
 

 

Aangifte Personenbelasting  inkomstenjaar 2013/Aanslagjaar 

2014 : minder codes dan voorheen 

 

De belastingaangifte die u dit jaar moet invullen, telt netto een veertigtal 

codes minder.  

De afschaffing van de rijkentaks en de gewijzigde belasting van roerende 

inkomsten tekenen voor het gros van de geschrapte codes. 

 

Het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is vandaag in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd. 

Een daling van het aantal codes is een unicum, maar tegelijk heel relatief in 

vergelijking met de wildgroei van de laatste jaren. 

Het is bovendien stilte voor de storm.’ Door de staatshervorming zal de 

belastingaangifte volgend jaar een heel stuk complexer worden. 

In vergelijking met de belastingaangifte van vorig jaar sneuvelden meer dan 

50 codes. 

Welke codes minder?  

• Een eerste groep is te danken aan de afschaffing van de 

rijkentaks. Dat was een extra belasting van 4 procent voor wie 

meer dan 20.020 euro roerende inkomsten had. 

• Daarnaast werd gesnoeid in de belastingtarieven voor 

roerende inkomsten. Het standaardtarief bedraagt voortaan 25 

procent. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de aangifte van 

beleggingsopbrengsten, maar ook van inkomsten uit bijvoorbeeld 

de verhuur van meubelen of een wagen. 

• Bij de belastingvermindering voor energiebesparende 

investeringen sneuvelen 5 codes.  

 

Van het lijstje van mogelijke investeringen met een fiscaal voordeel 

blijft enkel nog dakisolatie over.  

 

• Daarnaast zijn er een aantal minder toegepaste 

belastingverminderingen geschrapt: voor woningen in een zone 

voor positief grootstedelijk beleid, obligaties uitgegeven door de 

Caisse d’Investissement de Wallonie, een elektrische 

personenwagen en een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig aan 

uw woning. 

 

Welke codes zijn nieuw? 

Dat neemt niet weg dat er ook een vijftiental nieuwe codes op uw 

aangifteformulier verschijnen. 

 

Een eerste groep  

 

• houdt verband met de hogere belasting op aanvullend 

pensioen van de tweede pensioenpijler, zoals 
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groepsverzekering.  

Sinds 1 juli 2013 betaalt u 20 procent in plaats van 16,5 procent bij 

een uitkering op 60 jaar.  

Als u het bedrag uitbetaald krijgt op 61 jaar bedraagt de belasting 

18 procent. 

• Ook de aangifte van gekochte diensten- en pwacheques wordt 

wat complexer.  

U moet een uitsplitsing maken voor de aankopen voor én na 1 juli 

2013.  

Voor die datum gold een maximumbedrag van 2.720 euro, erna van 

1.380 euro. 

 

• Er is ook een nieuwe informatieplicht.  

Naast de buitenlandse rekeningen en levensverkeringen moet 

‘juridische constructies’ gemeld worden. Dat zijn 

privatevermogensstructuur zoals een stichting of trust.   
 

• Tenslotte vertaalt ook de nieuwe regeling voor 

gelegenheidswerknemers in de horeca zich in  

nieuwe codes voor werknemers en voor bedrijfsleiders.  

Die inkomsten worden belast tegen een afzonderlijke aanslagvoet 

van 33 procent. 
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