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Betreft : fiscale vrijstelling volledige tussenkomst van de werkgever in 
een abonnement voor het woon-werkverkeer - regeling vanaf in- 
komstenjaar 2000 (aanslagjaar 2001) 

Op voorstel van mijzelf en van de heer Steve Stevaert, minister vice- 
president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, 
Openbare Werken en Energie, heeft de federale regering op 9 februari 2001 
een wetsontwerp goedgekeurd waardoor vanaf het inkomstenjaar 2000 (aan- 
slagjaar 2001) de volledige tenlasteneming van de kostprijs in een abon- 
nement op het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, vrijgesteld 
wordt van belastingen. 

Dit ontwerp moet nu nog aan de kamer van Volksvertegenwoordigers worden 
voorgelegd, maar deze wijziging zou reeds verwerkt worden in de instruc- 
ties voor het invullen van de belastingsaangifte (inkomsten 2000). 

Voor'de diensten (en hun personeelsleden) die gebruik maken van het "der- 
de-betalerssysteem" heeft de administratie der directe belastingen een 
eenvoudige procedure uitgewerkt. 

1) afleveren fiscale fiches 281.10: 
Vanaf het inkomstenjaar 2000 zal uw AAD/personeelsdienst geen fiscale 
fiches 281.10 nopens het woon-werkverkeer meer af leveren. 

2) invullen van de belastingsaangifte: 
U moet terzake geen enkel bedrag op uw belastingsaangifte vermelden. 

3) attesten van regelmatig gebruik: 
Aan de vervoermaatschappijen werd opdracht gegeven geen attesten van 
regelmatig gebruik aan de personeelsleden toe te sturen. 

Indien u toevallig toch van een openbare vervoermaatschappij een "at- 
test van regelmatig gebruik" zou ontvangen, moet u dit attest niet bij 
uw belastingsaangifte voegen. 

Voor bijkomende concrete inlichtingen kan u terecht bij de heer Koen De 
Lange, adjunct van de directeur (tel. 02/553.50.08) of de heer Pros Van 
Mol, medewerker (tel. 02/553.50.54) bij de administratie Arnbtenarenzaken. 
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