
Mevrouw Ellen Fels, Mijnheer Kristof Dellaert,

Dit is uw aanslagbiljet
1
 in de personenbelasting en de aanvullende belastingen voor uw inkomsten van 2019 (aanslag-

jaar 2020). U vindt hieronder het bedrag dat we aan u zullen terugbetalen.

1
Overeenkomstig artikel 136 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

Nationaal nummer:
81.12.14-016.92
85.10.10-315.02

Artikelnummer:
123.456.789

Gent, 16 oktober 2020

Uw rekeningnummer wijzigen?

In dat geval moet u ten laatste op 20 november 2020 uw nieuw rekeningnummer doorgeven:

Nog openstaande schulden?

In dat geval zullen we dit bedrag in uw voordeel gebruiken om die schulden te betalen. We brengen u daarvan dan op de hoogte en 
betalen u alleen het eventuele saldo terug.

Het bedrag in uw voordeel :
J  Terugbetalingsdatum : 31/12/2020

J  Op rekeningnummer : BE62 5678 9123 1212

J   bij voorkeur via MyMinfi n.be, de snelste en makkelijkste weg!

J   ofwel per brief aan Infocenter Gent:

J    vermeld uw rekeningnummer.
J    onderteken de brief.
J    vergeet niet een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen!

Bewaar dit aanslagbiljet zorgvuldig. U hebt het misschien nodig om uw inkomsten te bewijzen, bijvoorbeeld voor het aanvra-
gen van sociale voordelen (studiebeurzen, sociale leningen, huisvestingspremies …).
>    U kunt het steeds afdrukken via MyMinfi n.be.
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€ 1.883,21
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Datum van uitvoerbaarverklaring  
van het kohier:15 oktober 2020
Gemeente: AALST
Art.: 123.456.789
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Code
1002
1254
1287
1394
3372
4370
4374

1061
1090
2288

Code
1030
1255
1361
2361
3373
4372

1084
1288

Gegevens
1

1.050,00
430,00
60,00

1
400,00

1

7,5
1

2,90

Gegevens
2

1.050,00
980,00
980,00

2
1

1
17,80

Code
1250
1286
1384
3370
3374
4373

1086
2086

Gegevens
43.000,00
6.000,00

600,00
3.040,00

1
2

14/12/1981
10/10/1985

Gemiddelde aanslagvoet (%) 18,9 1,2

€ 1.883,21

Samenvatting

Deze aanslag werd gevestigd op basis van de volgende gegevens.
Gelieve te controleren of deze gegevens correct zijn.

Gegevens aangifte

Administratieve gegevens

RESULTAAT VAN DE BEREKENING

Bedrag in uw voordeel

DETAIL VAN DE BEREKENING

Vaststelling van de belastbare inkomsten

Beroepsinkomsten
Wedden en lonen
Terugbetaling woon-werkverkeer
Totaal bedrag
Vrijstelling
Forfaitaire beroepskosten

Verschil
Gezamenlijk belastbaar
Bedrijfsvoorheffing
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

43.000,00

1.050,00
1.050,00-
4.810,00-

38.190,00
38.190,00
6.000,00

430,00

1250

1254
1255

1286
1287

Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten
Wedden, lonen, enz.

Totaal
Huwelijksquotiënt

Netto-inkomen

38.190,00

38.190,00
10.940,00-

27.250,00

10.940,00

10.940,00

Nat. nr.: 81.12.14-016.92
              85.10.10-315.02

Rep.-Nr. : 987654.3210
Inkomsten 2019 - AJ 2020
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Datum van uitvoerbaarverklaring  
van het kohier:15 oktober 2020
Gemeente: AALST
Art.: 123.456.789
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BEREKENING VAN DE AANSLAG

Verrekende belastingvrije sommen
- basisbedrag

verhoogd voor :
- kinderen ten laste

Totaal

Basisbelasting
Belastingvermindering :
- op de belastingvrije sommen

Om te slane belasting

Hoofdsom op gezamenlijk belast. ink.

Totale hoofdsom op 
gezamenlijk en afzonderlijk belast. ink.

Belasting Staat
- Gezamenlijk belastbaar ink.

FEDERALE BELASTING

Gereduceerde Belasting Staat

- Gezamenlijk belastbaar ink. 

Federale verminderingen
- Giften
- Uitgaven kinderopvang
- Pensioensparen

Saldo federale belasting
- Gereduceerde belasting Staat

GEWESTELIJKE BELASTING

Gewestelijke Belasting

- Gezamenlijk belastbaar ink.

