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Niet-verlengde coronamaatregelen
▪ Het gunstregime voor studentenarbeid
▪ De ‘verhoogde’ forfaitaire thuiswerkvergoeding
▪ De belastingvermindering voor kwijtgescholden huur
▪ De corona Tax Shelter
▪…
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Studentenarbeid
▪ Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de nettobestaansmiddelen (aj. 2022 – art. 143 WIB92):
• Uitbreiding fiscale en sociale gunstregeling: naar bezoldigingen
verkregen in het 1e en 2e kwartaal van 2021 in de zorgsector en het
onderwijs (Wet van 20/12/20 en Wet van 2/4/21).
• Uitbreiding fiscale en sociale gunstregeling: naar bezoldigingen
verkregen in het 3e kwartaal van 2021 ongeacht in welke sector (Wet
van 18/7/21, BS 29/7/21 en KB van 24/7/21, BS 3/8/21).

5

5

Forfaitaire thuiswerkvergoeding
▪ ‘Veralgemening’ van de forfaitaire vergoeding voor thuiswerkers
(Circulaire 2020/C/100 van 14/7/20):
•

Werknemers en ambtenaren die, ongeacht de reden, regelmatig en structureel
thuiswerken kunnen vanaf 1 maart 2020 ‘permanent’ een forfaitaire vergoeding
van 129,48 per maand (vanaf 1/4/20) ontvangen.
➢ Voor de periode van 1 april 2021 tot 30 september 2021 wordt de grens van de
belastingvrije forfaitaire thuiswerkvergoeding opgetrokken tot € 144,31 per
maand (Circulaire 2021/C/62 van 1/7/21).

•

Vergoeding = niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever
(bureaukosten = afschrijving, kantoorbenodigdheden, water, elektriciteit,
verwarming, verzekering, printer- en computermateriaal …).
6

6

3

25-10-2021

Thuiswerk ≠ beroepsmatig gebruik van de woning
▪ ‘Veralgemening’ van de forfaitaire vergoeding voor thuiswerkers:
• De forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt ook geacht de eventuele huur
voor een werkruimte of kantoor thuis te vergoeden. Is er in hoofde van de
huurder dan sprake van ‘beroepsmatige’ verhuur?
• Het gunstige belastingregime blijft van toepassing als de huurder thuis
werkt en hiervoor een algemene thuiswerkvergoeding krijgt. De fiscus
beschouwt dat niet als beroepsmatig gebruik van de gehuurde woning (PV,
nr. 399, 29/4/21, Vermeersch).
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Thuiswerk en VAA bedrijfswagen
▪ Als het privégebruik van de wagen wegens thuiswerk praktisch nihil is,
kan er dan nog sprake zijn van een belastbaar VAA?
• Zodra een wagen wordt ter beschikking gesteld, wordt de werknemer
belast op een VAA. Het gebruik dat van de wagen wordt gemaakt heeft
geen belang. Het VAA kan dan ook niet worden verminderd i.f.v. de
intensiteit of de frequentie van het gebruik.
• Uitzondering: indien de ter beschikkingstelling van de wagen tijdelijk
wordt opgeschort (Jaarverslag DVB 2020, p. 26).
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Belastingvermindering kwijtschelding huur
▪ Belastingvermindering voor kwijtgescholden huur (Wet van 2/4/21, BS
13/4/21 en circulaire 2021/C/54 van 9/6/21 en 2021/C/83 van 13/9/21)
•

Een vrijwillige kwijtschelding (minstens 40%) van de huur voor de maanden
maart/april/mei 2021, verlengd tot september 2021 (Wet van 18/7/21)

•

Verhuurder = natuurlijk of rechtspersoon.

•

Huurder = natuurlijk persoon met een zelfstandige activiteit in hoofdberoep, een
kleine vennootschap (art. 1:24 §§ 1-6 WVV) of kleine vereniging (art. 1:28 §§ 1-5
WVV).

•

Er is geen band tussen huurder en verhuurder.

•

Het in België gelegen OG wordt verhuurd of ter beschikking gesteld aan een
huurder die er zijn zelfstandige activiteit of onderneming uitoefent en ‘verplicht’
heeft moeten sluiten wegens de Covid 19-maatregelen.
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Belastingvermindering kwijtschelding huur
▪ Belastingvermindering voor kwijtgescholden huur (Wet van 2/4/21, BS
13/4/21 en circulaire 2021/C/54 van 9/6/21)
•

De kwijtschelding wordt in een schriftelijk overeenkomst vastgelegd en bezorgt
(uiterlijk 15/6 voor de maanden april/mei/juni 2021 en 19/9 voor de maanden
juli/augustus/september 2021) aan de Administratie.
➢ Modelovereenkomst terug te vinden op website FOD Financiën.
• Belastingvermindering = 30% van de kwijtgescholden huur met een dubbele
beperking:
➢ Max. € 5000 per maand en per huurovereenkomst én max. € 45.000 per
verhuurder. Indien meerdere huurders moet het maximumbedrag van € 5000
worden omgedeeld over die verhuurders in functie van hun aandeel in de huur.
➢ Maximale belastingvermindering 30% x € 45.000 = € 13.500.
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Corona Tax shelter
▪ Verwerving van aandelen van een door ‘corona’ getroffen onderneming
• Particulieren die (rechtstreeks) investeren in nieuwe aandelen (op naam) van kleine
vennootschappen die hun omzet ingevolge corona sterk hebben zien dalen, kunnen
een belastingvermindering genieten (Wet van 15/7/20 en circulaire 2020/C/140 van
16/11/20 en 2021/C/70 van 23/7/21):
➢ ‘Volstortte’ aandelen op naam verworven met inbreng in geld n.a.v. een
kapitaalverhoging tussen 14/3 en 31/12/20.
➢ De omzet is voor de periode 14/3-30/4/20 met min. 30% gedaald t.o.v. de
periode 14/3-30/4/19 (of de vooropgestelde omzet voor starters).
→ tijdelijke maatregel (aj. 2021) – verlengd tot 31/8/21 (periode toetsing
omzetdaling: 2/11/20 – 31/12/20) (Wet van 2/4/21, BS 13/4/21)
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Corona Tax shelter
▪ Verwerving van aandelen van een door ‘corona’ getroffen onderneming
• Max. investering: € 100.000.
➢ Ook bedrijfsleider komt in aanmerking.
• Max. participatie: 30% van het kapitaal.
• Belastingvermindering bedraagt 20% + overdraagbaar naar 3 volgende BT.
• Max. op te halen bedrag: € 250.000 (‘cumul’ mogelijk!).
• Voorwaarden moeten voldaan zijn gedurende 60 maanden volgend op de
volstorting van de aandelen (jaarlijks attest) – zoniet terugname van de
belastingvermindering – federale belastingvermeerdering.
• Een attest 281.77 (model in BS 8/2/21) moet worden uitgereikt.
• Geen cumulatie met art. 145/26, 145/27 en 145/32 WIB92.
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Tot eind 2021 ‘verlengde’ maatregelen
▪ Soepele procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht + verlaagd tarief bedrijfsvoorheffing van 15%
▪ Belastingvrijstelling overuren
▪ Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
▪ Grensarbeiders en thuiswerk: akkoorden met buurlanden
▪ Bijdragen aanvullende 2e pijlerpensioenen
▪ Vergoedingen voor corona-vrijwilligerswerk
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Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
▪ De wettelijke uitkeringen die worden betaald aan tijdelijk werklozen,
worden aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen aan het tarief van 15%
(i.p.v. 26,75%) (verlenging via KB 29/9/21, BS 1/10/21):
• Het betreft de wettelijke uitkeringen betaald vanaf 1/5/20 t.e.m.
31/12/21, die betrekking hebben op dagen van tijdelijke werkloosheid
in diezelfde periode.
• Op het vlak van de berekening van de personenbelasting maken de
bestaande fiscale bepalingen geen onderscheid tussen uitkeringen
ingevolge tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het
coronavirus en andere uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid
(Circulaires 2020/C/57 van 20/4/20, 2020/C/92 van 3/7/20 en
2020/C/123 van 23/9/20).
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Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
▪ Aftrek vakbondsbijdrage
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Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
▪ Aftrek vakbondsbijdrage
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Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
▪ Aftrek vakbondsbijdrage - Ci.RH.243/497.26 van 10/7/98:
- ‘Naar aanleiding van een onderzoek werd beslist dat de
vakbondsbijdragen die werklozen en bruggepensioneerden betalen, op
grond van art. 49, WIB 92, als beroepskosten kunnen worden
aangemerkt. Bijgevolg zijn de tijdens een periode van werkloosheid of
brugpensioen betaalde vakbondsbijdragen rechtstreeks aftrekbaar van
de ontvangen werkloosheidsuitkeringen of brugpensioenen.’
- ‘Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen dat in
de passende rubriek van de aangifte in de personenbelasting moet
worden vermeld, mag bijgevolg worden verminderd met de bedoelde
vakbondsbijdrage.’
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Belastingvrijstelling vrijwillige overuren
• De bezoldigingen m.b.t. 120 vrijwillige overuren gepresteerd tijdens de
periode van 1/4 t.e.m. 30/6/20 bij werkgevers die tot de ‘kritieke
sectoren’ behoren, worden vrijgesteld van belasting (Wet van 29/5/20
en circulaire 2020/C/110 van 27/8/20):
-

