen in jaar van verhuis naar nieuwe woning

 WG betaalt laadstation & (afzonderlijk) VAA voor WN = uitgave in hoofde van WN

 …betaald in periode 1 september 2021 t/m 31 augustus 2024

(*) verplicht! zelf geplaatst laadstation komt niet in aanmerking

inclusief uitgaven voor uitbreiding monofase, bekabeling, aanpassing elektriciteitscabine…

(**) aparte elektriciteitskring

(***) in de onmiddellijke nabijheid (bv. op oprit of aan garagebox in de buurt van de woning)

VAK X – laadstation voor elektrische wagen
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 slim en groen laadstation

 slim = laadstation uiterlijk 1.1.2023 digitaal gekoppeld (via gestandaardiseerd protocol) 

@ beheerssysteem dat laadtijden en -vermogen stuurt en waarmee het communiceert

“Intelligente laadpalen 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. 

Door het gebruik van intelligente laadpalen 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 zetten” (PV 546 van 13 juli 2021)

“Als men dat kan doen met enkele honderdduizenden elektrische wagens, kan men de grote pieken in de vraag 

naar elektriciteit opvangen. In dat geval wordt er een kerncentrale uitgespaard…” (Verslag Plenaire nr. 138 van 

10 november 2021, p. 12)

 groen = op 1.1.AJ uitsluitend stroom uit hernieuwbare energie via 100% groene 

stroomleverancier, uit eigen hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen) of uit beide

 (goed)gekeurd door erkend keuringsorgaan

VAK X – laadstation voor elektrische wagen
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 belastingvermindering slechts mogelijk voor één belastbaar tijdperk 

= jaar van betaling door BP  geen zin om betaling te spreiden via voorschotfactuur

 GEEN belastingkrediet: geen belasting geen belastingvermindering …

 geen cumul met:

 werkelijke beroepskosten (bv. verhoogde aftrek laadstation)

 deel (van uitgave) beroepskosten en deel belastingvermindering = mogelijk

 jaar N belastingvermindering & jaar N+1 beroepsmatig gebruikt en afschrijven = mogelijk

 investeringsaftrek

 terugbetaling eigen kosten WG/onderneming

 maximumbedrag van de uitgave met recht op vermindering = € 1500 (niet geïndexeerd!)

per laadstation & per belastingplichtige

 gehuwden kunnen 2 laadstations (ieder één) plaatsen @ woning met belastingvermindering

bv. twee elektrische wagens in het gezin

VAK X – laadstation voor elektrische wagen
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 percentage belastingvermindering:

 45% voor uitgaven betaald (vanaf 1.9.) 2021 & in 2022

 max € 675 fiscaal voordeel

 30% voor uitgaven betaald 2023

 max € 450 fiscaal voordeel

 15% voor uitgaven betaald (t/m 31.08) 2024

 max € 225 fiscaal voordeel

 0% voor uitgaven betaald vanaf 1.9.2024

 gemeenschappelijk belast (bv. echtgenoten): omdeling vermindering cf belastbaar inkomen

 BP houdt ter beschikking: factuur (met vermelding adres laadstation), betalingsbewijs, 

bewijs ‘slim & groen’ & keuringsattest

 laadstation: GEEN impact op KI (& is geen materieel en outillage) - PV 658 van 30.9.2021

VAK X – laadstation voor elektrische wagen
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 I = Wet van 2 april 2021 & Circulaire van 9 juni 2021

II = Wet van 18 juli 2021 & Circulaire van 13 september 2021

 federale belastingverminderingen in PB & BNI…

 …voor belastingplichtige die gebouwd onroerend goed gelegen in België 

(in eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal of bezit)

 …verhuurt aan wegens COVID-19 verplicht gesloten onderneming en…

 …die de HUUR voor maart, april en/of mei 2021 (I) en juni, juli, augustus en 

september 2021 (II) van het ‘ondernemingsactiviteit-gedeelte’ (geheel of 

gedeeltelijk) kwijtscheldt

VAK X – kwijtschelding huur I & II CORONACRISIS
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 HUURDER

 zelfstandige in hoofdberoep of kmo (cf. art. 1:24 §§1-6 WVen) of kleine 
vereniging voor periode kwijtschelding

 als onderneming in KBO geregistreerd op huuradres voor periode kwijtschelding

 tot sluiting van vestigingseenheid van zijn onderneming op huuradres verplicht 
geweest door COVID-19-maatregelen

 regeling  I: 1 dag sluiting volstaat 

 regeling II: minstens 1 dag sluiting per maand waarvoor vermindering w gevraagd

 ZONDER huurachterstallen op 12 maart 2020 voor betrokken huurovereenkomst

 GEEN onderneming in moeilijkheden op ogenblik kwijtschelding

 GEEN (te) nauwe familiale of economische band met verhuurder

VAK X – kwijtschelding huur
CORONACRISIS
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 KWIJTSCHELDING

 huur maart, april en/of mei 2021 (I)

huur juni, juli, augustus en/of september 2021 (II)

 gedeeltelijke kwijtschelding = minstens 40% van betrokken maandhuur 

 vrijwillig en definitief toegestaan door verhuurder

 vastgelegd in schriftelijke overeenkomst tussen verhuurder en huurder

 uiterlijk op 15 juli 2021 (I) of 15 november 2021 (II) 

overgemaakt @ bevoegde dienst AAF

 kwijtgescholden huur aangeven, niet zelf vermindering berekenen …

VAK X – kwijtschelding huur
CORONACRISIS
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 FEDERALE BELASTINGVERMINDERING

 30% van kwijtgescholden huur

 kwijtgescholden huur met recht op vermindering 

= maximaal € 5000 per maand per huurovereenkomst

= maximaal € 45.000 per verhuurder (absolute grens per regeling)

 maximale vermindering per belastingplichtige en per regeling 

= € 13.500 (NIET overdraagbaar / GEEN belastingkrediet)

 grensbedrag van € 45.000 geldt PER HUURKWIJTSCHELDINGSREGELING (I of II)

 grensbedragen niet geïndexeerd / belastbaar tijdperk = 2021 (tijdelijke maatregel)

 gemeenschappelijke aanslag: omgedeeld op basis van GBinkomen

VAK X – kwijtschelding huur CORONACRISIS
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VAK XI 
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BRU
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VAK XI – Vlaams Vriendenaandeel (Winwinkapitaal)
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 Decreet van 27 november 2020 & Besluit van 22 januari 2021

 kapitaalinbreng door natuurlijk persoon (= vriendenaandeelhouder) met fiscale 

woonplaats (PB) of gelokaliseerd (BNI) in VLAAMS gewest (op 1.1.aj) 

in kmo-vennootschap (= emittent, cf. Europese criteria) met een exploitatiezetel 

in VLAAMS gewest 

 kmo = NIET beursgenoteerd, GEEN financiële, vastgoed- of managements-

vennootschap (60 m), GEEN band met belastingparadijzen (60 m) 

 nieuw uitgegeven (vrienden)aandeel op naam (kapitaalverhoging of uitgifte) 

 inbreng in geld - volledige volstorting (= voorwaarde belastingkrediet)

