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Aan de personeelsleden van 
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Betreft: - fiscale stelsel - belastbaarheid als alleenstaande, gehuwde 
(wettelijk samenwonenden (l)); 

- verminderingen bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten ( ' 1 .  

Voor het bepalen van uw netto-inkomen wordt van het brutosalaris, naast 
de sociale zekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het 
bedrag van deze inhouding is afhankelijk van verschillende factoren, on- 
der andere uw gezinstoestand (alleenstaande, gehuwde) en eventuele ge- 
zinslasten. 

Ingevolge een aantal wijzigingen in de fiscale wetgeving terzake acht ik 
het nuttig u te informeren over de belangrijkste principes en wijzigin- 
gen terzake. 

1. fiscaal stelsel: 
1.1. regeling tot en met inkomsten 2003 (aanslagjaar 2004) : 
Tot en met de inkomsten 2003 (aanslagjaar 2004) wordt u fiscaal ofwel 
als alleenstaande ofwel als gehuwde bilast 

Personen die samenwonen (al dan niet met een samenlevingscontract) wor- 
den altijd als alleenstaande belast. 

Met een wijziging in de gezinstoestand kan de schuldenaar van de be- 
drijfsvoorheffing onmiddellijk rekening houden van zodra hij hiervan op 
de hoogte is gebracht, ook al heeft de gewijzigde gezinssituatie slechts 
een invloed op de uiteindelijke taxatie vanaf het daaropvolgend inkom- 
stenjaar (zie ook punt 1.3.1.). 

1.2. wijziging vanaf inkomsten 2004 (aanslagjaar 2005) : 
Op grond van artikel 2, 2 O ,  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, vervangen door de wet van 10 augustus 2001 ( 3 )  worden inzake fisca- 
liteit de "wettelijk samenwonenden" gelijkgesteld met gehuwden en wordt 
de wettelijk samenwonende partner als "echtgenoot" aangemerkt. 

wettelijk samenwonenden = personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben 
afgelegd (artikel 1476 Burgerlijk Wetboek). 
gezinslasten = kinderen, ascendenten, zijverwanten tot 2de graad van belastingplichtige 

en/of van de echtgeno(o)t(e)/partner. 
wet van 1 0  augustus 2 0 0 1  houdende hervorming van de personenbelasting. 



1.3. specifieke gevallen: 
1.3.1. jaar van het huwelijk of van verklaring van wettelijke samenwo- 
ning: 
Tijdens het jaar van het huwelijk of het jaar waarin u een verklaring 
van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, wordt u nog afzonderlijk be- 
last (zowel voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing als voor de 
uiteindelijke vestiging van de aanslag in de personenbelasting). 

1.3.2. vanaf het jaar na het huwelijk of de verklaring van wettelijke 
samenwoning: 
Vanaf het eerste kalenderjaar volgend op het huwelijk of de verklaring 
van wettelijke samenwoning zal in de personenbelasting een gezamenlijke 
aanslag worden gevestigd, en zal ook de bedrijfsvoorheffing wijzigen van 
statuut van "alleenstaande" naar dat van "gehuwde". 

2. bedrijfsvoorheffing - verminderingen voor gezinslasten: 
2.1. gehuwden: 
2.1.1. regeling tot en met maart 2003: 
Tot en met maart 2003 worden de verminderingen voor gezinslasten in het 
stadium van de bedrijfsvoorheffing toegepast op het inkomen van de man. 

2.1.2. regeling vanaf 1 april 2003: 
Vanaf 1 april 2003 kunnen personeelsleden de keuze maken wie van de 
echtgenoten op de verminderingen voor gezinslasten aanspraak zal maken 
(opheffen discriminatie man - vrouw). Indien geen keuze wordt gemaakt, 
wordt de vermindering verder toegepast op het inkomen van de man. 

Zoals reeds vermeld onder punt 1.1. dient eraan te worden herinnerd dat 
de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing met elke wijziging in de ge- 
zinssituatie die hem wordt meegedeeld onmiddellijk rekening kan houden. 

2.1.3. regeling vanaf 1 januari 2004: 
Vanaf 1 januari 2004 moet een keuze worden gemaakt, zoniet zullen die 
verminderingen bij het berekenen van de in te houden bedrijfsvoorheffing 
vanaf 2004 niet meer worden toegepast. Deze keuze moet worden bekendge- 
maakt aan de hand van bijgevoegde verklaring. 

Wie gehuwd was op 1 januari 2003 heeft in principe reeds dergelijke ver- 
klaring van zijn personeelsdienst ontvangen, of zal deze vóór het einde 
van het jaar toegestuurd krijgen. Zoniet neemt u best met uw personeels- 
dienst contact op. 

2.2. samenwonend (geen verklaring van wettelijke samenwoning): 
Aangezien u als alleenstaande wordt belast, zal de vermindering wegens 
gezinslast worden toegepast op het inkomen van het "gezinshoofd". U kan 
aan uw personeelsdienst laten weten wie als "gezinshoofd" moet worden 
aanzien. Bij het invullen van de belastingsaangifte moet u aan de admi- 
nistratie der belastingen eveneens kenbaar maken wie als "gezinshoofd" 
wordt aanzien. 

Er valt dus op te merken dat het kind niet tegelijkertijd ten laste van 
zowel de vader als de moeder kan zijn. 

2.3. wettelijk samenwonend (wel verklaring van wettelijke samenwoning) : 
2.3.1. regeling tot en met inkomsten 2003: 
U wordt als alleenstaande belast (zie supra punt l.l.), zodat de eventu- 
ele vermindering wegens gezinslast zal worden toegepast op het inkomen 
van het "gezinshoofd" (zie punt 2.2.). 



2.3.2. r e g e l i n g  vanaf  de  inkomsten 2 0 0 4 :  
U zal als "gehuwden" worden belast (zie punt 1.2.). Dit betekent dat u 
voor de vermindering wegens gezinslast een keuze moet maken op wiens in- 
komen de vermindering moet worden toegepast. Zoniet kan de vermindering 
in het stadium van de bedrijfsvoorheffing niet meer worden toegepast 
(cfr. punt 2.1.3.). 

Indien u reeds in 2003 een verklaring van wettelijke samenwoning hebt 
afgelegd kan u uw keuze in de loop van 2003 aan uw personeelsdienst be- 
zorgen, zodat hiermee vanaf de inkomsten 2004 rekening mee kan worden 
gehouden. 

Indien u pas in 2004 een verklaring van wettelijke samenwoning zal af- 
leggen, zal de keuze pas toegepast worden vanaf de inkomsten 2005. Tij- 
dens het jaar dat de verklaring van wettelijke samenwoning wordt afge- 
legd, wordt u immers nog als "alleenstaande" belast (zie punt 1.3.1.). 
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