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Bijlage(n)

Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen inzake zowel btw als inkomstenbelastingen

Mevrouw, Mijnheer,
Zoals aangekondigd tijdens de vergadering van 05.03.2020, voor wat de volgende beroepsgroepen
betreft,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLAGER -SPEKSLAGER
BAKKER, BROOD- EN BANKETBAKKER
CAFEHOUDER
HEREN- EN DAMESKAPPER - HERENKAPPER - DAMESKAPPER
SCHOENHERSTELLER
KLEINHANDELAAR IN ZUIVELPRODUCTEN - MELKVENTER
KLEINHANDELAAR IN LEVENSMIDDELEN
FOORNIJVERAAR
CONSUMPTIE-IJSBEREIDER
EXPLOITANT VAN FRIETKRAAM - FRITUUREXPLOITANT
KLEINHANDELAAR IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN
KLEINHANDELAAR IN DIVERSE TEXTIEL- EN LEDERWAREN
APOTHEKER

heeft de administratie de beslissing genomen om, zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake
btw,
-

de forfaitaire belastingregelingen definitief af te schaffen vanaf 1 januari 2027 ;

nieuwe belastingplichtigen/btw-plichtigen vanaf 1 januari 2022 niet langer toe te staan
om hun belastbare grondslag (IB)/maatstaf van heffing (btw) te bepalen door middel van
forfaitaire grondslagen van aanslag, vastgesteld in overleg met de betrokken
beroepsgroeperingen.
Voor meer informatie over uw dossier, gelieve contact te nemen met :
Robert DAIX
Taxatie procedure en Verplichtingen
Tel.: 0257/642 78
E-mail : robert.daix@minfin.fed.be

De belastingplichtigen/btw-plichtigen die, voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021)
inzake IB en voor het jaar 2021 inzake btw, verwezen naar forfaitaire grondslagen van aanslag
om hun belastbare grondslag (IB)/maatstaf van heffing (btw) te bepalen, mogen deze, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, blijven gebruiken tot uiterlijk 31.12.2026 d.w.z. tot het
aanslagjaar 2027 (inkomstenjaar 2026) inzake IB en tot 31.12.2026 inzake btw.
De FOD Financiën zal deze beslissing op haar website publiceren in de loop van de maand februari
2021.
U gelieve echter uw leden alvast te informeren.

Hoogachtend.

Marie-Christine JANS
Adviseur-generaal
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