
 

Geachte, 
 
 
Zoals ieder jaar zult u binnenkort uw aangifte in de personenbelasting toegestuurd krijgen. 
Zoals u heeft kunnen lezen in de pers werd het aangifteformulier dit jaar grondig gewijzigd. 
Doordat uzelf de codes én bedragen zult moeten overnemen wordt het invullen ervan nog 
complexer.  
 
Indien gewenst, kunnen wij deze aangifte voor u verzorgen.  
 
Hierna zenden we u alvast een overzicht van enkele wijzigingen in de personenbelasting die u 
misschien nog een bijkomende belastingbesparing kunnen opleveren in deze aangifte. 
 
• Verlenging van de bewaringsplicht van boeken en bescheiden, computerprogramma’s en 

-systemen  

De boeken en bescheiden, alsook de computersystemen aan de hand waarvan het bedrag van 
de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld, moeten ter eventuele beschikking van de 
administratie worden bewaard gedurende 7 jaar. De termijn werd aldus met 2 jaar verlengd. 
 
• Verlenging van de aanvullende aanslagtermijn 

In geval van laattijdige, ongeldige of niet-aangifte met bedrieglijk opzet of oogmerk om te 
schaden, wordt de aanvullende aanslagtermijn van 2 jaar opgetrokken naar 4 jaar. De gewone 
aanslagtermijn van 3 jaar in rekening genomen (die ongewijzigd blijft), bedraagt de totale 
aanslagtermijn in geval van fraude voortaan dus 7 jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van het 
aanslagjaar. 
 
• Verlenging van de aanvullende onderzoekstermijn  
 
In geval van laattijdige of ongeldige aangifte, wordt eveneens de aanvullende 
onderzoekstermijn van 2 naar 4 jaar opgetrokken, zodat de administratie voortaan onderzoek 
kan verrichten gedurende 7 jaren te rekenen vanaf de eerste dag van het aanslagjaar. De 
verplichting tot kennisgeving aan belastingplichtige van de aanwijzingen van 
belastingontduiking blijft behouden. 
 
• Verlenging van de termijn voor ambtshalve ontheffing van overbelasting 

Voortaan wordt ambtshalve ontheffing verleend van overbelasting of dubbele belasting die 
door de administratie is vastgesteld, of door de belastingplichtige aan de administratie kenbaar 
is gemaakt, binnen 5 jaar vanaf de eerste dag van het aanslagjaar. Deze termijn wordt aldus 
met 2 jaar verlengd. 
 
• De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (= de zogenaamde loonbonus) 
 
Met ingang van 2008 is een nieuw fiscaalvriendelijk stelsel van bonussen in werking 
getreden. De fiscale vrijstelling van deze niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
(loonbonussen) geldt voor het jaar 2008 ten belope van het maximumbedrag van € 2.200 
zonder dat de werknemers hierop personenbelasting of socialezekerheidsbijdragen 
verschuldigd zijn. Indien deze bonus aan de betrokken werknemers werden uitbetaald, werd 
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het bedrag ervan vermeld op de salarisfiche 281.10 onder de code 242 (na afhouding van de 
33% werkgeversbijdrage). Het bedrag vermeld in code 242 moet ook overgenomen worden in 
de aangifte (naast dezelfde code) maar zal niet belast worden.    
 
• Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten 
 
De Belgische wetgever heeft een volledig nieuwe forfaitaire belastingregeling ingevoerd 
inzake auteursrechten. Dit zijn rechten die verbonden zijn aan de exploitatie van een 
auteursrechtelijk beschermd werk. Het volstaat dat het werk voorspruit uit de intellectuele of 
artistieke inspanning van zijn maker, zijn persoonlijke stempel draagt en in een concrete vorm 
is gegoten (denk aan boeken, schilderijen, film, foto’s, enz.). 
 
Voor fiscale doeleinden worden deze beroepsmatige inkomsten ondergebracht bij de 
‘ roerende inkomsten’ tot een eerste schijf van € 49.680 (en dus afzonderlijk belast aan 
15%). Hogere inkomsten worden als beroepsinkomsten belast aan de progressieve tarieven. 
Voor de vaststelling van het netto-belastbaar bedrag mag de eerste schijf van € 13.250 
verminderd worden met 50% forfaitaire kosten, tussen € 13.250 en € 26.500 bedragen de 
forfaitaire kosten 25%. Vanaf 2009 moeten deze roerende inkomsten aan (bevrijdende) 
roerende voorheffing onderworpen worden door de betaler ervan. Echter voor het 
inkomstenjaar 2008 moeten deze inkomsten – bij gebrek aan inhouding van roerende 
voorheffing – nog steeds volledig aangegeven worden op het aangifteformulier.  
 
• Minderwaarden op personenwagens 
 
Indien een werknemer aanspraak wenst te maken op zijn werkelijke beroepskosten, mag € 
0,15 per afgelegde kilometer woon-werkverkeer in aftrek genomen worden zonder dat de 
effectief gemaakte autokosten moeten bewijzen worden. Vanaf 1 januari 2008 worden ook de 
minderwaarden door het gebruik van de personenwagen geacht begrepen te zijn in deze 
autokosten van het woon-werkverkeer. 
 

• Verruiming van aftrekbare giften 
 
Voortaan kunnen ook de giften aan culturele instellingen gevestigd in een andere lidstaat van 
de Europese Economische Ruimte als aftrekbare besteding gelden. Voorwaarde is dat het 
invloedsgebied van de instelling minstens een deelstaat of een gewest van de betrokken 
lidstaat of het gehele land bestrijkt, en dat ze opgenomen werden in de officiële lijst van door 
de Koning erkende instellingen.  
 

• Verruiming kosten voor kinderoppas 
 
Ook de aftrekbaarheid van kosten van een kinderopvang werden verruimd. De officiële 
erkenning van enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte volstaat voor de 
aftrekbaarheid van de kosten (en is dus niet langer beperkt tot België). Bovendien komen ook 
de kosten voor oppas binnnen de EER in aanmerking. Daarnaast moeten de kostenstavende 
bewijsstukken niet langer bij de aangifte te worden gevoegd maar moeten ze wel ter 
beschikking gehouden worden van de administratie. 
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• Aftrek voor de enige en eigen woning (= de zogenaamde woonbonus) 
 
Vanaf aanslagjaar 2009 kunnen echtgenoten en wettelijke samenwonenden de aftrek voor 
enige en eigen woning onder elkaar verdelen, zodat de aftrek ervan (tot een maximum 
bedrag van € 2.720 per belastingplichtige gedurende de eerste 10 jaar, daarna tot € 1.990) 
optimaal kan benut worden, beperkt tot eenieders aftrekgrens.  
 
De administratie heeft ook gespecifieerd dat indien de hypotheciare lening ook werd gebruikt 
voor de financiering van de registratierechten en/of notariskosten (dewelke volgens de 
adminstratie niet rechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de bouw of vernieuwing 
van de woning), deze afbetalingen worden verworpen voor deze aftrek. De financiëring van 
deze bijkomende kosten mogen niet op de betalingsattesten van de hypothecaire lening 
vermeld worden.  
 
• Verhoging belastingvrije som voor lage inkomen 
 
Vanaf aanslagjaar 2009 wordt de belastingvrije som voor belastingplichtigen met een 
belastbaar activiteitsinkomen van maximaal € 22.870 verhoogd van € 6.150 tot € 6.400.  
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