INFORMATIEDOSSIER

Fiscaliteit

Personenbelasting
Elke zelfstandige die zijn activiteiten als natuurlijke persoon uitoefent, wordt op zijn inkomen belast.
De berekening ervan gebeurt aan de hand van het totaalinkomen, na aftrek van de aftrekbare bestedingen.
Indien u gehuwd bent zal de belasting op de inkomsten van het gezin berekend worden.
Totaalinkomen

Professionele inkomsten
Inkomsten van roerende goederen
Inkomsten van onroerende goederen
Diverse andere inkomsten

Aftrekbare bestedingen

Aankoopkosten
Investeringen
Diensten en diverse goederen

Voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013): aanslagtarieven
Jaarlijks netto belastbaar bedrag
van 0 tot 8.590,00 euro
van 8.590,01 tot 12.220,00 euro
van 12.220,01 tot 20.370,00 euro
van 20.370,01 tot 37.330,00 euro
Meer dan 37.330,01 euro

belastingstarief
25%
30%
40%
45%
50%

TIP
Vanaf een bepaald moment wordt het dus voordeliger om naar een vennootschapsvorm over te schakelen,
aangezien vennootschappen van gunstigere belastingtarieven kunnen genieten.

Vennootschapsbelasting
Alle vennootschappen, verenigingen* en instellingen zijn aan de vennootschapsbelasting onderworpen voor
zover:
‐ ze rechtspersonen zijn
‐ hun maatschappelijke zetel, hun directie, hun administratie of hun belangrijkste vestiging zich in België
bevindt
‐ ze winstgevende activiteiten uitoefenen
* Een VZW is in principe niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen.
Let op: De fiscale administatie moet zich niet automatisch neerleggen bij een VZW‐statuut. Ze is bevoegd om
toch belastingen te innen indien blijkt dat een vereniging toch winstgevende activiteiten uitvoert.
De berekening van de belasting geschiedt op de netto‐inkomsten, na aftrek van de beroepsonkosten.
Beroepsonkosten
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Uitgave moet in verband staan met de professionele activiteit
Uitgave heeft/had als doel belastbaar inkomen te verwerven of behouden
Werkelijkheid en bedrag van de uitgave bewijzen (facturen, kwitanties,
ontvangstbewijzen,...) en rechtvaardigen
Uitgave moet gedurende het jaar van de aftrek effectief gebeurd zijn, ofwel
een vaststaande schuld zijn
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Mensen die een vrij beroep uitoefenen kunnen ook kiezen voor een forfaitaire aftrek van kosten. De
berekening gebeurt dan aan de hand van percentages van de bruto inkomsten, na aftrek van de sociale lasten.
Er moet vervolgens nagekeken worden welke uitgaven fiscaal aftrekbaar zijn en zo ja, in welke mate (volledig of
gedeeltelijk).
Het belastingstarief bedraagt 33,99%.
Sommige vennootschappen kunnen ook van een verminderd (progressief) belastingtarief genieten.
Belastbaar inkomen
0 tot 25.000,00 euro
25.000,00 tot 90.000,00 euro
90.000,00 tot 322.500,00 euro

Belastingtarief
24,9775%
31,93%
35,535%

Volgende vennootschappen worden uitgesloten van dit progressief belastingtarief:
‐ Financiële vennootschappen
‐ Dochtervennootschappen
‐ Vennootschappen die een dividenduitkering hoger dan 13% van het gestort kapitaal uitgeven
‐ Vennootschappen die geen minimale bezoldiging aan hun bedrijfsleiders toekennen: € 36.000,00
‐ Beleggingsvennootschappen

Andere heffingen
Ondernemingen en zelfstandigen zijn verondersteld verscheidene regionale en gemeentelijke taksen te
betalen.

Regionale taksen
Jaarlijks dienen zelfstandigen en ondernemingen een forfaitaire taks te betalen,
vrijstellingsvoorwaarden die uitdrukkelijk door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn voorzien.

behoudens

Bovendien is iedereen eigenaar van een niet‐residentieel gebouw (of een deel ervan) in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een heffing op niet‐residentiële gebouwen verschuldigd.

Gemeentelijke taksen
Zelfstandigen en ondernemingen moeten gemeentelijke belastingen betalen. Dit heeft tot doel al de behoeften
van de gemeente te dekken. Elke Brusselse gemeente heeft haar eigen aanslagbeleid.
De gemeentelijke taksen zijn onderverdeeld in aanvullende en niet‐aanvullende taksen.
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