
WAT IS ER NIEUW IN 2021?



20 NIEUWE CODES GELINKT AAN DE CORONAMAATREGELEN
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Vermindering voor nieuwe aandelen van ondernemingen die hun 
omzet sterk hebben zien dalen

Vrijstelling voor vrijwillige overuren

Terugname vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen

Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen
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Kosten kinderopvang

• Maximumbedrag per dag: 11,20 euro → 13 euro

• Leeftijdsgrens: 12 jaar → 14 jaar
18 jaar → 21 jaar voor kinderen met een handicap 

• Nieuw: ook voor de opvang van zieke kinderen

BELASTINGVOORDELEN



• Opvangactiviteiten van 14.03.2020 tot en met 31.12.2020

• Geannuleerd omwille van Covid-19

• Er wordt geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld gevraagd

• De organisator reikt een attest uit

Kosten kinderopvang - geannuleerde activiteiten
Tijdelijke maatregel

Geannuleerde opvangdagen worden gelijkgesteld met werkelijke opvangdagen

De belastingvermindering voor kinderopvang is van toepassing

7

BELASTINGVOORDELEN
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• Verhoging van het tarief van de belastingvermindering: 45 % → 60 %

• Verhoging van het plafond 
• 20 % in plaats van 10 % van het totale netto-inkomen
• Het absolute plafond blijft 392.200 euro

• Uitbreiding giften in natura
• Giften van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen tussen 01.03.2020 en 

30.06.2020
• Giften van computers aan scholen tussen 01.03.2020 en 31.12.2020

• Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023
• De bedragen blijven op het niveau van 2019
• Hervatting van de indexering in 2024

• Uitzondering: pensioensparen in 2020

Giften

Bevriezing indexering voor een aantal fiscale uitgaven

BELASTINGVOORDELEN



9

BELASTINGVOORDELEN

• 01.01.2020 11.03.2020
• 20,5 %  Investeringen in beveiliging

• 13,5 %  Digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor 
onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig-
of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen

• 8 % Andere investeringen

• 12.03.2020 31.12.2020
• Verhoging tot 25 %

• Nog van toepassing voor investeringen gedaan tot 31.12.2022

Eenmalige investeringsaftrek
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GEWESTELIJKE FISCALITEIT

• Winwinlening
• Leningen die in 2020 aflopen kunnen met maximaal 2 jaar verlengd worden

• Leningen afgesloten van 16.03.2020 tot en met 31.12.2021: eenmalig 
belastingkrediet van 30 % → 40 %

• Grens voor de kredietgever van 50.000 euro → 75.000 euro

• Duurtijd lening: van 5 tot 10 jaar (voorheen max. 8 jaar)

• Dienstencheques
• Tarief belastingvermindering voor dienstencheques + ‘wijk-werken’: 30 % → 20 %

Vlaanderen
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GEWESTELIJKE FISCALITEIT

Proxi-lening (nieuw)
• Bedoeld voor KMO’s gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Duurtijd lening: 5 of 8 jaar

• Grens van 75.000 euro voor het kalenderjaar 2020

• Jaarlijks of eenmalig belastingkrediet
• Jaarlijks: 4 % voor de eerste drie jaar van de lening en 2,5 % voor de volgende jaren

• Eenmalig: 30 % van het verloren gegane bedrag van de lening

Brussel

Wallonië

Coup de pouce-lening 
• Vanaf aj. 2021: belastingkrediet beperkt tot 2,5 % voor leningen afgesloten in 2016 



DE ONLINE BELASTINGAANGIFTE: 
EEN GROEIENDE TREND
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Papieren aangifte

408.423 Via een ambtenaar

266.898

Via een mandataris

1.217.632

VVA via MyMinfin 

(Tax-on-web)

770.646

Aangifte via MyMinfin 

(Tax-on-web)

1.650.986

Papieren VVA

2.544.127

-5 %

KANALEN - EVOLUTIE 2019-2020

-57 %

-20 %

+80 %

2020

+4 %

+2 %

-2 %
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AANMELDEN OP TAX-ON-WEB: EVOLUTIE 2018-2020

2018 2019 2020

74,31 %
70,47 %

59,46 %

19,19 %
16,18 %

9,93 %
0,28 % 0,45 %

12,52 %
6,21 %

12,90 %
18,09 %

eID Token Andere (mobiel …) itsme



PRAKTISCH
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VERZENDING VAN DE AANGIFTEN

Aangifte en VVA: vanaf nu beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web)

Papieren aangifte en papieren VVA: in de brievenbussen in de loop van 
de maand mei

Nog geen papieren aangifte of papieren VVA ontvangen?  

• Onnodig om de FOD Financiën te contacteren voor begin juni

• Na begin juni: belastingplichtigen die een papieren aangifte willen indienen, kunnen 
naar hun belastingkantoor (‘centrum Particulieren’) bellen om er een per post te 
ontvangen

• Overigens: aangifte of VVA altijd beschikbaar via MyMinfin (Tax-on-web)
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INDIENINGSTERMIJNEN VAN DE AANGIFTE

30 juni 2021

• Papieren aangifte

• Wijziging VVA op papier

• Hulp bij het invullen

15 juli 2021

• Aangifte via MyMinfin

• Wijziging VVA via MyMinfin

21 oktober 2021

Aangifte via een mandataris



TIPS EN TRICKS VOOR DE AANGIFTE
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Rekeningnummer
Aangifte via 

MyMinfin 
(Tax-on-web)

Papieren 
aangifte

Hulp bij het 
invullen

Aangifte via 
mandataris

• Altijd het 
vermelde 
rekeningnummer 
controleren

• Zo nodig 
toevoegen of 
wijzigen 

• Niet wachten 
tot de laatste 
dagen

• Gezamenlijke 
aangifte: ook 
de partner 
moet 
ondertekenen

• Terug te 
sturen naar 
het vermelde 
adres

• Eén enkele 
aangifte per 
envelop

• Identiteitskaart 
bij de hand 
houden om de 
afspraak te 
maken

• Nuttige 
documenten 
klaarhouden 
voor de afspraak

• Een 
mandataris 
contacteren 
voor 31 
augustus 
2021