VAK XI – Vlaams Vriendenaandeel (Winwinkapitaal)
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 max € 75.000 per inbrenger & max. € 300.000 per kmo 

 voor Winwinlening en -kapitaal samen! – jaarlijks geplafonneerd op € 75.000

 kapitaal Winwinlening NIET inbrengen als Winwinkapitaal

 opgehaald Winwinkapitaal NIET gebruiken voor dividenduitkering 

(incl. uitkering liquidatiereserve), aankoop aandelen & leningen

 dividenduitkering uit andere bronnen (bv. winst) blijft mogelijk

 geen kapitaalvermindering (of andere vermindering eigen vermogen) of inkoop 

eigen aandelen 24 maanden vóór & 60 maanden na inbreng (= volstorting)

(uitzondering: uittreding aandeelhouder)

 (niet overdraagbaar, wel terugbetaalbaar) belastingkrediet: 2,5% gedurende vijf jaar 

(= max. € 1875 x 5 per BP) – GEEN BK bij overlijden, faillissement…

VAK XI – Vlaams Vriendenaandeel (Winwinkapitaal)
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 GEEN minimumwaarborg (eenmalig belastingkrediet) van 30% of 40% !

 impliciete houdplicht aandelen gedurende 60 maanden
 belastingkrediet pro rata duur bezit & periode voorwaarden vervuld

 GEEN terugname belastingkrediet nodig bij schending voorwaarden!

 bij intekening, belastingplichtige = GEEN werknemer, bedrijfsleider* of 
aandeelhouder* > 10% aandelen (na aankoop vriendenaandeel mogelijk > 10%)
(*) noch zijn echtgenoot/wettelijk samenwonende partner

 maatregel voor onbepaalde duur

 GEEN cumul met federale taxshelter noch met andere federale voordelen

 bewijs (belastingkrediet/60 m) op basis v documenten cf Besluit van 22.01.2021

 in werking sinds 11 februari 2021 (aj. 2022)

 https://www.pmvz.eu/vriendenaandeel (o.a. modelovereenkomst)

VAK XI – Vlaams Vriendenaandeel (Winwinkapitaal)
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 belastingkrediet pro rata bezitsduur

 Voorbeeld
Belastingplichtige tekende op 8 maart 2021 in op Vriendenaandelen voor het maximumbedrag van 
75.000 EUR, met onmiddellijke volstorting. Op 31 mei 2022 verkoopt hij zijn aandelen.

Voor belastbaar tijdperk 2021 (aj. 2022) wordt het belastingkrediet voor 298*/365ste toegekend: 
75.000 x 298/365 x 2,5% = 1.530,82 EUR.
Belastingplichtige vermeldt in aangifte € 61.232,88 (€ 75.000 x 298/365) naast code *376.

Voor belastbaar tijdperk 2022 (aj. 2023) wordt het belastingkrediet voor 151**/365ste toegekend: 
75.000 x 151/365 x 2,5% = 775,68 EUR. Het bedrag van € 31.027,40 (75.000 x 151/365) wordt volgend 
jaar in de aangifte opgenomen naast code *376.

(*) 298 dagen: tellen vanaf 9 maart 2021
(**)151 dagen: tellen tot en met 31 mei 2022

VAK XI – Vlaams Vriendenaandeel (Winwinkapitaal)
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VAK XI – Brusselse Proxi-lening
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VAK XI – Waalse lening Coup de Pouce

4% BK

2,5% BK
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VAK XI – Waalse lening Coup de Pouce

 Decreet van 17 december 2020

 versoepeld & uitgebreid voor leningen gesloten vanaf 2021

 max. € 125.000 (i.p.v. € 50.000) per kredietgever

 max. € 250.000 (i.p.v. € 100.000) per kredietnemer

 PLAN B (eenmalig belastingkrediet) van 30%

 duur  = 4, 6, 8 of 10 jaar

 vervroegde aflossing mogelijk (halfjaarlijks of trimestrieel)

 ook voor kmo/zelfstandige (kredietnemer) > 5 jaar in KBO

 uitsluitingen (financiële, vastgoed-, management-kmo…)

 www.pretcoupdepouce.be
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VAK XII 
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VAK XV 
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VAK XV – laag belast bijverdienen - AANGIFTE  

NIEUWE REGELING: onbelast  laag belast bijverdienen (netto 10%)

deeleconomie & verenigingswerk (burgerdiensten geschrapt) – afzonderlijke codes

GEEN dubbelbelastingverdrag (DBV): vrijstelling 50% enkel bij globalisatie

(WEL DBV én buitenland heffingsbevoegd: belasting tegen 0%)
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VAK XV – laag belast bijverdienen – SCHEMA (aj. 2022)  

1. deeleconomie
Via erkend platform

Fiche 281.29

2. verenigingswerk
www.verenigingswerk.be

> € 532,50* per maand
JA inkomen van die maand

= beroepsinkomen

(onweerlegbaar!)
= werknemersbezoldiging

NEE

1+2 > € 6390* per jaar (N & N-1)

JANEE

divers inkomen – belast @ 20%

verplicht 50% kostenforfait

belastingplichtige bewijst: GEEN beroepsactiviteit

NEE JA

beroepsinkomen            
winst, baten of WNbezoldiging

divers inkomen – belast @ 20%

verplicht 50% kostenforfait

(*) op www.verenigingswerk.be geregistreerde bedrag 

of, voor deeleconomie, het brutobedrag van vergoeding 

inclusief kosten, taksen, commissies, bedrijfsvoorheffing

maandgrens = € 1065 voor ‘sportverenigingswerker’ 

voor maanden juli, augustus en september 2021
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 Wet dringende diverse fiscale bepalingen van 20 december 2020
Circulaires van 23 februari 2021 & 18 mei 2021

 inkomsten betaald vanaf 1.1.2021 door erkend deeleconomieplatform
(ook voor prestaties – levering diensten – eind 2020) 
= divers inkomen belast tegen 20% (tenzij globalisatie voordeliger)

 dwingend wettelijk kostenforfait 50%  netto belastingdruk = 10%
 bewezen kosten inbrengen niet mogelijk (code ‘kosten’ in aangifte geschrapt)

 bedrijfsvoorheffing van 10,70% sinds 1.2.2021 op brutobedrag
 code ‘bedrijfsvoorheffing’ in aangifte toegevoegd
KB van 26 januari 2021, van 23 december 2021 & Bericht BS van 22 februari 2021

 belastbaar = brutobedrag (door platform werkelijk betaald bedrag 
+ alle door platform ingehouden sommen zoals kosten, BV, taksen, commissies…) 

verminderd met 50% verplicht wettelijk kostenforfait - fiche 281.29
 art. 90 lid1 1°bis WIB92