Het max. aantal ‘vrijwillige’ overuren wordt tijdelijk verhoogd met 120 uren (van
100 naar 220 overuren). Het betreft vrijwillige overuren zonder overwerktoeslag
– de bestaande fiscale voordelen voor overuren zijn hier niet van toepassing.

-

‘Kritieke sectoren’: cruciale sectoren en de essentiële diensten opgesomd in het
MB van 23/3/20 (o.a. apotheken, crèches, post- en taxidiensten…).

-

De bezoldigingen worden vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het
aanslagbiljet in de personenbelasting van de genieter.
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Belastingvrijstelling vrijwillige overuren
▪ De bezoldigingen m.b.t. 120 vrijwillige overuren gepresteerd tijdens de
periode van 1/4 t.e.m. 30/6/20 bij werkgevers die tot de ‘kritieke sectoren’
behoren, worden vrijgesteld van belasting:
• Uitbreiding: de bezoldigingen m.b.t. 120 vrijwillige overuren die tijdens de
periode 1/10/20 tem 31/12/20 en 1/1/21 tem 31/3/21 worden
gepresteerd in ‘cruciale sectoren’, worden vrijgesteld van belasting (Wet
van 20/12/20) en van sociale bijdragen (KB van 28/12/20)
➢ Opnieuw verlengd tot 30/9/21 (Wet van 2/4/21 en 18/7/21, circulaire
2021/C/38 van 30/4/21).
➢ Loonakkoord 2021-2022 (nog geen wet!): het maximale aantal vrijwillige
overuren wordt opgetrokken van 100 tot 220 uren voor alle sectoren van
1 juli 2021 tot 31 december 2022 (Bericht FOD Financiën, 30/7/21).
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Overbruggingsrecht en ouderschapsverlof voor zelfstandigen