9.105,50

3.437,50-

5.668,00

5.668,00

5.668,00

5.668,00
5.668,00

4.253,44

4.253,44

19,27-
192,66-
294,00-

3.747,51
3.747,51

1.414,57

1.414,57

2.735,00

2.215,00-

520,00

520,00

520,00

520,00
520,00

390,22
390,22

7,73-
77,34-

294,00-

11,15
11,15

129,78
129,78

1394
1384
1361

1394
1384
2361

5.668,00  x  75,043 % =
520,00  x  75,043 % =

4.253,44  x  33,257  % =
390,22  x  33,257  % =

Gezamenlijk belastbaar inkomen
Beroepsinkomsten
- Wedden, lonen, enz.

Totaal van de netto-inkomsten

Gezamenlijk belastbaar inkomen

27.250,00

27.250,00

27.250,00

8.860,00

4.150,00

13.010,00

8.860,00

8.860,00

10.940,00

10.940,00

10.940,00

Detail van de berekening (vervolg)

Nat. nr.: 81.12.14-016.92
              85.10.10-315.02

Rep.-Nr. : 987654.3210
Inkomsten 2019 - AJ 2020
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Gewestelijke verminderingen
- Eigen woning (lening) vóór 2015

Saldo gewestelijke belasting
- Gezamenlijk belastbaar ink.

TOTALE BELASTING

Totale Belasting

SALDO FEDERALE BELASTING
- Terugbetaalbare bestanddelen 
Bedrijfsvoorheffing

Saldo Federale Belasting

SALDO GEWESTELIJKE BELASTING
Saldo Gewestelijke Belasting

Totaal Saldo Federale Belasting
Totaal Saldo Gewestelijke Belasting
Gemeentebelasting
- op belastbare ink.

S A L D O

1.368,00-

46,57
46,57

3.794,08

6.000,00-

2.252,49-

46,57

120,00-

9,78
9,78

20,93

11,15

9,78

2.241,34-
56,35

286,13

1.898,86-

3370 4370

3.815,01  x  7,5  % =

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Verschuldigd op 38.190,00
Reeds ingehouden

Saldo bijdrage

445,65
430,00-

15,65

Detail van de berekening (vervolg)

€ 1.883,21Bedrag in uw voordeel

Nat. nr.: 81.12.14-016.92
              85.10.10-315.02

Rep.-Nr. : 987654.3210
Inkomsten 2019 - AJ 2020
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1 Artikelnummer 

Dat is het identificatienummer van het aanslagbiljet dat je hebt ontvangen. Vermeld het zeker als je contact neemt 
met de fiscus over dit aanslagbiljet.

2 16 oktober 2020 

Die datum van verzending is van belang wanneer je een bezwaarschrift wilt indienen tegen het aanslagbiljet. Vanaf 
dan begint immers de bezwaartermijn te lopen: je bezwaarschrift moet uiterlijk zes maanden na de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending in handen zijn van de gewestelijke directeur van belastingen, tenzij je de brief 
aangetekend hebt verstuurd, want dan telt de datum van de poststempel als indieningsdatum.

3 Inkomsten van 2019 

Dit aanslagbiljet betreft de berekening van de belasting voor wat jij in 2020 hebt aangegeven, meer bepaald de in-
komsten die je in 2019 hebt opgestreken, de bedrijfsvoorheffing die je werkgever in de loop van 2019 voor rekening 
van de fiscus heeft ingehouden, en de fiscale uitgaven die je in 2019 hebt gedaan. Wat voor jou het inkomsten-
jaar 2019 is, noemt de fiscus het aanslagjaar 2020.

4 Aanslagjaar 2020 

Wat de fiscus het aanslagjaar 2020 noemt, is voor jou het inkomstenjaar 2019. Dit aanslagbiljet betreft dus de bere-
kening van de belasting voor wat je in 2020 hebt aangegeven, meer bepaald de inkomsten die je in 2019 hebt opge-
streken, de bedrijfsvoorheffing die je werkgever in de loop van 2019 voor rekening van de fiscus heeft ingehouden, 
en de fiscale uitgaven die je in 2019 hebt gedaan.

5 Het bedrag in uw voordeel

In dit geval heb je recht op een terugbetaling. 
Maar het kan ook anders … Als je nog moet bijpassen, zou daar de uiterlijke betaaldatum vermeld staan, samen met 
het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling die je op de overschrijving moet overnemen.
De detailberekening van hoe de fiscus aan het bedrag is gekomen dat hij van jou te goed heeft of hoeveel hij jou zal 
terugbetalen, vind je verder in het document.