VAK XV – erkende deeleconomie
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 VOORWAARDE: bruto vergoeding = of < € 6390 per jaar (GEEN maandgrens)

 voor deeleconomie én verenigingswerk samen

 beoordeling grens voor inkomstenjaar X & jaar X-1 (geïndexeerd X-1)

 overschrijding grens  volledige vergoeding belast als beroepsinkomen
= weerlegbaar vermoeden (bewijs: GEEN beroepsactiviteit)
 indien weerlegd: 50% brutovergoeding blijft belast als deeleconomie-inkomen @ 20%

 inkomen behaald via erkend platform met:

 (louter) verhuring (on)roerend goed = (on)roerend inkomen

 verhuring (on)roerend goed + bijkomende service (bv. ontbijt) 
= deeleconomie-inkomen voor het geheel

 uitgebreide informatieverplichting voor ALLE internetplatformen* @ gebruiker + fiscus 

= ook buitenlandse (via aanduiding vertegenwoordiger)
= ook niet erkende (bv. Airbnb) – nieuwe fiche 281.48   (art. 321quater WIB92)

(*) “die als exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform personen op afstand verbinden voor de 
levering van een dienst” (omschreven in KB van 18 april 2021)

VAK XV – erkende deeleconomie
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VAK XV – erkende deeleconomieplatformen
Ring Twice, voormalig ListMinut (www.ringtwice.be), Uber Eats Belgium (www.ubereats.com), Conceptz (www.klaariskees.be), Heetch (www.heetch.com), 

Pwiic (www.pwiic.com), Branpont (www.bijlesherent.be), Daoust (www.dajobs.be), Your private butler (www.yourprivatebutler.com), My Sherpa 

(www.mysherpa.be), homeyz (www.homeyz.be), Opleiding en huiswerkinstituut (www.huiswerk-instituut.be), StarPirates (www.kluster.work), Shippr 

(www.shippr.be), Vengo (www.vengo.technology), Wetasker (www.wetasker.com), Helpper (www.helpper.be), Red Carrots (www.deelplatform.be), Optibi 

(www.bijleshuis.be), Beautydash (www.beautydash.be), Mixle (www.crowdfilms.be), Eigenonderwijs (www.eigenonderwijs.be), LSQ (www.shortstreet.be), 

Het Bijlesbureau (www.hetbijlesbureau.be), Howala (www.howala.com), Centrum voor duurzame digitale onderwijsontwikkeling (www.bijleszoeker.be), 

Sagio.be (www.sagio.be), Deliveroo Belgium (www.deliveroo.be), Plat Entre Voisins (www.plat-entre-voisins.be), Trixxo Exxtra (www.trixxo.be), PMO-B 

(www.tutor4expats.be), BM (www.wellness-web.be), Nestor (www.martha.be), Cogito (www.cogitobelgium.com), Supervakantie 

(www.supervakantie.vlaanderen), Group Daenens (www.nettobijverdienen.be), Kleeny (www.washer.be), Fimmus (www.500euroextra.be), Birdiz 

(www.birdiz.com), Knowledge- en trainingscentrum (www.rebus.be), Fiwell (www.massageme.be), Izycar (www.izycarapp.be), Vope 

(www.hetluisterendoor.be), Netdistrict (www.youpijob.be), Devertico (www.studiebox.be), Dienstencompagnie (www.dienstenbrigade.be), SmartRetail 

(www.apporto.be), L’Observatoire Transfrontalier de La Formation, de l’Education et des Services (www.serviproxy.be), HandyFriend (www.handyfriend.be), 

Whelp (www.whelp.io), Mopets (www.mopets.com), Mymethod ((www.mymethod.be), Librairie Du Lyce (www.lalib.be), Hubert (www.paxi.be), Lexaliter 

(www.lexaliter.com), Qjobs Quality Jobs @ Work (www.qjobsathome.be), Maurox (www.lokaloko.be), Icreate (www.delimiet.be), Knowledge Fusion 

(www.classpro.be), D-Teach (www.d-teach.com), B-visible (www.alleklusjes.be), Harry Butler (www.itzuhome.eu), Tipsme (www.tipsme.be), Slaagsleutels 

(www.slaagsleutels.be), Algemeen logopedisch Kabinet Sabine Slock (www.learn2learn.be), Payservices (www.payservices.com), Centrum voor duurzame 

digitale onderwijsontwikkeling (www.eduvik.com), Smart Park (www.ectorparking.com), Conceptz (www.taskbooker.be), Dobby (www.mydobby.be), Soltutio 

(www.solutio-vlaanderen.be), Beego (www.beego.be), Learn Up (www.learnup.be), Speech Splash (www.kidsitting.be), Howdy Partners (www.howdy-

apps.com), TeacherOnline (www.teacheronline.be), Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen vzw (www.helpendehandjes.net), 

Franz Colruyt (www.collectandgo.be/connect), De Bijleshoek (www.debijleshoek.be), Auxilium (www.mytutor.be), Jextra (www.jextra.be), Qtime 

(www.zilverklus.be): erkenning ingetrokken vanaf 1.4.2021, Nanny Nina (www.nannynina.nl), Uit Inzicht, In Uitzicht (www.uitinzicht.be), Student Academy 

(studentacademy.be), Hytchers (www.hytchers.be), Ligues des Familles (http://happysitting.be), B-Home Care (https://services.bhomecarereservation.be), 

Hops (www.zaatch.com), Hippocura (www.hippocura.be), Transversal, L’Ecole des Possibles (https://transversal-education.be), The Photo Academy 

(https://picsmentor.com), SlaagTAT (www.slaagtat.be), Grinoloco (www.grinoloco.com), Les P’tites Fées Bleues (www.lesptitesfeesbleues.be), Agilinnov 

(www.shopopop.com), M-Tutor (www.mastertutor.be), TAT Academie Kortrijk (www.rebus.be), Afroeat (www.afroeat.be), Kom & Leer (www.komenleer.be), 

Latan (www.shopplett.be), O&G Woningbouw (www.iZiFood.be), Wyzr (www.bijlesopkot.be), Ride Plus (www.ride-plus.com), Interlingua (www.interlingua-

asbl.be), Inzicht (www.inzicht-examencommissie.be), Cloverr (www.campuz.be), Formhat (www.hulponline.be), Eduwide (www.sosmaths.be), Hello Ugo 

(https://ugoapp.be), Eat Cheap (www.proxideal.eu) en Eats obvious (https://eatsobvious.com).

