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NIEUW IN DE AANGIFTE VAN 
JE PERSONENBELASTING
Zoals ieder jaar moet je binnenkort je belastingaangifte invullen. Dit jaar 
telt ze 823 codes. Dat zijn er 62 minder dan vorig jaar. Dat lijkt een vereen
voudiging, maar het blijft opletten geblazen wanneer je de aangifte invult.

Progressieve tarieven

Tarief Schijf (in euro)

In 2017 In 2018

25% 011.070 012.990

30% 11.07012.720 

40% 12.72121.190 12.99122.290

45% 21.19138.830 22.29139.660

50% vanaf 38.830 vanaf 39.660

 
FISCALITEIT
Gregory Henin, SBB 

Nieuw voor het inkomstenjaar 2017
Omdat de gewesten nu bevoegd zijn voor onder meer de 
belastingverminderingen voor de gezinswoning en de 
uitgaven voor dienstencheques, bepaalt je woonplaats 
op 1 januari 2018 of je de Vlaamse, Brusselse of Waalse 
voordelen geniet. Was je op nieuwjaarsdag gedomicili
eerd in het Vlaams gewest, dan krijg je dit jaar een 
‘Vlaamse’ belastingaangifte. We lichten hier de belang
rijkste wijzigingen in je belastingaangifte kort toe.

Vak II: Alleenstaanden. Wie ongehuwd is, uit de echt 
gescheiden is of de wettelijke samenwoning in 2017 
heeft stopgezet, is een alleenstaande. De aangifte 
maakt geen onderscheid meer tussen deze personen 
(code 100166).
Een alleenstaande ouder die op 1 januari 2018 minstens 
één kind ten laste had (al dan niet in coouderschap) en 
een beroepsinkomen heeft tussen de 3200 euro (na af
trek van beroepskosten) en 19.000 euro, krijgt twee ex
tra voordelen:

 > een extra belastingvrije som van 1000 euro;
 > een bijkomende belastingvermindering voor kinder
opvangkosten. 

Vandaag kunnen alle ouders van kinderen tot 12 jaar (of 
18 jaar, bij een zwaar gehandicapt kind) een deel van de 
opvangkosten via hun belastingaangifte recupereren. 

Tot 11,20 euro per opvangdag geeft recht op een belas
tingvermindering van 45%. Alleenstaande ouders met 
een laag belastbaar inkomen genieten een bijkomende 
vermindering van 30%, zodat de totale belastingvermin
dering kan oplopen tot 75%.

Vak IX: Woonkredieten. Net als vorig jaar is het vak van 
de woningkredieten opgesplitst in een deel voor de ge
zinswoning (de eigen woning) en de kredieten voor een 
tweede verblijf (een nieteigen woning). Het fiscaal voor
deel voor een hypothecair krediet op de eigen woning 
wordt bepaald in functie van het jaar waarin het krediet 
gesloten werd. Een lening die gesloten werd vanaf 2005 
valt onder een van de volgende Vlaamse woonbonussys
temen:

 > de Vlaamse woonbonus van de eerste generatie (kre
diet gesloten van 2005 tot en met 2014, om de enige 
en eigen woning te bouwen of aan te kopen – code 
*370 en *371);

 > de Vlaamse woonbonus van de tweede generatie (kre
diet voor de enige en eigen woning, gesloten in 2015  
– code *360 en *361);

 > de geïntegreerde Vlaamse woonbonus of de woonbo
nus van de derde generatie (krediet voor de eigen wo
ning, gesloten vanaf 2016 – code *344 en *335).

Je kunt in je belastingaangifte de geïntegreerde Vlaam
se woonbonus nooit combineren met de Vlaamse woon
bonus van de eerste of de tweede generatie, dus zal je 
een keuze moeten maken. Dat is het geval wanneer je 
vóór 1 januari 2016 een lening hebt gesloten om je eigen 
woning te kopen of te bouwen en vanaf 2016 voor die

zelfde woning een bijkomende lening hebt gesloten, bij
voorbeeld om te verbouwen.

Vak X: Belastingverminderingen. Inwoners van Vlaan
deren hebben recht op onder meer een belastingver
mindering voor PWA en dienstencheques, de mama
papalening, de winwinlening. Je hebt recht op een 
belastingvermindering voor de dakisolatie van een 
oude woning wanneer je al in 2016 een aannemerscon
tract gesloten hebt én in 2016 een voorschot betaald 
hebt. 

Nieuw voor inkomstenjaar 2018
Ook voor inkomstenjaar 2018 – dus voor de aangifte die 
je pas volgend jaar hoeft in te dienen – zijn er belangrij
ke wijzigingen.

Forfaitaire beroepskosten voor een eenmanszaak. Een 
zelfstandige met ‘winsten’ (eenmanszaak) kan tot 2017 
alleen zijn werkelijke beroepskosten aftrekken van zijn 
exploitatiewinsten. Nieuw vanaf 2018 is dat je kunt kie
zen voor de aftrek van forfaitaire kosten van maximaal 
4720 euro. 
Die forfaitaire kosten kunnen interessant voor een een
manszaak met werkelijke kosten die lager zijn dan het 
forfait. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ie
mand pas in het najaar van 2018 als zelfstandige start 
en in 2018 nog niet veel kosten gemaakt heeft. Deze 
zelfstandige kan de brutowinst van 2018 forfaitair met 
30% verminderen, met een maximum van 4720 euro. 
Het forfait kan ook interessant zijn voor eenmanszaken 
die weinig of geen kosten maken of die hun kosten om 
een of andere reden niet kunnen bewijzen. Zelfstandi
gen die ‘forfaitair’ belast worden kunnen de forfaitaire 
kostenaftrek niet genieten.

Verhoging investeringsaftrek naar 20%. Voor een
manszaken zowel als voor vrije beroepen die nieuwe in
vesteringen doen vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 de
cember 2019, wordt de eenmalige investeringsaftrek 
van 8% tijdelijk verhoogd naar 20%.

Nieuwe progressieve belastingtarieven. De meeste in
komsten worden belast tegen zogenaamde progressieve 
tarieven. Die tarieven wijzigen vanaf 2018, waarbij de 
belastingschijf van 30% verdwijnt (zie tabel).

Lagere stopzettingsbelasting. Vanaf 2018 wordt het 
stopzetten van een zelfstandige activiteit in bepaalde 
omstandigheden fiscaal goedkoper. Op voorwaarde dat 
de stopzetting gebeurt vanaf de leeftijd van 60 jaar, bij 
een overlijden of wanneer de stopzetting gedwongen is, 
daalt de belasting op stopzettingsmeerwaarden voor 
materiële vaste activa, handelsvorderingen, voorraden 
en voor immateriële vaste activa van 16,5% naar 10%.

Kapitaalinbreng in een groeivennootschap. Vanaf 2018 
is er een nieuwe belastingvermindering van 25% voor de 
kapitaalinbreng in een groeivennootschap. Een groei
vennootschap is een kleine vennootschap die tussen 5 
en 10 jaar oud is en minstens 10 werknemers in dienst 
heeft (de bedrijfsleider inbegrepen). Om aanspraak te 
maken op de belastingvermindering moet de omzet of 
het personeelsbestand van het bedrijf in de 2 jaar voor 
de investering met 10% gestegen zijn. Het belasting
voordeel voor startende en voor groeiende vennoot
schappen kan wel niet gecumuleerd worden. Investe
ringen in starters zowel als in groeiers tellen mee om te 
komen tot de drempel van 100.000 euro waarvoor het 
belastingvoordeel geldt.
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