▪ Crisis-overbruggingsrecht
▪ Heropstart- of relance-overbruggingsrecht
▪ Klassiek overbruggingsrecht
▪ Ouderschapsverlof
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Overbruggingsrecht en ouderschapsverlof voor zelfstandigen
▪ De uitkeringen in het kader van het heropstart-overbruggingsrecht (KB van
26/6/20 en Circulaire 2020/C/114 van 4/9/20), klassiek overbruggingsrecht
en ouderschapsverlof voor zelfstandigen
• = vervangingsinkomen, gezamenlijk belastbaar aan de ‘normale’
progressieve tarieven – ongeacht inkomstencategorie !
• Fiche 281.18
• Aangifte PB: vak IV – code 1271/2271
• Uitzondering: voor meewerkende echtgenoten wordt het bedrag van
de uitkering niet belast.
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
▪ De uitkeringen in het kader van crisis-overbruggingsrecht voor
zelfstandigen:
• Voor verkrijgers van bezoldigingen van bedrijfsleiders (art. 30 2° WIB92 aangifte PB: vak XVI) en voor verkrijgers van bezoldigingen van
werknemers, als zelfstandige helper (art. 30 1° WIB92 - aangifte PB: vak
IV), kwalificeert de uitkering in het kader van het crisis-overbruggingsrecht
als een vervangingsinkomen, gezamenlijk belastbaar aan de ‘normale’
progressieve tarieven.
➢ Fiche 281.18
➢ Aangifte PB: vak IV – code 1271/2271
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
▪ De uitkeringen in het kader van crisis-overbruggingsrecht voor
zelfstandigen:
• Voor verkrijgers van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (art.
30 3° WIB92- aangifte PB: vak XX) zijn de uitkeringen in het kader van het
crisis-overbruggingsrecht niet belastbaar.
➢ Er bestaat geen wettelijke bepaling die dergelijke inkomsten aan de
inkomstenbelasting onderwerpt!
➢ Aanpassing art. 33 WIB92 vanaf aj. 2023 (Voorontwerp wet diverse
bepalingen): ‘vergoedingen van alle aard tot volledig of gedeeltelijk
herstel van een tijdelijke derving van de bezoldigingen’ worden
belastbaar gesteld’.
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
▪ De uitkeringen in het kader van crisis-overbruggingsrecht voor
zelfstandigen (Wet van 23/3/20 en Circulaire 2020/C/94 van 8/7/20):
• Voor verkrijgers van winsten en baten (art. 24 - 27 WIB92 – aangifte PB:
vakken XVII en XVIII) worden deze uitkeringen afzonderlijk belast aan
16,5% (tenzij gezamenlijke belasting voordeliger is).
➢ Uitkering = ‘gedwongen’ onderbreking van de zelfstandige activiteit
(art. 171 4° b WIB92).
➢ Indien en in de mate dat de 4x4-regel wordt overschreden, wordt de
uitkering gezamenlijk belast aan de progressieve tarieven.
✓ BP moet uitkering zelf opsplitsen in de aangifte PB!
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
▪ De uitkeringen in het kader van crisis-overbruggingsrecht voor
zelfstandigen (Wet van 23/3/20 en Circulaire 2020/C/94 van 8/7/20):
• De uitkering wordt vermeld op de fiche 281.50, uitgereikt door het
sociaal-verzekeringsfonds, ongeacht of het afzonderlijk/gezamenlijk tarief
van toepassing is.
• Het SVF zal de fiche 281.50 opstellen op basis van de gegevens voor
inkomstenjaar 2019 (!).
• Het bedrag van de uitkeringen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht, zoals opgenomen op de fiche 281.50, zal niet in
aanmerking worden genomen in de berekeningsgrondslag voor de sociale
bijdragen.
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Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen
▪ Berekeningsgrondslag sociale bijdragen
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‘Crisis-overbruggingsrecht’ voor zelfstandigen
▪ Berekeningsgrondslag sociale bijdragen (vb. fiche 281.18 + 281.50)
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‘Crisis-overbruggingsrecht’ voor zelfstandigen
▪ Berekeningsgrondslag sociale bijdragen (vb. fiche 281.18 + 281.50)
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‘Grensarbeiders’ en thuiswerk
▪ Tussen enerzijds Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, en anderzijds
België zijn overeenkomsten gesloten om geen wijzigingen aan te brengen aan
het fiscaal regime voor werknemers die ‘thuiswerken wegens corona’
(Circulaire 2020/C/81 van 17/6/20).
• Het ‘verplicht’ thuiswerk van grensarbeiders heeft geen impact op het fiscale statuut
(in beide richtingen): thuiswerkdagen worden geacht te zijn doorgebracht in het land
waar de betrokkene gewerkt zou hebben zonder de corona-maatregelen van de
overheid.
• Alle overeenkomsten werden opnieuw verlengd tot 31/12/21 (Akkoorden van 23
september 2021, BS 29-30/9/21 en 4/10/21).
• BE-LUX: 24-dagenregel wordt vanaf 1 januari 2022 uitgebreid tot 34-dagenregel
(Nieuw avenant bij DBV ondertekend op 31/8/21).
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Quid aansluiting werknemer bij groepsverzekering/pensioenfonds tijdens
de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge Covid 19?
➢ Werknemers blijven standaard aangesloten bij het pensioenplan (=
behoud pensioenopbouw) en blijven ook verder de dekkingen bij AO
en hospitalisatie genieten (Wet van 7 mei 2020, BS 18 mei 2020),
zonder fiscale gevolgen (Circulaire 2020/C/149 van 23/11/20).
➢ Werkgever kan expliciet kiezen (= opt-out) om de aansluiting niet
verder te zetten tijdens de periode van ‘coronawerkloosheid’.
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Quid aansluiting werknemer bij groepsverzekering/pensioenfonds tijdens
de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge Covid 19?
➢ ‘De bijdragen en premies voor aanvullende verzekeringen of
pensioentoezeggingen, die vrijwillig worden betaald voor de periode
tussen 1/3/20 en 30/9/21 (31/12/21 ?) waarin de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort wegens
overmacht of wegens economische redenen als gevolg van de COVID19-pandemie, worden eveneens geacht te zijn betaald in uitvoering
van die aanvullende verzekeringen of pensioentoezeggingen.’
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Quid aansluiting werknemer bij groepsverzekering/pensioenfonds tijdens
de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge Covid 19?
➢ ‘Voor de werkgever houdt die gelijkstelling in dat voor de berekening
van de 80 %-grens, er rekening mag worden gehouden met de
berekeningsparameters (referentiebezoldiging en indexatie) zoals die
van toepassing waren vóór de aanvang van de periode van tijdelijke
werkloosheid.’
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Premies van een IPT-verzekering zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar
wegens een daling van de ‘regelmatige en maandelijkse’ bezoldiging. Quid
betaling van de bezoldiging werd tijdelijk opgeschort of verminderd ?
➢ Advies CAPZ: neutraliseer de inkomsten van 2020 en hou rekening met de
jaarbezoldiging die in 2019 werd betaald of toegekend (mededeling van 20
mei 2020).
➢ Antwoord FOD Financiën: ‘Op basis van de ter zake huidige geldende
wettelijke en reglementaire bepalingen moet worden besloten dat voor de
berekening van de 80%-grens voor het jaar 2020 (2021) rekening moet
gehouden worden met de bezoldigingen die in het jaar 2020 (2021) worden
betaald of toegekend (Circulaire 2020/C/153 van 14 december 2020).’
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Premies van een IPT-verzekering zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar
wegens een daling van de ‘regelmatige en maandelijkse’ bezoldiging.
➢ Antwoord FOD Financiën: ‘Om te beoordelen of de voormelde bezoldigingen
regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend, worden
de maanden waarvoor de bedrijfsleider zijn bezoldiging heeft stopgezet en als
tijdelijke maatregel (premies mbt de jaren 2020 en 2021) in het kader van de
crisis door COVID-19 een overbruggingsrecht kan genieten buiten
beschouwing gelaten (Circulaire 2021/C/55 van 10 juni 2021)’.
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Premies van een IPT-verzekering zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar
wegens een daling van de ‘regelmatige en maandelijkse’ bezoldiging.
➢ Antwoord FOD Financiën: ‘Het gedeelte van de premie dat door de tijdelijke
schrapping of de vermindering van de jaarbezoldiging van de bedrijfsleider de
80 %-grens overschrijdt, kan worden beschouwd als een voorschot op de
premie die tijdens het volgende boekjaar (2021-2022) moet worden betaald
(Circulaire 2021/C/55 van 10 juni 2021).’
✓ Het gedeelte van de premie dat de 80%-grens overschrijdt, kan naar het
volgende jaar worden overgeboekt (49 ‘Over te dragen kosten’).
✓ Het overgedragen gedeelte kan worden beschouwd als een voor het
volgend jaar verschuldigde premie.
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Bij POZ wordt de 80%-regel beoordeeld op basis van het gemiddeld
inkomen van de voorbije drie jaar.
➢ Er werden geen specifieke steunmaatregelen genomen.
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
▪ Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen (BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• VAPZ-premies zijn aftrekbaar voor zover tijdens het betreffende jaar
effectief en volledig de sociale bijdragen zijn betaald. Wat indien de
zelfstandige ‘corona-betalingsuitstel’ heeft bekomen voor sociale
bijdragen?
• Idem voor de toepassing van het belastingkrediet voor zelfstandigen (art.
289bis WIB92).
→ Geen impact voor 2020 en 2021 – Circulaire 2020/C/126 van 19/10/20,
2021/C/50 van 31/5/21 en 2021/C/90 van 8/10/21.
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Vrijwilligerswerk
▪ Tijdelijke uitbreiding van de verhoging van de forfaitaire kostenvergoeding voor
specifieke categorieën van vrijwilligers (circulaire 2021/C/84 van 24/9/21).
•

Max. ‘verhoogde’ grens per jaar van € 2600,90 (aj. 2022) van toepassing voor
vrijwilligers die effectief worden ingezet in de gezondheidszorg voor
activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 (bv. vrijwilligers in
de test- en triagecentra), in de periode 1/7/21 t.e.m. 30/9/21 (KB van
24/7/21, BS 29/7/21).