‘Uber’ en ‘Airbnb’ hebben vooralsnog geen erkenning aangevraagd
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VAK XV – NIET erkende deeleconomie

 Airbnb

 Inkomsten uit louter occasionele of eenmalige Airbnb-verhuring, met ontbijt 

en/of onderhoud, blijven - zolang het platform niet is erkend - belast als:

 onroerend inkomen: 

geïndexeerd KI (pro rata verhuurde deel) x 1,4 x marginaal tarief

 roerend inkomen: huur x 40% x 50% (kosten) x 30% belastingtarief

 divers inkomen: inkomen uit bijkomende diensten (bv. ontbijt & cf. contract) x 33%

 Inkomsten uit regelmatige Airbnb-verhuring (als nevenactiviteit)

= beroepsinkomen voor het geheel van de inkomsten
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 Wet betreffende het verenigingswerk van 24 december 2020

Wet van 20 juli 2021 & Circulaire van 24 september 2021

 verenigingswerker = natuurlijk persoon (PB)

 werknemer met 4/5de tewerkstelling (geen werknemer in de vereniging)

 zelfstandige in hoofdberoep

 gepensioneerde met wettelijk pensioen (rust- of overlevingspensioen)

 verenigingswerkers in sportsector en, vanaf 8 mei 2021, in socio-culturele sector: 

 animator, coördinator, trainer, coach, lesgever, scheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, 

materiaalmeester, seingever, conciërge sportinfrastructuur, administratief hulpverlener, verstrekker 

van opleidingen en lezingen in sportsector… (niet de sporter zelf)

 artistieke of kunsttechnische begeleider in amateurkunstensector, artistieke en cultuur-educatieve 

sector; verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke 

en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector

(bv. dirigenten, choreografen, regisseurs, lesgevers…)

VAK XV – verenigingswerk



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 art. 90 lid1 1°ter WIB92

 nieuwe verenigingswerkersovereenkomst vanaf 1.1.2021 (KB van 8 april 2021)

 voorafgaande online aangifte + registratie van verenigingswerk & vergoeding 
(incl. kosten- en verbrekingsvergoeding) op www.verenigingswerk.be (door vereniging)

 Inkomsten uit verenigingswerk vanaf 1.1.2021 = divers inkomen belast tegen 20%

 belastbaar:
op verenigingswerk.be geregistreerde bedrag inclusief verbrekingsvergoeding

 dwingend wettelijk kostenforfait 50%  netto belastingdruk = 10%

 GEEN bedrijfsvoorheffing

 vereniging betaalt - enkel in 2021 - solidariteitsbijdrage van 10% 
KB van 22 april 2021

VAK XV – verenigingswerk



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 VOORWAARDE: geregistreerde vergoeding (exclusief verbrekingsvergoeding, incl. kosten) 

= maximaal € 6390 per jaar voor verenigingswerk én deeleconomie samen 

= maximaal € 532,50 per maand (enkel verenigingswerk!)

 max € 1065 per maand voor juli, augustus en september 2021 voor animator, leider, monitor,  

coördinator, trainer, coach, lesgever, scheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, 

materiaalmeester, seingever (KB van 24 juni 2021)

 overschrijding grensbedragen  volledige vergoeding belast als beroepsinkomen:

 onweerlegbaar (bij overschrijding maandbedrag)

 weerlegbaar (bij overschrijding jaarbedrag)

 indien weerlegd: 50% vergoeding belast als divers inkomen tegen 20%

 beoordeling jaargrens voor inkomstenjaar X & jaar X-1 (geïndexeerd X-1)

VAK XV – verenigingswerk



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 KB van 23 december 2021 - SOCIAAL

 verenigingswerker = werknemer & verenigingswerkersovereenkomst = arbeidscontract

 geen beperking meer tot ‘hoofdberoepers’ (4/5 WN, gepensioneerde…)

 verenigingswerk in sportsector:

 max. 450 uren/jaar 

 max. 285 uren derde kwartaal (= zomer) / max. 150 uren andere kwartalen

 verenigingswerk in socio-culturele sector:

 max. 300 uren/jaar 

 max. 190 uren derde kwartaal / max. 100 uren andere kwartalen

 bij overschrijding: alle vergoedingen (van kalenderjaar) voor uren verenigingswerk 

gepresteerd bij werkgever waar overschrijding zich voordoet = loon onderworpen @ RSZ

 specifieke cumulregeling met studentenarbeid: 475 uren – (uren verenigingswerk – 190 u)

 student: max 475 u studentenarbeid + max 190 uren verenigingswerk

 Dimona-aangifte & nieuwe app: artikel17@work (cf. student@work): RSZ informeert fiscus
 art. 17 RSZ-KB van 28 november 1969 tot uitvoering wet maatschappelijke zekerheid der arbeiders

VAK XV – verenigingswerk - vanaf aj 2023



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 GOEDGEKEURD Wetsontwerp DOC55 2569/004 – FISCAAL

 zelfde uur-grenzen per jaar/kwartaal cf. sociaal

 vervangt max. maandvergoeding (€ 545) / maandgrens vervalt (wel voor ‘N-1’ = 2021)

 bij overschrijding uur-grens:

alle vergoedingen verenigingswerk = beroepsinkomen (onweerlegbaar)

 ook vergoedingen verenigingswerk werkgever waarbij grens niet is overschreden

 vergoedingen mogelijk fiscaal loon, maar geen rsz-loon…

 max. brutobedrag vergoeding (€ 6540 voor 2022) BLIJFT  

bij overschrijding: alle vergoedingen verenigingswerk = beroepsinkomen (weerlegbaar)

 belastbaar (als verenigingswerk) = brutobedrag vergoeding verminderd met 50% kosten

brutobedrag = alle beloningen voor tewerkstelling (inclusief art. 38 WIB92-vrijgestelde 

beroepsinkomsten: cheques, woon-werkverkeer, fietsvergoeding…) en vervangingsinkomen

 er wordt niet meer verwezen naar op vereningswerk.be geregistreerde bedrag

 eerste schijf van € 2910 uit (studentenjob +) verenigingswerk student

vrijgesteld als bestaansmiddel 

 ficheverplichting (wetsontwerp diverse fiscale bepalingen)

VAK XV – verenigingswerk - vanaf aj 2023

266



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK XV – premie voor sportprestatie

Fiche 281.30 - ‘Belgische betaler’



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wet van 21 januari 2022 – nieuwe categorie divers inkomen

 premie voor sportieve prestatie op Olympische of Paralympische Spelen, 

wereldkampioenschappen, Europese of andere continentale kampioenschappen

 “Premie van WK atletiek komt in aanmerking, premie van Memorial van Damme niet…”

 toegekend door (inter)nationale sportfederaties, nationale olympische comités,

Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder 

winstoogmerk erkend door het IOC

 eerste schijf van € 50.040 (= ‘gouden’ individuele prestatie in Tokio) belast tegen 

16,5% (tenzij globalisatie voordeliger is)

