
Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2020

Omschrijving Basisbedrag Geïndexeerd bedrag

Aj. 2020

Belastingvrije som per belastingplichtige 4.785 8.860

Verhoging voor gehandicapte belastingplichtige 870 1.610

Verhoging van de belastingvrije som

- voor 1 kind 870 1.610

- voor 2 kinderen 2.240 4.150

- voor 3 kinderen 5.020 9.290

- voor 4 kinderen 8.120 15.030

- voor meer dan 4 kinderen 8.120 15.030

  (supplement per kind boven het vierde) 3.100 5.740

- bijkomende toeslag voor ieder kind jonger dan 3 jaar voor wie

  geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken 325 600

- voor elke in art. 136, 2° of 3°, WIB 1992 vermelde persoon

  ten laste die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt 1.740 3.220

- voor ieder andere persoon ten laste 870 1.610

- voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één 

  of meer kinderen ten laste heeft 870 1.610

- wanneer voor het jaar van het huwelijk of verklaring van de wettelijke

  samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd

  en voor zover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft

  gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden 870 1.610

  (maximumbedrag van die nettobestaansmiddelen) 1.800 3.330

Maximumbedrag van het belastingkrediet per kind ten laste 250 460

Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen 1.800 3.330

Verhoogd maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen

- voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen 

  wordt belast 2.600 4.810

- voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige

  die alleen wordt belast 3.300 6.110

Minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de bestaans-

middelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten 250 460

Maximumbedrag van de persioenen, renten en als zodanig geldende toe-

lagen, die zijn verkregen door in art. 132 lid 1, 7° bedoelde personen 14.500 26.840

Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhouds-

uitkeringen vermeld in art. 90, 3° dat niet in aanmerking komt voor 

het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen 1.800 3.330

Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten

dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag

van de bestaandsmiddelen (ook voor bezoldigingen en winst of baten van 

student-zelfstandige, en voor bezoldigingen genoten in het kader van 

alternerend leren) 1.500 2.780

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's 625 980

Vrijgestelde dividenden - 800

Vrijgesteld bedrag inkomsten verenigingswerk/diensten tss burgers/

deeleconomie 3.830 6.250

Minimum voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos 

ter beschikking gesteld voertuig 820 1.340

Maximumbedrag van de inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en

licenties, die aangemerkt worden als roerende inkomsten 37.500 61.200

Vrijgesteld bedrag van de werkgeverstussenkomst

in het woon-werkverkeer 250 410

Vrijgesteld bedrag van de vergoeding van de vrijwilligers van de 

openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming 2.850 4.650

Maximumbedrag per aanbod van de tussenkomsten van de werkgever

in het kader van een PC-privé plan 550 900

indien brutojaarbezoldiging niet hoger dan 21.600 35.250

Inkomstengrenzen voor de berekening forf beroepskosten zelfstandigen

met baten 3.750 6.120

7.450 12.160



12.400 20.240

12.400 20.240

Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten;

bezoldigingen meewerkende echtgenoten en zelfstandigen met baten 2.592,50 4.230

werknemers & zelfstandigen met winst 2.950,00 4.810

bezoldigingen van bedrijfsleiders 1.555,50 2.540

Maximumbedrag van de sommen die als beroepskosten in

aanmerking kunnen worden genomen voor betalingen ten gunste

van een collectieve voorziening voor kinderdagopvang 5.250 8.570

Maximumbedrag van de in artikel 52, 3°, b vermelde werkgevers-

bijdragen en premies die zijn gestort in uitvoering van in artikel 6 van 

de Wet van 28 april 2003 (WAP) bedoelde individuele pensioentoezeg-

gingen, gesloten in het voordeel van personen die in artikel 30, 1°

bedoelde bezoldigingen ontvangen 1.525 2.490

Vrijgestelde winst per bijkomende voltijds aangeworven personeels-

eenheid tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of diensthoofd IKZ 10.000 16.320

Investeringsaftrek - maximumbedrag overdracht PB 620.000 1.011.900

Investeringsaftrek - maximumberekeningsbasis overdracht PB 2.480.000 4.047.610

Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten meewerkende echtgenoot 8.700 14.200

Maximaal toerekenbaar beroepsinkomen (huwelijksquotiënt) 6.700 10.940

Vrijgesteld bedrag van prijzen en subsidies 2.500 4.080

Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor het onderhoud en 

de restauratie van beschermde onroerende goederen VLAAMS GEWEST 25.000

de restauratie van beschermde onroerende goederen WAALS GEWEST 40.800

Minimumbedrag van een aftrekbare gift 25 40

Maximumbedrag van de aftrekbare giften 250.000 392.200

Minimumbedrag van de bezoldigingen van een huisbediende 2.450 4.000

Maximumbedrag van de aftrek huisbediende 5.000 7.840

Woonbonus "eigen/enige" woning

FEDERAAL 1.500 2.350

VLAAMS GEWEST lening t.e.m. 2014 1.500 2.280

VLAAMS GEWEST lening vanaf 2015 1.520

BRUSSELS GEWEST lening t.e.m. 2016 1.500 2.450

WAALS GEWEST lening t.e.m. 2015 1.500 2.290

WAALS GEWEST lening vanaf 2016 (Cheque habitat) 1.520 1.520

Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken van het in

art. 115 lid 1, 6° vermelde bedrag

FEDERAAL 500 780

VLAAMS GEWEST 500 760

BRUSSELS GEWEST 500 820

WAALS GEWEST lening vóór 2016 500 760

Verhoging van het in lid 1 vermelde bedrag wanneer de belasting-

plichtige drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het 

afsluiten van het leningscontract (federaal, Vlaams, Waals & Brussels Gewest) 50 80