•

Max. ‘verhoogde’ grens per jaar van € 3541 (aj. 2022) van toepassing voor
vrijwilligers die effectief worden ingezet in de vaccinnatiecentra in de periode
15/2/21 t.e.m. 31/12/21 (KB van 24/7/21, BS 29/7/21).
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Vergoedingen toegekend aan medisch personeel in de
vaccinatiecentra
▪ De vergoedingen die ‘medisch geschoolde’ medewerkers van de verschillende
vaccinatiecentra ontvangen kunnen niet als diverse inkomsten worden beschouwd
(Circulaire 2021/C/71 van 26 juli 2021).
• Het medisch geschoold personeel (huisartsen, verpleegkundigen, apothekers
…) van de vaccinatiecentra ≠ vrijwilliger
• Vergoedingen worden als baten aangemerkt, tenzij ‘aanstelling’ in het kader
van een arbeidsovereenkomst, dan worden de vergoedingen als
bezoldigingen aangemerkt.
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2
Vergroening mobiliteit
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1. Fiscaliteit ‘autokosten’ gisteren, vandaag en morgen
▪ De beroepskosten m.b.t. het gebruik van personenauto’s, auto’s voor
dubbel gebruik en minibussen zijn aftrekbaar binnen bepaalde grenzen en
afhankelijk van de ‘aankoopdatum’ (*) van het voertuig (art. 65 en 66
WIB92):
➢ Situatie tem aj. 2018
➢ Situatie voor aj. 2019-2020
➢ Situatie vanaf aj. 2021
* Aankoopdatum van het voertuig = datum van bestelling of datum waarop het lease- of
huurcontract wordt afgesloten.
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1. Fiscaliteit ‘autokosten’ gisteren – tem aj. 2018
Personenbelasting

Vennootschapsbelasting
CO2-uitstoot (gram/km)
Diesel
Benzine
1 - 60
1 - 60
61 - 105
61 - 105
106 - 115
106 - 125
116 -145
126 - 155
146 - 170
156 - 180
171 - 195
181 - 205
> 195
> 205

75%
(100% voor
financieringskosten)

Aftrek (%)
100%
90%
80%
75%
70%
60%
50%

0g CO2 = 120%
Geen CO2 bekend = 50%

75%
➢ CO2-uitstoot = officiële CO2-uitstoot zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (tot 1/7/19)
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1. Fiscaliteit ‘autokosten’ gisteren – tem aj. 2019-2020
Personenbelasting
CO2-uitstoot (gram/km)
Diesel
Benzine
1 - 60
1 - 60
61 - 105
61 - 105
106 - 115
106 - 125
116 -145
126 - 155
146 - 170
156 - 180
171 - 195
181 - 205
> 195
> 205

Aftrek (%)
Aankoop vanaf 2018
100%
90%
80%
75%
70%
60%
50%

Vennootschapsbelasting
CO2-uitstoot (gram/km)
Diesel
Benzine
1 - 60
1 - 60
61 - 105
61 - 105
106 - 115
106 - 125
116 -145
126 - 155
146 - 170
156 - 180
171 - 195
181 - 205
> 195
> 205

Aftrek (%)
Aankoop voor 2018
100%
90%
80%
75%
75%
75%
75%

0g CO2 = 120%
Geen CO2 bekend = 50%

Aftrek (%)
100%
90%
80%
75%
70%
60%
50%

0g CO2 = 120%
Geen CO2 bekend = 50%

75%

75%

➢ CO2-uitstoot = website van de DIV (www.mobiliteit.belgium.be) of gelijkvormigheidsattest
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1. Fiscaliteit ‘autokosten’ vandaag en morgen – vanaf aj. 2021
Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

CO2-aftrek voor wagen én brandstof
• CO2-uitstoot ≥ 200g (of indien geen gegevens bij DIV bekend): 40%
• CO2-uitstoot < 200g: formule =
Aftrek % = 120% - (0,5% x aantal gram CO2 x coëfficiënt brandstoftype)
Minimum: 50%*
Maximum: 100%
Coëfficiënt brandstof
➢ Enkel dieselmotor = 1
➢ Aardgas < 12 FPK = 0,90
➢ Rest (benzine, LPG, elektrisch, Dieselhybride**…) = 0,95
*: minimum 75% indien de wagen is aangekocht vóór 2018 (PB)
**: Wet dd. 27/06/2021, BS 30/06/2021

➢ CO2-uitstoot = website van de DIV (www.mobiliteit.belgium.be) of gelijkvormigheidsattest
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2. ‘Valse’ hybridevoertuigen
Echte Hybride

Valse Hybride

• Alle gewone hybrides

• Plug-in hybrides =
• Aangekocht vanaf 1/1/2018 indien
• Officiële CO2-uitstoot > 50g/km of
• Vermogen batterij: < 0,5 kWh/100kg

• Plug-in hybrides =
• Alle plug-in hybrides aangekocht, gehuurd
of geleased vóór 1/1/2018
• Aangekocht, gehuurd of geleased vanaf
1/1/2018 indien:
• Officiële CO2-uitstoot max. 50 g/km
• Vermogen batterij: min. 0,5
kWh/100kg

→ ‘Fiscale’ CO2-uitstoot = CO2-uitstoot
overeenstemmend voertuig
• Indien niet beschikbaar:
Officiële CO2-uitstoot x 2,5
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2. ‘Valse’ hybridevoertuigen
▪ Wat is een ‘overeenstemmend voertuig’ (KB van 5/9/19, BS 17/9/19)?
= Een voertuig dat, op basis van het Europees gelijkvormigheidsattest, categoriseert
onder:
• hetzelfde merk,
• hetzelfde model,
• hetzelfde koetswerktype,
• dezelfde brandstof,
• waarvan de verhouding tussen vermogen (in KW) tussen beide voertuigen het
dichtst de 1 benaderd (tussen 0,75 en 1,25),
• indien meerdere voertuigen kwalificeren: voertuig met hoogste CO2-uitstoot.
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2. ‘Valse’ hybridevoertuigen
▪ Wat is een ‘overeenstemmend voertuig’ (KB van 5/9/19, BS
17/9/19)?
• Publicatie lijst ‘overeenstemmende voertuigen’ op website FOD
Financiën.
• Sinds 20/4/2020 verplichte melding door de fabrikanten van alle
‘valse’ hybride-voertuigen die tussen 1/1/2018 en 1/1/2020 op de
markt zijn gebracht.
• Vanaf 1/1/2020 moet van elk nieuw verkocht valse hybride-voertuig
automatisch de gegevens worden meegedeeld aan de FOD
Financiën.
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49

