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PERSONENBELASTING
1. Voorbeelden aftrekbare beroepskosten (totaal aftrekbaar)
- Beroepslokalen
Huisvestingskosten (hypothecaire intresten, huur, verwarming ...) zijn aftrekbaar indien ze
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Voor gebouwen met een gemengd
karakter wordt een verhouding vastgesteld tussen het beroeps- en het privé-gedeelte. Deze
verhouding wordt toegepast op de totale huisvestingskosten.
De onroerende voorheffing is aftrekbaar voor de huurder (mits bewijs van betaling) én voor
de eigenaar.
De buurwaarborg mag alleen afgetrokken worden indien ze door de eigenaar werd geïnd ter
betaling van achterstallige huurgelden of van schadevergoeding.
Indien de huurprijs ook een garage omvat moet het aftrekbare gedeelte afzonderlijk berekend
worden. Deze huurprijs valt immers onder de aftrekbeperking van 75 % voor autokosten.
Herstellingen zijn aftrekbaar voor zover zij aan het gebouw geen hogere waarde geven.
Telefoon Portkosten Bureelbenodigdheden, kantoormateriaal, enz. Sociale bijdragen
Bijdragen vrij aanvullend pensioen Bijdragen kleine risico's

2. Voorbeelden beperkt aftrekbare kosten
Voertuigen
Verplaatsingen van en naar het werk zijn forfaitair aftrekbaar aan 0,15 EUR per kilometer.
De kosten i.v.m. financiering en mobilofoon mogen boven dit forfait afgetrokken worden.
Andere beroepsmatige verplaatsingen zijn slechts aftrekbaar voor 75 %. De kosten van
brandstof, financiering en mobilofoon zijn 100 % aftrekbaar m.b.t. deze andere verplaatsingen. De aankoopprijs van de wagen moet worden afgeschreven.
Reizen
Uitgaven voor een studiereis of voor het bijwonen van een congres of colloquium zijn beroepskosten indien zij noodzakelijk zijn om het beroepsinkomen te verdienen of te behouden.
Relatiegeschenken en restaurantkosten Aftrekbaar voor 50 %.
Beroepskledij
Enkel de uitgaven met betrekking tot specifieke beroepskledij zijn aftrekbaar. Kleding die
doorgaans in het privé-leven wordt gedragen is dus niet aftrekbaar.

3. Bewijs
Men is in beginsel verplicht om de beroepskosten te bewijzen.
Voorbeelden
Facturen, kwitanties, nota's, ontvangstbewijzen of andere BTW-documenten, fiscale ontvangstbewijzen, andere documenten die door een wettelijke bepaling opgelegd zijn.
Voor sommige uitgaven en lasten is het niet gebruikelijk dat bewijsstukken worden
gevraagd of verkregen, met name voor de representatiekosten, onderhoudsproducten

voor de bedrijfslokalen, kleine kantoorkosten, reis- en congreskosten in het buitenland en
sommige kosten betreffende het gemengd gebruik van een auto (benzine, car-wash). Men
moet de hoofdcontroleur overtuigen dat men deze uitgaven heeft gedaan. Hiertoe kan
men alle bewijsmiddelen aanwenden (getuigen, feitelijke vermoedens).

4. HOE WORDEN DE BELASTINGEN BEREKEND ?
De personenbelasting wordt berekend op het nettobelastbaar inkomen. Dit inkomen is
samengesteld uit
- roerende inkomsten;
- onroerende inkomsten;
- beroepsinkomsten;
- diverse inkomsten.
De belasting wordt berekend op basis van de tarieven in het kadertje. Hoe hoger het
inkomen, hoe hoger het belastingpercentage (progressief tarief).
Een gedeelte van het inkomen wordt niet belast
(inkomstenjaar 2003)
- 5.570,00 EUR voor alleenstaande;
- 4.610,00 EUR per echtgenoot.
Deze belastingvrije som wordt éénmaal per gezin verhoogd in functie van de
gezinstoestand, bv. 1. 180,00 EUR voor 1 kind;
- 3.050,00 EUR voor 2 kinderen;
- 6.830,00 EUR voor 3 kinderen;
- 11.040,00 EUR voor 4 kinderen.
- 4.220,00 EUR voor elk volgend kind
BELASTINGTARIEVEN
inkomsten 2003
Tot 6.840,00

25

6.840,01- 9.740,00
9.740,00 -14.530,00
14.530,00 - 29.740,00

30
40
45

29.740,01 en meer

50

Deze schaal houdt geen rekening met aanvullende gemeentebelasting
Voorbeeld
Een alleenstaande heeft een nettoberoepsinkomen van 16.972,00 EUR. De
personenbelasting op zijn netto-inkomen bedraagt
6.840,00 x 25
% = 1.710,00 EUR
2.900,00 x 30
% = 870,00 EUR
4.790,00 x 40
% = 1.916,00 EUR
2.442,00 x 45
% = 1.098,90 EUR
Totaal :
5.594,90 EUR
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Hiervan moet afgetrokken worden de personenbelasting op het belastingvrije gedeelte
van 5.570,00 EUR aan 25 % = 1.392,50 EUR. Te betalen belasting: 5.594,90 EUR 1.392,50 EUR = 4.202,40 EUR

5. VOORAFBETALINGEN
Personen die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen in hoofdberoep
krijgen de eerste 3 jaren geen belastingsverhoging, zelfs als ze tijdens deze periode
geen voorafbetalingen deden.
Vanaf het vierde jaar moeten alle zelfstandigen voorafbetalingen doen om een
vermeerdering van de personenbelasting te voorkomen. Het tarief van de
belastingvermeerdering wordt voor elk jaar bij Koninklijk Besluit vastgesteld en
bedraagt voor aanslagjaar 2003 9%.
De voorafbetalingen moeten gedaan worden uiterlijk
de 10de van de 4de maand;
de 10de van de 7 de maand;
de 10de van de 10de maand;
de 20ste van de 12de maand.
- De gerealiseerde belastingbesparing (die wordt afgetrokken van de
belastingvermeerdering) wanneer men tijdig voorafbetaalt bedraagt voor de le
voorafbetaling 12 %, de tweede periode 10 %, de derde periode 8 % en in de vierde
periode 6 %.
- Rekeningnummer 679-2002340-66
-

Voorafbetalingen - Natuurlijke personen - Financietoren,
Kruidtuinlaan 50 Bus 333 - 1010 Brussel
Tel. 02/210 40 40
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