Federale Overheidsdienst FINANCIEN
-------Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Inkomstenbelastingen
-------Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan
de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten
-------Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot wijziging van
het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (Belgisch Staatsblad van 5 februari
2003), wordt de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die bestaat wanneer de
verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing moeten worden toegekend.
Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten
verkrijgen, zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van de reglementering
inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen voor gezinslasten.
De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene zelf toegekend.
De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een attest
waarvan het model als bijlage is toegevoegd. Dat attest moet door beide echtgenoten
volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden bezorgd aan de
schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor de toekenning van de
bedoelde verminderingen heeft geopteerd.
De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor
gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn persoonlijke
beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve wanneer die
beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan de
bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen, wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).
Teneinde de werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing
onderworpen inkomsten de nodige tijd te gunnen om de toepassing van deze nieuwe
maatregel te realiseren, staat de Administratie van de ondernemings- en
inkomensfiscaliteit evenwel toe dat voor de periode van 1 april 2003 tot 31 december
2003 de verminderingen bij voortduur aan de man worden toegekend, tenzij de
echtgenoten door middel van voormeld attest een andere keuze hebben uitgedrukt.
Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het stadium van de
berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien de schuldenaar
van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld, ondertekend en
gedagtekend attest.
Deze wijziging werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer die terzake een gunstig advies heeft verstrekt.
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(in te vullen door gehuwde belastingplichtigen met
gezinslasten die beiden beroepsinkomsten
verkrijgen).
Vak voor de echtgenoot die afziet van de verminderingen
▪ Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) …………………………………………………….
………………………………..……………………………………………………………………………..
NN of geboortedatum: ………………….…………………………………………., verklaar voor de
toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing af te zien van de
verminderingen voor gezinslasten en opteer ervoor dat deze vermindering wordt
toegekend aan mijn echtgeno(o)t (e) (naam en voornaam) ……………………………………….
▪ Ik verklaar de schuldenaar(s) van mijn beroepsinkomsten op de hoogte te hebben
gebracht van deze beslissing.
Naam en adres van voormelde schuldenaar(s):
…………………………………………………………………………………………..………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………..

…………………………………
Handtekening

Vak voor de echtgenoot die opteert voor de verminderingen

▪ Ik ondergetekende (naam, voornaam) ……………………………………………………….
NN of geboortedatum: ……………………….……………………………………., opteer voor de
toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing voor de toekenning van de
vermindering voor gezinslasten.
Datum: ……………………..

…………………………………
Handtekening