 GEEN kostenaftrek!

 gedeelte van premie > € 50.040  bezoldiging / baten / occasionele prestatie 

naargelang van de omstandigheden

 max € 50.040 aangeven in vak XV / bedrijfsvoorheffing – indien ingehouden – aangeven  

VAK XV – premie voor sportprestatie



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 premie uit buitenland

VAK XV – premie voor sportprestatie

GEEN dubbelbelastingverdrag (DBV): GEEN vrijstelling 50% (integraal belast, ook bij globalisatie)

 valt buiten toepassingsgebied art. 156 WIB92

WEL DBV én buitenland heffingsbevoegd: belasting tegen (nieuw tarief van) 0%



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK XVI 



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

CORONACRISIS

VAK XVI – (wettelijke) vrijstellingen – coronaoveruren

vrijstelling corona- & relance-overuren  Zie bespreking vak IV

enkel bedrijfsleiders met, naast (verplicht zelfstandig) mandaat, 

bijkomende werknemersactiviteit binnen vennootschap  attractiebeginsel

zelfstandige bedrijfsleider uitgesloten



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK XVI – voordelen alle aard - gratis energie - AJ 2023

 KB van 19 december 2021 

 aanpassing art. 18 §3 4° lid1 KB/WIB92:
“Het voordeel van de kosteloze verstrekking van verwarming en/of van elektriciteit gebruikt tot 
andere doeleinden dan verwarming wordt enkel forfaitair geraamd op het overeenkomstig het 
tweede en derde lid bepaalde bedrag wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend 
goed waarvoor het voordeel wordt verleend, 
ter beschikking stelt” 

 doel: counteren van ‘oneigenlijk’ gebruik forfaitair VAA 
(€ 960 verwarming / € 480 elektriciteit) 
in hoofde van werknemer via energiebudget (> forfait) 
toegekend door werkgever

 raakt ook aan bedrijfsleiders…

PV 55024016C 

van 19 januari 2022



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK XVI – voordelen alle aard - gratis energie - AJ 2023

 “gratis energie zonder gratis woning”  VAA = werkelijke waarde (art. 36 WIB92)

 probleem bij gemengd energieverbruik (deels privé/beroep) zonder afzonderlijke registratie 

 “Het (werkelijke) voordeel moet worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij 

de verkrijger. In de regel is de oplossing derhalve te vinden in het antwoord op de vraag: 'Welk is 

het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk 

voordeel te verkrijgen?” - Circulaire van 16 maart 2022

 “in afwachting van een fiscale hervorming wordt de forfaitaire waardering alvast beperkt tot 

de gevallen waarin die waardering momenteel in de regel wordt gebruikt”, namelijk tot een 

beperkte groep (van bedrijfsleiders & conciërges) die leeft in woning v. vennootschap/WG 

 discutabel onderscheid tussen BP met/zonder gratis woonst: schending gelijkheidsbeginsel?

Raad van State: “verantwoording van onderscheid overtuigt niet. Op dit punt dient 

voorbehoud te worden gemaakt” & “forfaits zoveel mogelijk werkelijke waarde laten 

benaderen”



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN XVII en XVIII



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN XVII & XVIII – corona-‘carry back’ uit aangifte  



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK XVII – carry back land- en tuinbouw uit aangifte  

carry back land- en tuinbouw nog enkel mogelijk in Waalse gewest 

a posteriori, na indieningstermijn aangifte PB

 NIET meer via aangifte PB 

 via afzonderlijk aanvraagformulier

Wet van 27 juni 2021 & Circulaire van 17 november 2021



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN XVII & XVIII – federale coronasteun 
CORONACRISIS

nieuwe rubrieken in aangifte voor COVID19-crisisoverbruggingsrechten

toegekend wegens verplichte sluiting, quarantaine of gedwongen onderbreking



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN IV, XVII & XVIII – federale coronasteun 

 uitkeringen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht

 fiscaal regime hangt af van:

 soort uitkering

 aard van de (onderbroken) activiteit

 verkrijger

 bedrag afhankelijk van gezinslast

 belastbaar voor jaar van toekenning/betaling
(ongeacht jaar waarop het recht betrekking heeft)

 GEEN bedrijfsvoorheffing

CORONACRISIS



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN IV, XVII & XVIII – federale coronasteun 

 crisis-overbruggingsrecht I voor sluiting/quarantaine/onderbreking zelfstandigen 

(in hoofd- & bijberoep) = “compensatie v. gedwongen vermindering van werkzaamheid” 

 belastingplichtige met winst/baten: belast als compensatievergoeding 

@16,5% voor zover ‘4 jaren’-grens niet is overschreden - fiche 281.50

(beoordeling voor alle compensatievergoedingen samen) 

 =activiteitsinkomen (GEEN vervangingsinkomen)  belastingkrediet laag activiteitsinkomen, 

in basis berekening wettelijk kostenforfait, geen belastingvermindering…

 nieuwe codes om recht uit te sluiten van berekeningsgrondslag sociale bijdragen

 Circulaires van 4 september 2020 & 4 juni 2021, PV 55018706C van 30 juni 2021

CORONACRISIS

Vak XVII Vak XVIII



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 ‘4 jaren’-grens (art. 171 lid1 1 c en 4 b WIB92)

= referentie-inkomen: belastbare netto winst of baten uit de niet meer 

uitgeoefende/verminderde activiteit, tijdens de referentieperiode (= algebraïsche som)

 referentieperiode = 4 jaren voorafgaand aan ‘jaar van vermindering werkzaamheid’ 

(= 2017 t/m 2020 voor vergoeding vermindering activiteit in 2021)

 bij vermindering op 31.12.N  N telt niet mee

 referentieperiode mogelijk korter dan 4 jaren

 bv. slechts 1,5 jaar activiteit vóór 2021: referentieperiode = 2 jaar

 voortzettingsstelsel: continuïteitsprincipe (oude + nieuwe activiteit)

 beoordeling voor alle compensatievergoedingen (en stopzettingsmeerwaarden 

immateriële activa) samen

VAKKEN XVII & XVIII – 4 jaren grens



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 ‘4 jaren’-grens (art. 171 lid1 1 c en 4 b WIB92)

 GEZAMENLIJK (= tegen progressief tarief) belaste NETTO winst/baten 

uit de verminderde activiteit (geen afzonderlijk belast inkomsten)

+ achterstallen met betrekking tot (maar ontvangen na) referentieperiode  

 NA aftrek beroepskosten, vóór vrijstellingen, investeringsaftrek, HQ, toekenning

 rekening houdend met verliezen (van de activiteit!) tijdens referentieperiode:

verliezen van andere activiteit/van echtgenoot tellen niet mee

 bedrag voor zover dat ‘4 jaren’-grens overschrijdt = progressief tarief 

code *637 vak XVII of *683 vak XVIII  zelf opsplitsen in aangifte

VAKKEN XVII & XVIII – 4 jaren grens



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN IV, XVII & XVIII – federale coronasteun 

 crisis-overbruggingsrecht I voor verplichte sluiting/quarantaine/onderbreking

 bedrijfsleider (of helper): belast als ‘ander vervangingsinkomen’ - fiche 281.18

belast tegen progressief tarief met belastingvermindering voor vervangingsinkomen