3. CO2-uitstoot
▪ NEDC-waarde:
= ‘New European Driving Cycle’
• Oude labotest vanuit de jaren ’70: houdt geen rekening met
‘moderne’ verkeersomstandigheden en technologieën
• Verplicht tot 31/12/2017 – kon als overgang gebruikt worden
tot 31/08/2018
• (Meestal) de CO2-uitstoot van auto’s aangekocht tot en met
31 augustus 2018
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3. CO2-uitstoot
▪ WLTP-waarde:
• ‘Worldwide Harmonized Light vehicle Testing Procedures’
• Nieuwe labotest: houdt méér rekening met ‘moderne’
verkeersomstandigheden en technologieën
• Mogelijk vanaf 1/1/2018 – verplicht vanaf 1/09/2018
• De CO2-uitstoot van auto’s aangekocht vanaf 1 september 2018
➢ Gemiddelde WLTP-waarden liggen 20% hoger dan de NEDCwaarden
➢ Gevolgen voor aftrekbaarheid autokosten + VAA
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3. CO2-uitstoot
▪ NEDC vs WLTP: FAQ dd. 25 maart 2020
• Auto’s met enkel NEDC-waarde (rubriek 49.1): NEDC
• Auto’s met enkel WLTP-waarde (rubriek 49.4): WLTP
• Auto’s met WLTP-waarde en NEDC-waarde 2.0: keuze!!
➢ De meest voordelige (laagste) waarde kan worden
toegepast, ook indien het een tweedehandswagen betreft.
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3. FAQ – CO2-uitstoot
▪ Als ik vandaag een tweedehandswagen koop met NEDC én WLTP-uitstoot, mag ik
dan nog steeds de NEDC blijven gebruiken?
▪ JA! Je zal altijd de keuze hebben bij wagens met 2 uitstoten! Ongeacht
wanneer de wagen is aangekocht!
▪ Als ik vandaag een tweedehands ‘valse’ hybride wagen koop – datum eerste
inschrijving < 2018. Blijft dit voertuig dat dan een ‘echte’ hybride?
▪ NEEN! Datum eerste inschrijving speelt géén rol. Het gaat om de
aankoopdatum (lees: wanneer heeft de huidige eigenaar de wagen
aangekocht). Indien deze datum > 2018 → mogelijks ‘valse hybride’.
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3. FAQ – CO2-uitstoot
▪ Mijn dieselwagen aangekocht in 2017 was vorig jaar (aj. 2020) 75% aftrekbaar.
Mag mijn vennootschap deze wagen aan 75% blijven aftrekken?
• NEEN! De minimale aftrek van 75% voor auto’s aangekocht vóór 2018 is
enkel van toepassing in de PB! ALLE personenwagens in de vennootschap
volgen de nieuwe berekeningsregels!
▪ Ik heb in mijn eenmanszaak een Range Rover met een CO2-uitstoot van >
200g/km, aangekocht in 2016. Blijft deze auto min. 75% aftrekbaar?
• Voor aj. 2019 en 2020: JA!
• Vanaf aj. 2021: NEEN! De minimale aftrek van 75% geldt enkel voor
personenwagens met een CO2-uitstoot < 200g.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
▪ Enkele cijfers:
• Er zijn vandaag +/- 700.000 bedrijfswagens.
• Bedrijfswagens vertegenwoordigen iets meer dan de helft van de
nieuwverkoop voor wagens in België.
• Meer privaat gebruik: in Brussel gebeuren 3 op 10 verplaatsingen
woon-werkverkeer met de bedrijfswagen
• Bedrijfswagens zorgen voor ongeveer 2,8 miljoen ton CO2-emissies
per jaar of een 1/5e van de emissies van het totale wagenpark op de
Belgische wegen.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
▪ DOEL: een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark
doorvoeren om de Europese doelstellingen inzake reductie van
de CO2-uitstoot in 2030 te halen.
▪ Aan de berekening van het voordeel alle aard van voertuigen
worden geen wijzigingen aangebracht.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
▪ Krijtlijnen van de hervorming (Wetsontwerp van 6/10/21 houdende
fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit - DOC 55 2170):
• Alle nieuwe bedrijfswagens zullen vanaf 2026 koolstofemissievrij moeten
rijden, opdat ze nog een gunstige (para-)fiscale behandeling zullen kunnen
genieten (I).
➢ Geen verbod op bedrijfswagens die (deels) op fossiele brandstof rijden. Het
bijhorend voordeel op fiscaal en sociaal vlak zal wel volledig verdwijnen.

• Een investeringsboost genereren betreffende de aankoop en plaatsing van
bijhorende laadinfrastructuur (niet enkel voor personenwagens maar ook
voor vrachtverkeer) (II).
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
I.

Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark
▪ De kosten van alle bedrijfswagens, aangeschaft vanaf 1 januari 2026, met een
CO2-uitstoot > 0, zijn fiscaal niet langer aftrekbaar voor de WG.
▪ Voor koolstofemissievrije bedrijfswagens aangeschaft in 2026 blijven de kosten
voor 100% fiscaal aftrekbaar. Voor koolstofemissievrije bedrijfswagens
aangeschaft vanaf 2027 daalt het aftrekpercentage.
➢Aangeschaft in 2027: 95%
➢Aangeschaft in 2028: 90%
➢Aangeschaft in 2029: 82,5%
➢Aangeschaft in 2030: 75%
➢Aangeschaft in vanaf 2031: 67,5%.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
Schematisch: wagens zonder CO2-uitstoot
31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

31/12/2029

31/12/2030

31/12/2031

100%
95%
90%
82,5%
75%
67,5%
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
I. Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark
▪ Voor bedrijfswagens die aangeschaft zijn vóór 1 juli 2023 blijft de
huidige aftrekregeling (zie aj. 2021) ongewijzigd van toepassing.
➢ Met CO2-uitstoot: zie formule
➢ Zonder CO2-uitstoot: volledig aftrekbaar
▪ Voor bedrijfswagens die aangeschaft zijn van 1 juli 2023 tot 31
december 2025, zonder CO2-uitstoot: volledig aftrekbaar
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
I.

Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark
▪ Voor bedrijfswagens, aangeschaft van 1 juli 2023 tot 31 december 2025, met
CO2-uitstoot, geldt een uitdoofscenario. De huidige aftrekregeling blijft van
toepassing maar de aftrekpercentages worden geleidelijk afgebouwd tot 0%
(vanaf 2028).
➢ In 2025: max. 75%
➢ In 2026: max. 50%
➢ In 2027: max. 25%
➢ De ondergrenzen van 50% en 40% (indien CO2-uitstoot > 200 g) vallen weg.
➢ Indien geen gegevens bekend bij de DIV: beperking tot 0%.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
I.

Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark
▪ Voor bedrijfswagens, aangeschaft van 1 juli 2023 tot 31 december 2025, met
CO2-uitstoot, geldt een uitdoofscenario (afronding tot 1 cijfer na de komma).
CO2-uitstoot

Diesel

Aardgas

Andere

100

70%

75%

72,5%

125

57,5%

63,8%

60,6%

150

45%

52,5%

48,8%

175

32,5%

41,3%

36,9%

200

20%

30%

25%

225

7,5%

18,8%

13,1%

250

0%

7,5%

1,3%

275

0%

0%

0%
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
Schematisch: wagens met CO2-uitstoot
1/07/2023

31/12/2024

31/12/2025

31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

Oorspronkelijk aftrekpercentage, max 100%, min 50%/75%
Oorspronkelijke
formule, max
75%, min 0%

Oorspronkelijke
formule, max 50%,
min 0%

Oorspronkelijke
formule, max 25%,
min 0%

0% aftrek

0% aftrek
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
I. Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark
▪ Voor hybride bedrijfswagens, aangeschaft vanaf 1 januari 2023,
wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselkosten
beperkt tot max. 50%.
➢ N.v.t. voor de kosten van elektriciteit van de hybride voertuig.
➢ Stimulans voor het gebruik van de elektromotor.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
I. Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark
▪ De forfaitaire kostenaftrek van € 0,15 per kilometer voor de
beroepskosten m.b.t. het woon-werkverkeer geldt
vanaf 2026 nog slechts voor koolstofemissievrije wagens.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen - Particulieren
▪ (Tijdelijke) belastingvermindering voor de installatie van een thuislaadpaal
• Aankoop (in nieuwe staat) + installatie laadstation (incl. keuring) op het
adres van de BP op 1/1/aj.
• Het tarief van de belastingvermindering bedraagt:
• voor uitgaven betaald in de periode 1/9/21 tot 31/12/22: 45%
• voor uitgaven betaald in de periode 1/1/23 tot 31/12/23: 30%
• voor uitgaven betaald in de periode 1/1/24 tot 31/8/24: 15%
• Maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor
belastingvermindering: € 1500 per laadpaal en per BP. Dit bedrag wordt niet
geïndexeerd.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen - Particulieren
▪ (Tijdelijke) belastingvermindering voor de installatie van een
thuislaadpaal
• Intelligent laadstation = de laadtijd en het laadvermogen kunnen via
een energiebeheerssysteem gestuurd worden (tegen uiterlijk
1/1/23).
• Het laadstation maakt uitsluitend gebruik van groene stroom via
100% groene stroomcontract of hernieuwbare energiebronnen (op
1/1/aj verbonden aan het BT waarin de uitgaven zijn gedaan).
• De installatie moet goedgekeurd zijn door een erkend
keuringsorganisme.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen - Particulieren
▪ (Tijdelijke) belastingvermindering voor de installatie van een
thuislaadpaal
• De belastingvermindering is niet van toepassing:
➢voor uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke
beroepskosten,
➢voor uitgaven die recht geven op investeringsaftrek,
➢voor uitgaven die worden terugbetaald als kosten eigen aan de
werkgever/rechtspersoon.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen - Ondernemingen
▪ (Tijdelijk) verhoogde fiscale aftrek voor de kosten van de aankoop (in
nieuwe staat) en installatie van publiek toegankelijke laadstations.
• Investering in de periode 1/9/21 tot 31/12/22: aftrek = 200%
• Investering in de periode 1/1/23 tot 31/8/24: aftrek = 150%
• Investering in de periode 1/9/24 tot 31/12/29: aftrek = 100%
• Investering in de periode vanaf 1/1/2030: aftrek = 75%
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen - Ondernemingen
▪ (Tijdelijk) verhoogde fiscale aftrek voor de kosten van de aankoop (in
nieuwe staat) en installatie van publiek toegankelijke laadstations.
• Het laadstation moet lineair over minstens vijf jaar worden
afgeschreven.
• Geen cumulatie mogelijk met de investeringsaftrek voor elektrische
laadinfrastructuur.
• Verhoogde aftrek is van toepassing vanaf het BT waarin laadstation
‘operationeel’ en aangemeld bij de FOD Financiën + ‘publiek
toegankelijk’ blijven.
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen - Ondernemingen
▪ (Tijdelijk) verhoogde fiscale aftrek voor de kosten van de aankoop en
installatie van publiek toegankelijke laadstations.
• Aankoop, leasing of huur van laadstation.
• ‘Intelligent laadstation’: de laadtijd en het laadvermogen kunnen via
een energiebeheerssysteem gestuurd worden.
• ‘Publiek toegankelijk’: minstens gedurende de gangbare
openingstijden of sluitingstijden van de onderneming voor iedereen
toegankelijk + vermelding laadstation op www.eafo.eu (via FOD
Financiën).
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen voor vrachtwagens
▪ Een investeringsaftrek voor de aankoop van emissievrije vrachtwagens en tankof laadinfrastructuur.
• Aankoop van koolstofemissievrije nieuwe vrachtwagens en de installatie van
tankinfrastructuur voor (blauwe, groene en turquoise) waterstof en van
elektrische laadinfrastructuur.
• Tarief van de investeringsaftrek: 13,5% verhoogd tot …:
➢ 35% in 2023
➢ 29,5% in 2024
➢ 24% in 2025
➢ 18,5% in 2026
➢ 13,5% in 2027
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4. De toekomst: iedereen elektrisch vanaf 2026 ??
II. Laadpalen voor vrachtwagens
▪ Een investeringsaftrek voor de aankoop van emissievrije vrachtwagens
en tank- of laadinfrastructuur.
• De aftrek bedraagt max. 60 miljoen euro (= maximale EU-steun).
• Voorwaarden:
➢ Geen RSZ-schulden
➢ Geen onderneming in moeilijkheden
➢ Geen cumulatie met gewestelijke steunmaatregelen.
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5. Aanpassingen mobiliteitsbudget
▪ Mobiliteitsbudget vereenvoudigen, meer flexibel maken en verruimen
naar duurzame vervoersmodi
• Vanaf 2026 moet de milieuvriendelijke bedrijfswagen in pijler 1
emissievrij zijn.
• Vanaf 2026 moeten alle gemotoriseerde voertuigen van pijler 2 (zachte
mobiliteit) emissievrij zijn: vb. autodelen, carpooling …
• Voortaan ook van toepassing voor financieringskosten en
stallingskosten voor de categorie ‘zachte mobiliteit’ (o.a. fietsleningen).
• Ook voor abonnementen op het openbaar vervoer voor de verplaatsing
van inwonende gezinsleden van de werknemer.
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5. Aanpassingen mobiliteitsbudget
▪ Mobiliteitsbudget vereenvoudigen, meer flexibel maken en verruimen
naar duurzame vervoersmodi
• Uitbreiding van de straal van 5 tot 10 km voor huisvestingskosten (huur
of intresten) + ook voor kapitaalaflossingen.
• De wachttermijn van 36 maanden voor werkgevers om het systeem te
kunnen invoeren, wordt geschrapt.
• De wachttermijnen van 3 en 12 maanden voor werknemers wordt
eveneens geschrapt.
•…
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Actua PB
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Actua PB
•
•
•
•

Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
VVA/TOW aangifte KI eigen woning
Eigen woning: BFW ↔ Administratie tolerantie
Uitstel afbetaling hypothecaire lening