6 Infocenter 

Je kunt bij het Infocenter onder meer terecht als je een afbetalingsplan wilt vragen of een ander rekeningnummer 
wilt doorgeven voor de terugbetaling. 

7 Datum van uitvoerbaarverklaring 

Dat is de datum waarop het bedrag van de belasting in het officiële belastingregister (“kohier”) wordt vermeld. De 
deadline is eind juni van het jaar volgend op dat waarin je je aangifte hebt ingediend. Voor de aangifte die je in 2020 
hebt ingediend m.b.t. je inkomsten van 2019, heeft de fiscus dus tijd tot uiterlijk eind juni 2021.

TOELICHTING BIJ DE PUNTEN 1- 45
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8 Kohier 

Dat is het officiële belastingregister waarin de fiscus het bedrag inschrijft dat je op basis van jouw aangifte aan be-
lasting verschuldigd bent of dat hij aan jou moet terugbetalen.

9 15 oktober 2020 

In dit geval heeft de fiscus het aanslagbiljet tijdig verstuurd. 
Dat zou niet het geval zijn als je op 1/7/2021 het aanslagbiljet voor je inkomsten van 2019 nog altijd niet zou heb-
ben ontvangen. Dan is de fiscus in principe te laat. En dat betekent dat je totaal geen belasting verschuldigd bent op 
die inkomsten, en dat je zelfs onder meer de voorheffingen kunt terugvorderen die je voor dat jaar hebt betaald. 
Alleen … is het slechts “in principe te laat”. Want als de fiscus er binnen een bepaalde periode in slaagt om je op een 
fout in je aangifte te betrappen, kan hij alsnog een geldige aanslag vestigen. Aangezien hij daar voor het aanslag-
jaar 2020 de tijd voor heeft tot 31/12/2022, wacht je beter tot begin 2023 om op de vergetelheid te wijzen, dan zit 
je safe. 

10 Gemeente 

Dat is de plaats waar je op 1 januari van het aanslagjaar woonde (in dit geval dus: 1/1/2020). Het is het ontvangkan-
toor van die gemeente dat bevoegd is voor jouw aangifte en het is aan die gemeente dat jij gemeentebelasting zult 
moeten betalen. Indien je in de loop van 2019 bent verhuisd, zal de fiscus er voor heel dat inkomstenjaar dus reeds 
van uitgaan dat je op je nieuwe adres was gehuisvest. 
Het is het gewest waar die gemeente gelegen is, dat bevoegd is voor de gewestelijke belastingheffing en de even-
tuele gewestelijke belastingvoordelen die voor dit aanslagjaar voor het eerst van toepassing zijn. 

11 Samenvatting 

Hier moet je alle codes en gegevens zien staan die je zelf in je aangifteformulier hebt opgenomen. 
Op enkele uitzonderingen na: codes zoals 1061, 1084, 1090, 1288 en 2288 voegt de fiscus automatisch toe, en die 
groepeert hij onder “Administratieve gegevens”. 

12 Code 1061 

Dat is het percentage van de gemeentebelasting, volgens de gemeente waar je op 1 januari van het aanslagjaar 
woonde. Je zult het verder in de berekening terugvinden waar de gemeentebelasting wordt berekend op het bedrag 
aan belasting dat je gezin aan de Staat en aan het gewest verschuldigd is. 

13 Code 1084 

Die code heeft betrekking op de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Het cijfer 1 betekent dat de bijdrage 
werd ingehouden, het cijfer 2 dat jij niet aan die bijdrage onderworpen bent.

14 Code 1090

Er zijn drie mogelijkheden, al naargelang het gewest waar je woonde op 1 januari van het aanslagjaar 2020:  
1 betreft het Vlaams Gewest, 2 het Waals Gewest en 3 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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15 Code 1288 

Dat is de gemiddelde aanslagvoet die het vorige aanslagjaar van toepassing was voor de alleenstaande of voor de 
man of de oudste van twee partners die hetzelfde geslacht hebben als het een getrouwd of wettelijk samenwonend 
koppel betreft. Dat percentage wordt in een aantal specifieke gevallen gebruikt, bv. voor de berekening van de be-
lasting op opzeggingsvergoedingen. 