Grensbedrag inzake beroepsinkomsten waarboven de gemeenschappelijke

aanslag van echtgenoten en wettelijk samenwonenden niet wordt toegepast 6.700 10.940

Belastingtarief - inkomensschijven 8.120 13.250

14.330 23.390

24.800 40.480

Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrek-

king hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging

als bedoeld in artikel 33 van de Wet van 28 april 2003 (WAP) 1.500 2.450

Berekening van het maximale bedrag van levensverzekeringspremies

FEDERAAL 1.250 1.960

VLAAMS GEWEST 1.250 1.900

BRUSSELS GEWEST 1.250 2.040

WAALS GEWEST 1.250 1.910

en kapitaalaflossingen 

FEDERAAL 1.500 2.350

VLAAMS GEWEST 1.500 2.280

BRUSSELS GEWEST 1.500 2.450

WAALS GEWEST 1.500 2.290

Eerste schijf van het aanvangsbedrag van leningen voor de berekening

van het bedrag van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor 

belastingvermindering langetermijnsparen 



FEDERAAL 50.000 78.440

VLAAMS GEWEST 50.000 NVT

BRUSSELS GEWEST 50.000 NVT

WAALS GEWEST 50.000

aanvangsbedrag 

bestaande lening vóór 

2016

Beperking van de betalingen voor verwerving van werkgeversaandelen 500 780

Beperking van de betalingen voor het pensioensparen 625 980

verhoogd bedrag pensioensparen 800 1.260

Maximumbedrag van de uitgaven betaald voor prestaties in het kader

van PWA's of voor prestaties betaald met dienstencheques 920 1.500

Maximumbedrag vermindering voor dakisolatie (Waals Gewest) 2.000 3.260

Maximumvermindering in geval van aanschaffing van een elektrische  

vierwieler (geen personenwagen) 3.280 5.140

Maximumvermindering in geval van aanschaffing van een elektrische  

motorfiets of een driewieler 2.000 3.140

Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van 

aandelen in ontwikkelingsfondsen 210 330

Belastingvermindering voor de vernieuwing van een in België gelegen 

woning , verhuurd via een sociaal verhuurkantoor: 

Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken 7.500 12.240

Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning 750 1.220

Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van een woning

tegen inbraak of brand:

Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning 

VLAAMS & WAALS GEWEST 500 --

BRUSSELS GEWEST 500 --

Belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten:

- het netto-inkomen bestaat uitsluitend uit pensioenen of andere 

  vervangingsinkomsten 1.344,57 1.802,44

- het netto-inkomen bestaat uitsluitend uit werkloosheidsuitkeringen 1.344,57 1.802,44

- het netto-inkomen bestaat uitsluitend uit wettelijke ziekte- en 

  invaliditeitsuitkeringen 1.725,98 2.400,80

Grensbedragen van het belastbare inkomen voor de toepassing van de 18.600 29.180

belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen 14.900 23.380

(verschil) 3.700 5.800

Grensbedragen van het belastbare inkomen voor de toepassing van de 29.800 46.750

 belastingverminderingen voor pensioenen en andere verv. ink. 14.900 23.380

(verschil) 14.900 23.370

Minimumbedrag van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende

voorafbetalingen gedaan zijn 50 80

Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend 

pensioen als bedoeld in art. 34 par. 1, 2°, eerste lid, a tot c voor 

de toepassing van het omzettingsstelsel 50.000 81.610

Investeringsaftrek.

Overdracht in hoofde van de vennootschap die heeft geopteerd voor het

in art. 289quater vermelde belastingkrediet voor onderzoek en 

ontwikkeling 310.000 505.950

1.240.000 2.023.800

Grensbedrag inzake beroepsinkomsten waarboven er geen aanleiding

is tot een gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten 6.700 10.940

Maximumbedrag van het totale netto-inkomen dat recht 

geeft op een volledig belastingkrediet 10.880 17.760

of op een gedeeltelijk belastingkrediet 14.140 23.080

Grensbedrag van de activiteitsinkomsten dat moet worden 

overschreden om recht te geven op een belastingkrediet 3.260 5.320

Bedrag van het belastingkrediet voor andere activiteitsinkomsten dan 

bezoldiging meewerkende echtgenoot en bezoldiging overheids-

personeel zonder arbeidsovereenkomst 440 720

Minimumbedrag van het totale netto-inkomen dat recht geeft 

op een volledig belastingkrediet 4.350 7.100

of op een gedeeltelijk belastingkrediet 3.260 5.320

Vrijgesteld bedrag bijkomend personeel in KMO's 3.720 6.070