• Vrijwilligerswerk/verenigingswerk anno 2021
• Afbetalingsplan PB/VenB
• Tussenkomst DAVO
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
▪ ‘Bestaande’ regeling (KI ↔ (bruto)huurwaarde) strijdig met EU-recht
• Taxatie buitenlandse (niet-verhuurde) onroerende goederen: op
basis van ‘werkelijke’ huurwaarde.
• Taxatie Belgisch onroerend goed: op basis van KI, dat (zelfs
geïndexeerd én x 1,4) veel lager is dan ‘werkelijke’ huurwaarde.
➢ Schending vrij verkeer (EHJ, 11/9/14, 12/4/18 en 12/11/20).
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:
• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21 en circulaire
2021/C/21 van 1/3/21):
➢ Voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen moet
vanaf 1 januari 2021 (aj. 2022) een ‘KI’ worden vastgesteld. Dit ‘KI’
zal worden vastgesteld door de Administratie Opmetingen en
Waarderingen.
➢ De buitenlandse belasting zal niet langer aftrekbaar zijn van het
buitenlands onroerend inkomen (≈ OV).
81

81

Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:
• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21):
➢ Wanneer er geen gepast referentieperceel voorhanden is: KI = 5,3% van de
normale verkoopwaarde op 1/1/75 (art. 478 1e lid WIB92).
➢ Wanneer er geen enkele referentie voorhanden is om de normale
verkoopwaarde van het perceel vast te stellen op het referentietijdstip
(1/1/1975), wordt deze vastgesteld op basis van de actuele normale
verkoopwaarde waarop een correctiefactor wordt toegepast. Jaarlijks
wordt deze factor bekend gemaakt (art. 478 2e lid WIB92). Voor het jaar
2021 wordt deze factor vastgelegd op 15,018.
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
Jaar van verwerving

Correctiefactor

2010

12,678

2011

13,124

2012

13,653

2013

14,040

2014

14,377

2015

14,622

2016

14,739

2017

14,798

2018

14,901

2019

15,006

2020

15,036

2021

15,018

▪ Nieuwe regeling vanaf
aanslagjaar 2022:
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:
• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21):
➢ Voorbeeld: een appartement in Spanje in 2020 aangekocht voor een
bedrag van € 275.000 zal vanaf aj. 2022 een KI opleveren van € 969,34 =
(€ 275.000 / 15,036) x 5,3% (↔ aangifte brutohuurwaarde).
➢ Eigenaars van ‘gekende’ onroerende goederen gelegen in het buitenland
worden in 2021 uitgenodigd om alle noodzakelijke gegevens te
verstrekken (uiterlijk 31/12/21). Voor ‘nieuwe’ onroerende goederen, is
de termijn 4 maanden.
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
▪ Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:
• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21):

➢ Het KI van een in het buitenland gelegen grond wordt vastgesteld
op basis van de schaal van € 2 per hectare (art. 482/1 WIB92).
➢ In geval van niet-naleving van de aangifteverplichtingen kan een
administratieve boete worden opgelegd van € 250 tot € 3000
(art. 445 §5 WIB92).
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
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Toekenning KI voor buitenlandse onroerende goederen
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Aangifte KI eigen woning in TOW/VVA
▪ In de wizard in TOW is een mogelijkheid voorzien om het kadastraal inkomen ‘samen te
voegen’. Onderstaande info wordt in TOW hierover gegeven en stemt overeen met de
manier waarop de administratie dit in de praktijk benadert:
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Aangifte KI eigen woning
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Eigen woning vs niet eigen woning
▪ De kwalificatie ‘om sociale of beroepsreden niet zelf bewoond, maar wel
verhuurd (aan derden)’ = EIGEN woning, is gebaseerd op een administratieve
tolerantie (Circulaire Ci.RH.331/633.998 van 3 februari 2015).
▪ Een woning betrokken door personen die geen deel uitmaken van het gezin =
NIET-EIGEN woning (art. 5/5 §4 3e lid b BFW)
➢ Antwerpen, 9/2/21 en 27/4/21: hoewel er redenen van sociale aard
worden aanvaard, oordeelt het hof dat de belastingvrijstelling van de
eigen woning (art. 12 §3 WIB92) niet kan worden toegepast, omdat de
woning wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van het
gezin van de belastingplichtige.
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Covid 19-uitstel van betalingen van HL
▪ Looptijdwijzigingen van hypothecaire leningen worden vanaf 1/1/2020 geneutraliseerd
(art. 145/46/1 WIB92).
• Geen impact op fiscaal voordeel (Vlaams Programmadecreet van 30 december
2020, BS 30/12/20

92

92

46

25-10-2021

Covid 19-uitstel van betalingen van HL
▪ Looptijdwijzigingen van hypothecaire leningen worden vanaf 1/1/2020 geneutraliseerd
(art. 145/46/1 WIB92).
• In het kader van de elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. de
hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen (art. 323/1 WIB92) (KB
16/9/21, BS 31/9/21) wordt het betalingsattest aangevuld met een rubriek: ‘het
aantal maanden duurtijdverlenging van de lening als gevolg van het
betalingsuitstel in het kader van de coronacrisis, toegekend ingevolge de
uitvoering van gewestelijke maatregelen’.
• Ook de bevoegde autoriteiten van het Waalse Gewest hebben beslist om een
gelijkaardige bepaling te voorzien.
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Belastingvoordelen voor woonleningen
▪ De administratie publiceerde verschillende FAQ’s over de belastingverminderingen voor
uitgaven verricht in het kader van hypothecaire leningen.
• De belastingvoordelen voor de hypothecaire leningen in het Vlaams Gewest
(Circulaire 2021/C/77 van 3/8/21).
• De belastingvoordelen voor de hypothecaire leningen in het Waals Gewest
(Circulaire 2021/C/76 van 3/8/21).
• De belastingvoordelen voor de hypothecaire leningen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Circulaire 2021/C/75 van 3/8/21).
➢ Bijzondere gevallen worden toegelicht: herfinancieringsleningen, wederopnames,
hypotheekoverdrachten, gedeeltelijke verhuur/beroepsgebruik …
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‘Onbelast bijverdienen’ – aj. 2019-2021
▪ Het Grondwettelijk Hof heeft de ‘Wet van 18/7/18 en de Wet van
30/10/18’ vernietigd, maar handhaafde de gevolgen van de ‘vernietigde
bepalingen’ voor de activiteiten geleverd tot en met 31/12/20 (Arrest nr.
53/2020 van 23/4/20).
▪ Regeling vanaf 2021 – aj. 2022 (Circulaire 2020/C/84 van 25/6/20):
➢ Het specifieke belastingregime voor inkomsten uit verenigingswerk
(in 2019: 17.600 verenigingswerkers) en inkomsten uit occasionele
diensten tussen burgers houdt op te bestaan.
➢ Het fiscaal stelsel van de deeleconomie valt terug op het
oorspronkelijke regime van aj. 2018 (met een belasting aan 20%).
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Verenigingswerk – aj. 2022
▪ Voor het verenigingswerk werd vanaf 1 januari 2021 een nieuwe regeling
ingevoerd (Wet van 24/12/20 betreffende het verenigingswerk, BS
31/12/20 en circulaire 2021/C/9 van 9/2/21).
• Toepassingsgebied beperkt tot uitsluitend ‘activiteiten’ binnen de
sportsector
• Regeling geldt voor één jaar (2021), daarna volgt een evaluatie …
• Voorwaarden: cfr. regeling ‘onbelast bijverdienen’
➢ Max. 50 uren verenigingswerk per maand.
➢ Minimale vergoeding: € 5 per uur.
➢ Combinatie verenigingswerk en vrijwilliger bij dezelfde organisatie in
bepaalde gevallen mogelijk.
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Verenigingswerk – aj. 2022
▪ Voor het verenigingswerk werd vanaf 1 januari 2021 een nieuwe regeling
ingevoerd.
•

Op de vergoeding van het verenigingswerk is de vereniging een
solidariteitsbijdrage van 10% verschuldigd.