16 Code 2288 

Dat is de gemiddelde aanslagvoet die het vorige aanslagjaar van toepassing was voor de vrouw die getrouwd is of 
wettelijk samenwoont, of voor de jongste van twee partners die hetzelfde geslacht hebben. Dat percentage wordt in 
een aantal specifieke gevallen gebruikt, bv. voor de berekening van de belasting op opzeggingsvergoedingen. 

17 Gemiddelde aanslagvoet 

Dat is de gemiddelde aanslagvoet die voor dit aanslagjaar van toepassing is. Dat percentage zal in een aantal spe-
cifieke gevallen in je volgende aanslagbiljet worden toegepast, bv. als je in het inkomstenjaar in kwestie een op-
zeggingsvergoeding hebt ontvangen. Je verkrijgt dat percentage door het bedrag aan gezamenlijke belasting, na 
toepassing van de federale belastingverminderingen, te delen door je gezamenlijk belastbaar inkomen. Er wordt 
geen rekening meer gehouden met de gewestelijke belastingverminderingen. Dat is nefast voor mensen met bv. 
een opzeggingsvergoeding of vervroegd vakantiegeld omdat de gemiddelde aanslagvoet voor hen daardoor hoger 
ligt dan vroeger het geval zou zijn geweest. 

18 Twee kolommen 

Als je in je aangifte twee kolommen hebt gebruikt, vind je die hier terug. 
De linkerkolom heeft betrekking op de man of de oudste van de twee partners van een getrouwd of wettelijk sa-
menwonend koppel als ze hetzelfde geslacht hebben, de rechterkolom op de vrouw of de jongste van de twee part-
ners als ze hetzelfde geslacht hebben. 
Alles staat in één kolom vermeld wanneer je als alleenstaande wordt belast. 

19 Terugbetaling woon-werkverkeer 

De vergoeding die jouw werkgever heeft uitgekeerd voor het woon-werkverkeer, telt de fiscus op bij het belastbare 
bedrag van je loon. Maar hij zal daar het bedrag van aftrekken dat je voor de vrijstelling hebt aangegeven. 

20 Vrijstelling 

In dit geval heeft de belastingplichtige recht op de volledige vrijstelling van het bedrag van de terugbetaling voor het 
woon-werkverkeer. Daardoor zal de fiscus niets van die terugbetaling toevoegen aan het belastbare bedrag van 
het loon. 

21 Forfaitaire beroepskosten 

Dat is het kostenforfait dat de fiscus van het loon aftrekt om aan het belastbare bedrag te komen. Op die manier 
houdt hij voor al wie er niet voor heeft gekozen om zijn werkelijke kosten in te brengen, automatisch toch rekening 
met kosten gemaakt in het kader van de beroepsactiviteit. Het bedrag verschilt volgens het bedrag van het loon.
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22 Bedrijfsvoorheffing 

Dat is het bedrag dat jouw werkgever in de loop van 2019 reeds heeft ingehouden op je loon. Het wordt naar het einde 
toe van de berekening verrekend met – dus in mindering gebracht van – de belasting die je verschuldigd bent. 

23 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 

Dat is het bedrag dat jouw werkgever in de loop van 2019 reeds heeft ingehouden op je loon. Het wordt helemaal op 
het einde van de berekening verrekend met – dus in mindering gebracht van – de uiteindelijk verschuldigde bijdrage. 

24 Huwelijksquotiënt 

In dit geval wordt bij wijze van huwelijksquotiënt € 10 940 afgetrokken bij de man en doorgeschoven naar de vrouw. 
De fiscus past dat speciale mechanisme toe wanneer een van de getrouwde of wettelijk samenwonende partners 
weinig of geen inkomsten heeft. Hij hevelt een bepaald bedrag van de partner met het hoogste inkomen over naar 
de partner zonder inkomen of met het laagste inkomen, tot dat laatste maximaal € 10 940 bedraagt (cijfer voor het 
inkomstenjaar 2019) én maximaal 30 % van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. 

25 Totaal van de netto-inkomsten 

In dit geval is het netto-inkomen gelijk aan het gezamenlijk belastbaar inkomen. Alleen indien je zou hebben aange-
geven dat je een onderhoudsuitkering hebt betaald waarmee je recht hebt op een aftrek, zou die uitgave hier van het 
gezamenlijk belastbaar inkomen worden afgetrokken, waardoor je op een kleiner bedrag zou worden belast. 

