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Aangifte personenbelasting voor ‘nieuwkomers’
Ik ben vorig jaar naar België verhuisd en ik heb braafjes tijdig, weliswaar eigenhandig, mijn
aangifte personenbelasting ingediend.
Nu blijkt het aanslagbiljet dat ik net in mijn bus vond aanzienlijk te verschillen van mijn eigen
berekening via Tax-on-web?
Waar ben ik de mist ingegaan?
•

Aangifteplicht personenbelasting - rijksinwoner

Iedereen die Belgisch rijksinwoner is op 1 januari van het aanslagjaar - dit is het jaar volgend op het
inkomstenjaar - moet een aangifte in de personenbelasting indienen en daarin zijn wereldwijde
inkomsten opgeven.
Voor het bepalen van uw rijksinwonerschap kijkt de Belgische Belastingdienst naar de datum van uw
inschrijving in het (Belgisch) bevolkingsregister. Het gaat hier om een weerlegbaar wettelijk
vermoeden, m.a.w. u kan mits het voorleggen van bewijsstukken verzoeken om een andere datum te
hanteren.
Vaak voorkomende situatie is deze waarbij de uitschrijving in het buitenland enige tijd na de
inschrijving in België of de start van een huurovereenkomst in België plaatsvindt. Het hoeft geen
betoog dat dergelijke situaties “tricky” zijn, gezien twee landen u dan als fiscaal inwoner gaan
beschouwen voor eenzelfde periode, hetgeen dan op zijn beurt weer kan leiden tot dubbele
belastingheffing. Vandaar ons advies om inschrijving in België en uitschrijving in buitenland zo veel
mogelijk gelijktijdig te doen.
Concreet : U bent verhuisd op 17 augustus 2017 van Nederland naar België. U diende aangifte
te doen in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018 met vermelding van uw wereldwijde
inkomsten voor de periode van 17 augustus tot en met 31 december 2017.
•

Belasting te betalen?

Of de op te geven inkomsten ook daadwerkelijk worden belast, hangt af van :
-

enerzijds de regels die opgenomen zijn in de Dubbelbelastingverdragen door België
afgesloten met de andere betrokken landen, en
anderzijds van de spelregels eigen aan het systeem van de Belgische inkomstenbelasting.

Het is net op dat laatste vlak dat de federale overheid met ingang van aanslagjaar 2018 - inkomsten
2017 een wijziging met aanzienlijke financiële impact heeft doorgevoerd voor de mensen die tijdens
het jaar hun fiscale woonplaats overbrengen naar België of van België naar het buitenland.
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Op het niveau van de berekening van de belasting en van de bepaling van het belastbaar inkomen
zullen de federale belastingverminderingen, vrijstellingen en grensbedragen niet langer voor hun
volledig jaarbedrag worden toegekend, maar enkel nog in verhouding tot de werkelijke verblijfsduur
in België. We spreken hier van de “proratering van de fiscale federale voordelen”.
Het gaat onder meer over de bedragen van de belastingvrije sommen, van de forfaitaire
beroepskosten, van het huwelijksquotiënt, van de netto- bestaansmiddelen voor personen ten laste.
Een maatregel die logisch is, aangezien de mensen die overgingen van de personenbelasting naar de
belasting der niet-inwoners of omgekeerd voorheen twee keer langs de kassa passeerden, gezien dan
de jaarbedragen twee keer werden toegekend.
Hiervoor werd een nieuwe code 1199-62 aan het aangifteformulier personenbelasting en belasting
der niet-inwoners toegevoegd waarin u het aantal maanden dient te vermelden dat u aan de
respectievelijke belasting onderworpen was. De 16de van de maand fungeert als spildatum.
Terug naar ons voorbeeld. U arriveerde op 17 augustus 2017 in België. U diende naast
voormelde nieuwe code het cijfer 4 in te vullen. Was u reeds 15 augustus 2017 ingeschreven
in België, dan was het 5 geweest. Het ingevulde getal vormt dan de teller van de breuk
(4/12de of 5/12de) waarmee de federale fiscale voordelen worden beperkt.
Om het nog wat ingewikkelder te maken zal de Belgische Belastingdienst niet steeds automatisch zelf
de proratering toepassen, maar dient u deze nog zelf te berekenen bij het invullen van uw
aangifteformulier. Hier wordt u duidelijk op gewezen door een kleine voetnoot in het
aangifteformulier of in de al lijvige toelichting bij de aangifte.
Kortom, opnieuw een maatregel die de aangiftes personenbelasting en belasting der niet-inwoners
weer wat complexer maakt … het was ook te eenvoudig nietwaar?
Voor vragen neem contact op met ons :
A.C. Koijen & Partners
Esserstraat 79, 4813 EJ Breda, Nederland
Telefoon : (+31) 076 - 514 74 44
mail : aangiftes@ackoijen.nl
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Proratisering en
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behalve in geval van overlijden – geen pro rata dan
Wat geldt voor ‘nieuwkomers’ geldt uiteraard ook voor ‘vertrekkers’ die België definitief
verlaten en zich uitschrijven. Toch wordt hier (nog) geen rekening mee gehouden. Want bij
emigratie in 2017, moe(s)t er een ‘aangifte speciaal’ voor aanslagjaar 2017 worden
gebruikt en de proratering van de fiscale voordelen geldt pas vanaf aanslagjaar 2018.
Ook wanneer je, net afgestudeerd, pas in de loop van 2017 voor het eerst bent beginnen
werken, worden de fiscale voordelen niet beperkt (als de student al op 1 januari 2017 in
België verbleef). De aanvangsdatum van een beroepsactiviteit is dus niet relevant.
Belintax De code 1199 (beperking fiscale voordelen) is ENKEL van toepassing indien het
belastbaar tijdperk korter is dan het kalenderjaar en dat is het geval bij een wijziging van
het fiscaal statuut : een inwoner wordt niet inwoner of vice versa.
In de door u voorgelegde situatie gaat het om iemand die het volledige kalenderjaar het
statuut heeft van niet inwoner maw er is geen wijziging van statuut zodat die aangiftecode
1199 niet van toepassing is. Het belastbaar tijdperk stemt daar overeen met het
kalenderjaar en dit ongeacht de duurtijd tijdens dewelke hij inkomsten uit België heeft
verkregen.
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