GEEN wettelijk kostenforfait

 meewerkende echtgenoot: NIET belastbaar (niet aan te geven – AJ 2022)

WEL belastbaar als ‘ander vervangingsinkomen’ vanaf aj. 2023: art. 33 lid3 WIB92 

= wettelijke basis voor belasting van (gewone & achterstallige) vervangingsinkomsten 

verkregen door meewerkende echtgenoten 

Wet van 21 januari 2022 

 Circulaires van 4 september 2020 & 4 juni 2021, PV 55018706C van 30 juni 2021

CORONACRISIS

Vak IV



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN IV, XVII & XVIII – federale coronasteun 

 crisis-overbruggingsrecht II voor omzetverlies/heropstart/kindzorg zelfstandigen

(in hoofd- & bijberoep) + klassiek overbruggingsrecht, ouderschaps-, geboorteverlof 

& mantelzorg = “vergoeding tot herstel van tijdelijke derving van inkomsten”

 belastingplichtige met winst/baten, bedrijfsleider en helper: 

belast als ‘ander vervangingsinkomen’ - fiche 281.18

 meewerkende echtgenoot: 

 crisis-overbruggingsrecht II NIET belastbaar (niet aan te geven – AJ 2022)

WEL belastbaar als ‘ander vervangingsinkomen’ vanaf aj. 2023: art. 33 lid3 WIB92 

Wet van 21 januari 2022 

 klassiek overbruggingsrecht, ouderschaps-, geboorteverlof & mantelzorg 

belastbaar als ‘ander vervangingsinkomen’ (code *271 vak IV)

 Circulaires van 4 september 2020 & 4 juni 2021, PV 55018706C van 30 juni 2021

CORONACRISIS

Vak IV



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 ‘4 jaren’-grens 

 voorbeeld:

 netto baten als therapeut 2020: - € 4000 (verlies)

 netto baten als therapeut 2019:   € 13.000

 netto baten als therapeut 2018:   € 1000 

 netto baten 2017: nog geen therapeut (wel nettowinst van € 24.000 als makelaar)

 ‘4 jaren’-grensbedrag = € 10.000 (1000 + 13.000 – 4000)

 crisis-overbruggingsrecht voor sluiting = compensatievergoeding(en) 2021
voor gedwongen vermindering activiteit als therapeut = € 12.000 (fiche 281.50)

 € 10.000 belast tegen 16,5% (tenzij globalisatie voordeliger) – code *682 XVIII

 € 2000 belast tegen progressief tarief – code *683 vak XVIII

VAK XVIII – federale coronasteun 



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAK XVIII – federale coronasteun – baten & kostenforfait 

 € 10.000 overbruggingsrecht + € 52.000 belastbare baten

 € 52.000 gezamenlijk belast

€ 10.000 overbruggingsrecht belast tegen 16,5%

 om te delen kostenforfait: € 4063,85 (berekend op € 62.000 baten)

€ 52.000 – € 4063,85 x 52/62 = € 48.591,61 gezamenlijk belast

 basisbelasting: (€ 48.591,61 - € 41.360) x 50% + € 15.386 = € 19.001,81

- belasting op belastingvrije som: € 9050 x 25% = € 2262,50

= totale belasting € 16.739,31

€ 10.000 - € 4063,85 x 10/62 = € 9344,54

€ 9344,54 x afzonderlijk tarief 16,5% = € 1541,85

 te betalen: (€ 16.739,31 + € 1541,85) x 1,08 (GB) =  € 19.743,66



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 € 10.000 overbruggingsrecht + € 52.000 belastbare baten

met € 4000 bewezen werkelijke kosten (< € 4063,85 forfaitaire kosten)

 € 52.000 gezamenlijk belast

€ 10.000 overbruggingsrecht belast tegen 16,5%

 werkelijke kosten afgetrokken van gezamenlijk belast inkomen: € 52.000

€ 52.000 – € 4000 = € 48.000 gezamenlijk belast

 basisbelasting: (€ 48.000 - € 41.360) x 50% + € 15.386 = € 18.706,00

- belasting op belastingvrije som: € 9050 x 25% = € 2262,50

= totale belasting € 16.443,50

€ 10.000 x afzonderlijk tarief 16,5% = € 1650

 te betalen: (€ 16.443,50 + € 1650) x 1,08 (GB) =  € 19.541

 € 202,66 MINDER belasting (dan bij hoger kostenforfait)!

VAK XVIII – federale coronasteun – baten & kostenforfait 



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Persmededeling FOD Financiën van 14 januari 2022

 afschaffing forfaits vanaf 1 januari 2028 (vanaf 1 januari 2022 voor nieuwe BP) 

voor volgende beroepsgroepen:

 slager - spekslager, bakker, brood- en banketbakker, caféhouder, heren- en 

dameskapper, schoenhersteller, kleinhandelaar in zuivelproducten -

melkventer, kleinhandelaar in levensmiddelen, foornijveraar, consumptie-

ijsbereider, exploitant van frietkraam - frituurexploitant, kleinhandelaar in 

kranten en tijdschriften, kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren, 

apotheker

VAK XVII – forfaitaire belastingregeling



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN XVII en XVIII – investeringsaftrek

 voorwaarde: vaste activa met afschrijving over minstens drie jaren

 initieel bedoelde afschrijving (effectieve afschrijving = GEEN vereiste)

 activa waarin BP ‘investeerde’ en waarvoor hij de intentie had de gespreide 

investeringsaftrek toe te passen (die zou aanvangen samen met de aanvang van 

de afschrijvingen bij de ingebruikname van de activa), maar die vóór de 

ingebruikname reeds buiten gebruik zijn gesteld – die dus nooit effectief 

afgeschreven worden – kunnen overeenkomstig art. 71 WIB92 recht geven op 

aanvullende investeringsaftrek (= ten belope van de eenmalige aftrek)

 aanvullende aftrek 

= eenmalige investeringsaftrek min reeds toegestane gespreide investeringsaftrek

 Ruling 2021.1268 van 8 februari 2022



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN XVII en XVIII – fiche 281.50

 GEEN fiche 281.50:

 administratieve tolerantie: betaalde bedrag of verleende voordeel per 

genieter/per jaar ≤ € 125 (= grensbedrag) 