26 Gezamenlijk belastbaar inkomen 

“Gezamenlijk” betekent geenszins dat het inkomen van beide partners wordt opgeteld en samen wordt belast. Die 
term duidt alleen op de manier waarop het inkomen wordt belast, nl. tegen het progressieve schijventarief. Die re-
gel geldt immers niet voor alle inkomsten, sommige zijn “afzonderlijk” belastbaar. Bij het gezamenlijk belastbaar 
inkomen wordt per schijf dus een ander tarief toegepast dat stijgt naarmate de inkomsten toenemen (van 25 % tot 
50 %). 
De fiscus telt voor iedere partner afzonderlijk alle inkomsten op die gezamenlijk belastbaar zijn, en past op de som 
het progressieve schijventarief toe. 

27 Verrekende belastingvrije sommen 

Dat is het bedrag waarop sowieso geen belasting verschuldigd is. Elke belastingplichtige heeft daar recht op. Voor 
het inkomstenjaar 2019 komt het basisbedrag neer op € 8 860. 
In bepaalde gevallen wordt een extra bedrag toegekend.

28 Verhoogd voor 

Het basisbedrag van de belastingvrije som is in dit geval verhoogd omdat de belastingplichtigen kinderen ten laste 
hebben. Die bijkomende vrijstelling hangt af van het aantal kinderen (in dit geval zijn het er 2). Andere redenen voor 
een verhoging zijn een alleenstaande met kinderen ten laste, een zware handicap, jonggehuwden … 
De verhoging wordt toegekend aan de partner met het hoogste gezamenlijk belastbaar inkomen. 
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29 Basisbelasting 

Dat is de belasting berekend op het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke partner zoals vermeld op het einde 
van “Vaststelling van de belastbare inkomsten”. 

30 Op de belastingvrije sommen 

De belastingvermindering op de belastingvrije sommen wordt berekend tegen het progressieve schijventarief. Het 
percentage hangt dus af van de inkomensschijf waarin het bedrag valt. Voor het inkomstenjaar 2019 gaat het tot 
€ 13 250 om 25 %. 

31 Om te slane belasting 

Dat is de term die wordt gebruikt voor het resultaat van de basisbelasting min de belastingvermindering op de be-
lastingvrije sommen. 

32 Afzonderlijk belastbaar inkomen 

In dit geval zijn er geen dergelijke inkomsten. Het zijn inkomsten die, in tegenstelling tot het gezamenlijk belastbaar 
inkomen, afzonderlijk worden belast, d.w.z. tegen een vaste aanslagvoet, al naargelang hun herkomst (bv. 15  %, 
16,5  %, 33 %, de gemiddelde aanslagvoet ). Dat geldt o.m. voor de opzeggingsvergoedingen, het vervroegde vakan-
tiegeld en de kapitalen van een levensverzekering. 

33 Belasting Staat 

Dat is het bedrag aan belasting dat je in theorie aan de Staat verschuldigd bent. Maar de federale overheid zal je dat 
bedrag niet volledig aanrekenen. Zo geeft ze het gewest manoeuvreerruimte om jou te belasten. Want door de zes-
de staatshervorming hebben de gewesten de bevoegdheid gekregen om jou via de personenbelasting te belasten. 

34 Gereduceerde Belasting Staat 

De fiscus beperkt de net berekende federale belasting op het inkomen tot 75,043%. Het is op dat bedrag, met uit-
zondering eventueel van de meeste roerende inkomsten en bepaalde diverse inkomsten, dat het gewest belasting 
heft.

35 Federale verminderingen 

Bepaalde belastingverminderingen worden door de federale Staat toegekend, andere door het gewest. Hier gaat 
het alleen om de eerste soort, en die worden in mindering gebracht van de “gereduceerde belasting Staat”. In dit 
geval gaat het om de uitgaven voor giften, kinderopvang en pensioensparen. 
In dit aanslagbiljet is het niet het geval, maar er had ook een rubriek “Federale verminderingen : overschot” kunnen 
staan. Daaronder worden de bedragen vermeld van verminderingen die werden overgedragen. Wanneer het bedrag 
van de federale belasting te klein is om er de federale belastingvoordelen van af te trekken, wordt het overschot na-
melijk verrekend met het saldo dat overblijft van de gewestelijke belasting. Dat zal weliswaar niet vaak voorkomen 
omdat de grootste belastingverminderingen naar de gewesten werden overgedragen en de federale belasting een 
groter deel uitmaakt dan de gewestelijke. 
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36 Giften 

Hoewel de uitgave voor giften in de aangifte van een getrouwd/wettelijk samenwonend koppel bij één enkele code 
vermeld staat (code 1394), spreidt de fiscus de federale belastingvermindering van 45 % over beide partners in ver-
houding tot hun respectief belastbaar inkomen. De grootverdiener krijgt dus het grootste deel in zijn kolom. 