•

Op het ten voordele van de verenigingswerker geregistreerde bruto bedrag,
geldt een kostenforfait van 50% (art. 97/2 WIB92). Het netto bedrag
ondergaat een belastingtarief van 20% (art. 171 3°bis WIB92).
➢ Maximumbedrag per jaar (art. 37bis §2 WIB92 – aj. 2022): € 6390 (incl.
inkomsten uit de deeleconomie)
➢ Maximumbedrag per maand (= 1/12e jaarbedrag): € 532,50 (aj. 2022).
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Verenigingswerk – aj. 2022
▪ Uitbreiding en (tijdelijke) aanpassing van de nieuwe regeling inzake het
verenigingswerk (circulaire 2021/C/86 van 24/9/21):
•

Verdubbeling van de maandgrens voor het 3e kwartaal van 2021: max. € 1065
per maand (aj. 2022) voor verenigingswerkers in de sportsector (KB van
26/6/21, BS 29/6/21.

•

Uitbreiding vanaf 8 mei 2021 van het toepassingsgebied tot (Wet van
20/7/21, BS 23/7/21.
➢ Artistieke of kunst-technische begeleider in de amateurkunstensector,
de artistieke en de cultuur-educatieve sector,
➢ Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen
over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de
socioculturele, cultuur, kunst-educatieve en kunstensector.
98

98

49

25-10-2021

Afbetalingsplannen PB/VenB
▪ Digitaal aanvragen van afbetalingsplan via MyMinfin ‘vereenvoudigd’:
• Zowel voor particulieren als voor ondernemingen
• Geen vragenlijst indien afbetalingsperiode = max. 4 maanden + geen
andere fiscale schulden + tijdige aanvraag
➢ Bevestiging van de betalingsvoorwaarden < 1 week (via de eBox)
• Maximaal 12 maanden (of langer voor door de corona crisis getroffen
bedrijven)
• Nalatigheidsintresten blijven verschuldigd
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Tussenkomst DAVO
▪ Een tussenkomst voor de recuperatie van onderhoudsgeld of voor de toekenning van
voorschotten bij de DAVO kan voortaan via MyMinfin (Bericht FOD financiën,
29/9/21)
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Nieuw rekeningnummer personenbelasting
▪De personenbelasting moet vanaf aj. 2021 op een nieuw rekeningnummer
worden betaald (Bericht FOD financiën, 13/9/21)
• Nieuw rekeningnr. BE42 6792 0000 0054
• Op termijn zullen alle betalingen aan de FOD Financiën op dit
rekeningnummer moeten gebeuren.
• Voor betalingen van PB voor vorige aanslagjaren blijft het oude
rekeningnummer nog van toepassing.
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Begroting 2022: netto inspanning (0,4% bbp)
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Begroting 2022: bijzondere bijdrage sociale zekerheid

104

104

52

25-10-2021

Begroting 2022: taxshift
▪ Geleidelijke afschaffing van de BBSZ en versterking van de werkbonus
• Doel: een éénmalige taxshift waardoor de lage en midden lonen aan
koopkracht winnen èn waardoor de promotieval wordt verminderd.
➢ De bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) en het
supplement sociale bijdragen zelfstandigen zal worden verlaagd
(en in de toekomst afgeschaft).
➢ De verdeling tussen de BBSZ en werkbonus wordt respectievelijk
op 2/3e en 1/3e uitgewerkt.
• Timing: vanaf 1 april 2022
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Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
▪ Gefaseerde afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid

1e fase – vanaf 2022 (aj. 2023):
➢ 7% ipv 9% (€ 223,10 → € 173,53): voordeel = € 49,58
➢ Max. € 731,28 → € 581: voordeel = € 150,28
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Verhoging van de sociale werkbonus (en BK ?)
▪ Optimalisatie van de sociale werkbonus
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Begroting 2022: taxshift
▪ Geleidelijke afschaffing van de BBSZ en versterking van de werkbonus
• Financiering:
1. Niet doorstorting BV: de stijgende kostprijs zal worden afgeremd door:
de
bestaande
misbruiken,
onvolmaaktheden,
bestaande
rechtsonzekerheid … te hervormen in overleg met de betrokken
sectoren, (€ 75 mio),
2. De accijnzen op tabak worden verhoogd (€ 120 mio),
3. Er zal een ticketbelasting op vliegtuigreizen wordt ingevoerd voor
vertrekkende vluchten < 500 km (€ 30 mio).
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Verhoging van het belastingkrediet (?)
▪ Het belastingkrediet (art. 289ter/1 WIB92) wordt berekend op de
effectief toegekende sociale werkbonus.
▪ Het terugbetaalbaar en met de PB verrekenbaar belastingkrediet
bedraagt:
➢ 1/1/11 – 31/12/12: 5,7 % met een max. van € 120,
➢ 1/1/13 – 31/3/14: 8,95 % met een max. van € 200,
➢ 1/4/14 – 31/7/15: 14,40 % met een max. van € 300,
➢ 1/8/15 – 31/12/15: 17,81% met een maximum van € 360,
➢ 1/1/16 – 31/12/18: 28,03 % met een maximum van € 660,
➢ Vanaf 1/1/19: 33,14% met een maximum van € 830.
➢ Vanaf 1/4/22: ??
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Belastingvermindering voor kinderopvangkosten
▪ Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de
belastingvermindering voor de kosten van kinderopvang, wordt
verhoogd tot € 14 per dag per kind (art. 145/35 6e lid WIB92).
• Voor aj. 2020: max. € 11,20
• Voor aj. 2021: max. € 13 (Programmawet 20/12/20)
• Voor aj. 2022: max. € 14 (ipv € 13,70)
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BTW voor verhuur Airbnb
▪ Btw verschuldigd bij het aanbieden van gemeubelde
logiesvoorzieningen zoals Airbnb (opbrengst: € 20 mio).
▪ Privé-verhuur (al dan niet via online platformen) vs hotelsector:
oneerlijke concurrentie
➢ Verhuurders van gemeubelde kamers met extra diensten
kunnen kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine
ondernemingen
▪ Oplossing: aanbieders van met btw belast gemeubeld logies
worden uitgesloten van de vrijstellingsregeling.
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Nog op de plank …
▪ Fiscaal regime auteursrechten inperken (zie Fiscale en sociale
fraude)
▪ Afschaffing voordeel langetermijnsparen m.b.t. niet-eigen
woning (art. 145/1 3° WIB92)

▪…
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Nog op de plank …
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EINDE
Vragen?
Pieter Debbaut
Hoofdredacteur Belastinggids
Fiscaal adviseur Liantis
Prof FHS
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