AJ 2022: mogelijkheid om grensbedrag bij KB vast te leggen: 

maximaal € 1000 (art. 57 lid4 WIB92) – wordt niet geïndexeerd

KB van 10 april 2022  grensbedrag = € 250

 AJ 2022: kosten v. levering goederen/diensten verricht door BP gevestigd in EER 

waarvoor factuur of vervangend document is opgesteld (= creditnota, 

vereenvoudigde factuur of bijzonder stuk cf. art. 53 §3 Wbtw) (art. 57 lid3 WIB92)

= anticipering op Hof van Justitie, 24 februari 2022: ‘fiche 281.50’-plicht bij betaling 

@ EER-inwoner, waarvoor factuur is uitgereikt = strijdig met vrij verkeer diensten

 Wet van 21 januari 2022 



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 vanaf AJ 2021

 kosten personenwagens (+ minibussen, auto’s voor dubbel gebruik) 
(cf. art. 65 WIB92) voor andere beroepsverplaatsingen dan woon-werkverkeer

 FORMULE AUTOKOSTEN (inclusief brandstof- & elektriciteitskosten + laadstation):

120% - [0,5% x 1 (enkel dieselmotor) of 0,9 (aardgas tot 12PK) of 0,95 (ander*) 
x CO2-uitstoot in g/km] met minimum 50% en maximum 100%
(*) ‘ander’ = ook hybride met diesel- & elektrische motor (Circulaire van 24 januari 2022)

 personenbelasting: wagen aangeschaft door BP vóór 2018 blijft minimum 75%

 CO2-uitstoot ≥ 200 g/km of geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV*
 40% (ook voor wagen aangeschaft vóór 2018!) (PV 527 van 6 juli 2021)

 aftrekpercentage autokosten afgerond tot hogere/lagere tiende 
(wet van 27 juni 2021 & Circulaire van 24 januari 2022)

(*) in WIB92 ingeschreven met de wet van 25 november 2021

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wet fiscale en sociale vergroening van mobiliteit van 25 november 2021 

& Circulaire van 22 december 2021 - “wagen zal emissievrij zijn of zal fiscaal niet zijn”

 drastische hervorming/afbouw autokosten in PB & BNI / VB & RPB

 personenwagens, minibussen, auto’s voor dubbel gebruik (cf. art. 65 WIB92)

- nieuw of tweedehands - door belastingplichtige aangeschaft:

 vanaf 1.1.2026 (aj. 2027)

 vanaf 1.7.2023 (aj. 2029) 

= verworpen uitgave bij beroepsgebruik: 0% aftrek + GEEN 15 cent/km WWverkeer

TENZIJ emissievrij (= geen CO2-uitstoot, bv. elektrisch, waterstof, andere…?)

 GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, drie- of vierwieler

 niet beperkt tot salariswagen! elke beroepshalve gebruikte wagen

 GEEN harde switch NEDC naar WLTP-waarde in formule autokosten & VAA 

(o.a. PV 529 van 6 juli 2021) 

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 aj. 2022

 BP communiceert verplicht @ FOD alle gegevens voor bepaling impact hervorming 

op VAA & beroepskosten bedrijfswagen, op accijnzen en op btw

 modaliteiten gegevensverstrekking te regelen bij KB

 kosten laadstations = 100%: GEEN aftrekbeperking meer cf. formule autokosten 

elektrische/hybride/klanten wagens  onderscheid niet meer fiscaal relevant 

(PV 517 van 30 juni 2021) 

 kosten bedrijfswagen: (belastbaar VAA + eigen bijdrage) = loonkost / rest = autokost

 aj. 2024

 aftrekpercentage (berekend cf. formule) benzine- & dieselkosten oplaadbare hybride 

voertuig* aangeschaft (aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd) vanaf 1.1.2023

definitief beperkt tot maximaal 50% (NIET voor elektriciteitskosten of LPG)
(*) het in artikel 65 bedoelde voertuig dat zowel is uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die 

opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig. NIET enkel ‘valse’!

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 aj. 2026

 wagens aangeschaft* vóór 1.7.2023 = huidige regeling: 

aftrekpercentage formule tussen 50% en 100% 

& (enkel in PB) minstens 75% indien vóór 2018 aangeschaft* door BP 

CO2-uitstoot ≥ 200 g/km of geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV: 40%

 wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025: 

aftrekpercentage formule, beperkt tot max 75% & geen ondergrens 50% meer

TENZIJ zero CO2-uitstoot (= 100%)

+ wagens met CO2 ≥ 200 g/km volgens formule: geen minimum 40% meer

+ wagens waarvan geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV: 0% aftrek

* aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 aj. 2027

 wagens aangeschaft* vóór 1.7.2023 = huidige regeling

 wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025: 

aftrekpercentage formule, beperkt tot 50% TENZIJ zero CO2-uitstoot

 wagens aangeschaft* vanaf 1.1.2026:

 0% aftrek & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave) 

tenzij zero CO2-uitstoot

 GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, drie- of vierwieler

 opmerking: meerwaarde op wagen ‘afgeschreven tegen 0%’  GEEN belastbare grondslag

zero CO2-uitstoot  100% aftrek (aanschaf* t/m 2026)

* aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 aj. 2028

 wagens aangeschaft* vóór 1.7.2023 = huidige regeling

 wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025: 

aftrekpercentage formule, beperkt tot 25% TENZIJ zero CO2-uitstoot 

 wagens aangeschaft* vanaf 1.1.2026:

 0% aftrek & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave) 

tenzij zero CO2-uitstoot

 GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, drie- of vierwieler

aftrek zero CO2-uitstoot  100% (aanschaf* t/m 2026) / 95% (aanschaf* 2027)

* aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 aj. 2029 e.v.

 wagens aangeschaft* vóór 1.7.2023 = huidige regeling

 wagens aangeschaft* vanaf 1.7.2023:

 0% aftrek & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave) 

tenzij zero CO2-uitstoot

 GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, drie- of vierwieler

aftrek zero CO2-uitstoot:

100% (aanschaf* t/m 2026) / 95% (aanschaf* 2027) / 90% (aanschaf* 2028) /

82,5% (aanschaf* 2029) / 75% (aanschaf* 2030) / 67,5% (aanschaf* vanaf 2031)

*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 aj. 2031

 kosten van vanaf 1.1.2030 aangeschafte* laadstations voor elektrische wagens: 

75% aftrek (voor zover beroepsmatig) – 25% verworpen uitgave

 opmerking: laadstations aangeschaft vóór 2030 

 geen aftrekbeperking autokosten (sinds aj. 2022)

*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

“De Koning evalueert de impact van deze wet ten laatste tegen 30 april 2026, 

in het bijzonder wat de impact op de overheidsfinanciën betreft”

VAKKEN IV, XVI, XVII & XVIII – beroepskosten – auto   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

VAKKEN XVII & XVIII – beroepskosten – bedrijfswagen   

 Wet van 25 november 2021 

 nieuw art. 66 §3 3°WIB92 

 wordt vanaf aj. 2022* onderworpen aan aftrekbeperking autokosten (cf. formule):

“de kosten van een voertuig dat ter beschikking wordt gesteld voor het persoonlijk 

gebruik door een derde, met uitzondering van het bedrag dat overeenstemt met het 

voordeel van alle aard dat op naam van die derde wordt belast en de eigen bijdrage 

van die derde voor het persoonlijk gebruik van dat voertuig”

 einde polemiek ‘eigen bijdrage’ & ‘loon- of autokost’

 Circulaire van 15 juli 2014 die toeliet dat kosten ‘volledig voor persoonlijk gebruik 

aangewende bedrijfswagen’ 100% aftrekbaar zijn = opgeheven

* wetsontwerp zou ingangsdatum wijzigen (?)



