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Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang
 › Het maximumbedrag per dag per kind stijgt van €11,20 naar 

€13. De leeftijdsgrens wordt opgetrokken van 12 jaar naar 
14 jaar en van 18 jaar naar 21 jaar voor kinderen met een 
handicap

 › Nieuw is dat de regeling ook geldt voor de opvang van zieke 
kinderen

 › Geannuleerde opvangdagen worden gelijkgesteld met wer-
kelijke opvangdagen voor activiteiten tussen 14/03/2020 en 
31/12/2020 die omwille van Covid-19 werden geannuleerd.

 › Het inschrijvingsgeld werd niet terugbetaald en de organi-
sator reikt een attest uit.

Meer belastingvoordeel voor giften
 › Giften van minstens 40 euro aan erkende instellingen 

– zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, 
Rode Neuzen Dag, Kom op tegen Kanker of de Koninklijke 
Muntschouwburg – worden met een belastingvoordeel 
gestimuleerd. Voor giften gedaan in 2020 is de belasting-
vermindering hoger: 60 procent in plaats van de gebruike-
lijke 45 procent. 

 › Het maximumbedrag van uw inkomen dat u aan giften 
kunt spenderen, is opgetrokken van 10 naar 20 procent van 
uw netto-inkomen.

Investeringsaftrek
 › De éénmalige investeringsaftrek bedraagt tussen 

01/01/2020 tot 11/03/2020 

 › 20.5% voor investeringen in beveiligingen.

 › 13.5% voor digitale investeringen, octrooien, milieuvrien-
delijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, 

energiebesparende investeringen en rookafzuigingen of 
verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen.

 › 8% voor de andere investeringen.

 › Van 12/03/2020 tot 31/12/2020 is er een verhoging tot 25% 
voor alle investeringen gedaan tot 31/12/2022.

Vlaamse gewestelijke fiscaliteit
 › De Win-Winleningen die in 2020 aflopen kunnen met maxi-

maal 2 jaar verlengd worden.

 › De leningen afgesloten van 16/03/2020 tot 31/12/2021 
genieten van een éénmalig belastingkrediet van 40% ipv 
30%

 › De grens voor de kredietgever wordt opgetrokken naar €75 
000 en de duurtijd van de lening is variabel van 5 tot 10 jaar 
ipv maximum 8 jaar.

 › Het tarief belastingvermindering voor de dienstencheques 
en ‘wijk-werken’ daalt van 30% naar 20%.

Wijzigingen belastingen
Aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020

VACCOUNT KLANTEN

 ... kunnen de lijst nodige documenten raadplegen op VACcent

 ... ontvangen een voorstel van aangifte en vraag om bijkomende attesten

 ... kunnen de aangifte - resultatenrekening en belastingsberekening raadplegen op VACcent

 ... de klant wordt uitgenodigd om het fiscale dossier te bespreken

Klaar om de stap te zetten?

Stuur een mail naar vaccountoffice@vac.eu, wij helpen je graag.