37 Uitgaven kinderopvang 

Hoewel de uitgave voor kinderopvang in de aangifte van een getrouwd/wettelijk samenwonend koppel bij één enke-
le code vermeld staat (code 1384), spreidt de fiscus de federale belastingvermindering van 45 % over beide partners 
in verhouding tot hun respectief belastbaar inkomen. De grootverdiener krijgt dus het grootste deel in zijn kolom. 

38 Pensioensparen 

Voor de bedragen gestort in het kader van het pensioensparen wordt bij de betrokken belastingplichtige een fede-
rale belastingvermindering toegepast van 30 % indien maximaal € 980 werd belegd, en van 25 % bij een belegging 
van € 981 tot € 1 260. 

39 Gewestelijke belasting 

Een deel van de personenbelasting gaat naar het gewest waar de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar 
zijn werkelijke verblijfplaats (meestal het domicilie) heeft. De gewestelijke opcentiemen bedragen 33,257 % in het 
Vlaams en het Waals Gewest, en 32,591 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die gewestelijke belasting wordt 
berekend op de 75,043 % die de federale Staat op zak steekt (de “Gereduceerde Belasting Staat”), met uitsluiting 
evenwel van de meeste roerende inkomsten zoals intresten en bepaalde diverse inkomsten. Daarom neemt de fis-
cus die laatste categorie helemaal apart op (voor wie in dat geval is: onder de noemer “hoofdsom op federale ink. 
zonder gemeentebelasting”). 
De som van beide belastingen komt voor 2019 daardoor neer op het oorspronkelijke volledige bedrag aan federale 
belasting, waardoor je uiteindelijk niet méér belasting verschuldigd bent dan wanneer alleen de federale belasting 
voor 100 % was aangerekend. 
Goed om te weten: daar kan in de toekomst verder verandering in komen want de gewesten zijn vrij om het percen-
tage van de opcentiemen aan te passen. 

40 Gewestelijke verminderingen

Het gewest is bevoegd om bepaalde belastingverminderingen toe te kennen. De bedragen worden in mindering ge-
bracht van de net berekende gewestelijke belasting. In dit geval gaat het alleen om de belastingvermindering voor 
de hypotheeklening gesloten voor de eigen woning.

41 Eigen woning (lening) vóór 2015 

Het gewest kent een belastingvermindering toe voor de hypotheeklening gesloten voor de enige en eigen wo-
ning. Die “woonbonus” geldt voor de som van de intresten, kapitaalaflossingen en premies van de bijbehorende 
schuldsaldoverzekering. Voor een lening gesloten vóór 2015 bedraagt de belastingvermindering tussen 30 % en 

50 % al naargelang de marginale aanslagvoet van de betrokken belastingplichtige. 
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42 Bedrijfsvoorheffing 

De bedrijfsvoorheffing die de fiscus eerder heeft vermeld, wordt hier verrekend, d.w.z. in mindering gebracht van de 
belasting die verschuldigd is. 

43 Gemeentebelasting 

De gemeente waar de belastingplichtige woont (voor het inkomstenjaar 2019: op 1/1/2020), heft een bepaald per-
centage aan opcentiemen. Het percentage staat in de “Samenvatting” vermeld bij code 1061. De gemeentebelasting 
wordt geheven op de som van de bedragen die voor elke partner hoger vermeld stond naast “Totale belasting” (het 
totaal van de federale en de gewestelijke belasting). 

44 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 

Dat is een bijkomende belasting voor al wie in aanmerking komt voor een RSZ-uitkering (bv. stempelgeld), dus 
vooral loon- en weddetrekkenden. In dit geval betreft ze dus alleen de man. 
De bijdrage wordt berekend op de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke partner. De som die de 
werkgever reeds heeft ingehouden (en die eerder in het aanslagbiljet wordt vermeld, bij de “Vaststelling van de be-
lastbare inkomsten”), wordt uiteraard afgetrokken. 

45 Bedrag in uw voordeel

Dit is het eindresultaat. In dit geval hebben de belastingplichtigen recht op een terugbetaling van de fiscus. Voor 
andere belastingplichtigen staat hier: “Bedrag dat u moet betalen”. 
Het bedrag stond reeds vermeld op de eerste bladzijde van het aanslagbiljet.