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wetten van 25 november 2021 & 21 januari 2022 

Circulaire van 22 december 2021 

 TIJDELIJK VERHOOGDE AFTREK - art. 64quater WIB92 – PB & VB

 nieuw, publiek toegankelijk & vast laadstation voor elektrische wagen

 afschrijving van laadstation (= beroepskosten)

+ bijkomende kosten (bv. bekabeling, aanpassing elektriciteitscabine…) tegen:

 200% (investering 1.9.2021 - 31.12.2022)

 150% (investering 1.1.2023 - 31.08.2024) – vanaf 2030 aangeschaft: 75%

wetsontwerp:

 200% (investering 1.9.2021 - 31.03.2023)

 150% (investering 1.4.2023 - 31.08.2024)

VAKKEN XVII & XVIII – beroepskosten – laadstation   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 TIJDELIJK VERHOOGDE AFTREK 

 voorwaarden:

 lineaire afschrijving over vijf jaar of meer

 afschrijvingstermijn van tien jaar = gebruikelijk (PV 673 van 8 oktober 2021)

 GEEN cumul met verhoogde investeringsaftrek voor elektrische 

laadinfrastructuur vrachtwagen - wel cumul met subsidies (?)

 wetsontwerp: absoluut cumulverbod met investeringsaftrek (ook gewone) 

 ten vroegste vanaf belastbaar tijdperk waarin laadstation operationeel en 

publiek toegankelijk & zolang publiek toegankelijk, tenzij ‘buiten wil’ (bv. 

wegenwerken, elektriciteitspannes…) 

- combi gewone (N) en verhoogde afschrijving (N+1 of N-1) mogelijk! -

VAKKEN XVII & XVIII – beroepskosten – laadstation   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 publiek & slim laadstation

 vrij toegankelijk voor elke derde gedurende (naar keuze van BP) 

gangbare openings- of sluitingstijden onderneming (bv. op parking van winkels, kantoren…)

 geen minima (PV 658 van 30 september 2021)

 openbaar: laadstation aangemeld (binnen bij KB te bepalen termijn en modaliteiten) 

bij FOD Financiën (publicatie op www.eafo.eu)

 intelligent: station uiterlijk 1.1.2023 digitaal gekoppeld (via gestandaardiseerd protocol) 

@ beheerssysteem dat laadtijden en -vermogen stuurt & meldingen over laadvermogen 

en statusmeldingen terugstuurt

 afschrijving + 100% of + 50% / ook gemengd gebruikt laadstation (beroep + privé)

 geen invloed op latere meerwaarden of minderwaarden

 in werking: 1 september 2021

VAKKEN XVII & XVIII – beroepskosten – laadstation   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wet van 21 januari 2021

 nieuw art. 53/1 WIB92 - aj 2022

 GEEN aftrekbeperking bij doorrekening kosten (cf. autokosten) 

 aftrekbeperking kledijkosten (0%), restaurantkosten (69%), receptiekosten & 
relatiegeschenken (50%) en kosten jacht en visvangst (0%) NIET van toepassing 
wanneer kosten worden doorgerekend aan derden MITS uitdrukkelijk en afzonderlijk 
vermeld op factuur

 ongeacht of “derde aan aftrekbeperking onderworpen is (= in België belastbaar)”

 reddingsboei wanneer afzonderlijke vermelding op factuur praktisch onmogelijk is:
handelsgoederen (in de zin van boekhoudwetgeving) NIET aan aftrekbeperking 
(kledij, restaurant, receptie…) onderworpen - nieuw art. 52 13° WIB92

VAKKEN XVII & XVIII – beroepskosten – doorrekening   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Circulaire van 31 maart 2022

 wettelijk pensioen in berekeningsformule 80% regel

 harmonisering pensioenstelsels werknemers en zelfstandigen

 raming van wettelijk pensioen zelfstandige bedrijfsleiders vanaf aj. 2022 

niet meer op 25% maar op 50% van laatste normale brutojaarbezoldiging

 PROPORTIONEEL

gepresteerde jaren vóór 2021: raming wettelijk pensioen op 25%

gepresteerde/nog te presteren jaren vanaf 2021: raming wettelijk pensioen op 50%

 wettelijk pensioen in berekeningsformule nooit lager dan minimumpensioen 

voor betreffende jaar 

VAKKEN XVI, XVII en XVIII – beroepskosten 

– 80%-regel aanvullend pensioen tweede pijler   



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 losgeld cyberaanval = beroepskosten ongeacht betalingswijze (bv. crypto)

PV 711 van 8 november 2021 & PV 55022897C van 24 november 2021

NIET verantwoording op inkomstenfiche 281 belet aftrek niet

 identificatie verkrijger is onwaarschijnlijk/onmogelijk

PV 755 van 10 december 2021

 minnelijke schikking = NIET (meer) aftrekbaar als beroepskosten

vallen vanaf 10 januari 2022 onder aftrekverbod: “fiscale of sociale 

regularisatieheffingen, alsook de geldsommen zoals bedoeld 

in artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering”

Programmawet van 27 december 2021

VAKKEN XVII & XVIII – beroepskosten - overige 



Jef Wellens (Wolters Kluwer)

 Wet van 21 januari 2022 

 wettelijke basis voor belasting van (gewone en achterstallige) 
vergoeding voor tijdelijke inkomstenderving

 “zijn eveneens belastbaar als bezoldigingen van meewerkende echtgenoten, de vanaf 1 
januari 2022 toegekende vergoedingen van alle aard tot volledig of gedeeltelijk herstel 

van een tijdelijke derving van de voormelde bezoldigingen” (art. 33 lid3 WIB92)

= ‘ander vervangingsinkomen’ in vak IV
 (crisis)overbruggingsrecht, vergoeding arbeidsongeschiktheid, aanvullende verzekering of 

gemeenrechtelijke vergoeding betaald door aansprakelijke derde na ongeval…

 periode arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust… heeft impact op bedrag toekenning

VAK XX – meewerkende echtgenoot (maxistatuut) - AJ 2023


