
Enkele nieuwe fiscale bedragen vanaf 01.01.2018  

Op 01.01.2018 werden een aantal fiscale bedragen aangepast als gevolg van 
indexeringsmechanismen. 
 

Aanslagjaar 2018 2019 
Inkomstenjaar 2017 2018 

Maximumbedrag van de netto bestaansmiddelen:   
- basisbedrag 3.200,00 3.270,00 
- kinderen ten laste van een alleenstaande 4.620,00 4.720,00 
- gehandicapte kinderen ten laste van een alleenstaande 5.860,00 5.990,00 
Minimumbedrag van de aftrekbare kosten inzake bestaansmiddelen 440,00 450,00 
Maximumbedrag van de aan de kinderen toegekende 
onderhoudsuitkeringen die geen bestaansmiddelen zijn 

 
3.200,00 

 
3.270,00 

Maximumbedrag van de aan de studenten toegekende 
bezoldigingen die geen bestaansmiddelen zijn 

 
2.660,00 

 
2.720,00 

Vrijgesteld bedrag opzeggingsvergoeding en bezoldiging tijdens 
opzeggingstermijn (collectief ontslag) 

 
1.330,00 

 
1.360,00 

Vrijstelling voor bijkomend personeel:    
- Vrijgestelde winst of baten per in België bijkomend tewerkgestelde          

personeelseenheid met een laag loon 
 

5.830,00 
 

5.950,00 
- Vrijgestelde winst per bijkomende personeelseenheid die in België 

wordt tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek of voor de 
uitvoer 

 
15.660,00 

 
15.990,00 

Aftrekbare bestedingen   
Vrijstelling tewerkstelling eerste huisbediende:   
- Minimumbedrag van de bezoldigingen 3.840,00 3.920,00 
- Maximumbedrag vermindering 7.530,00 7.690,00 
Tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer:   
- Vrijstelling bedrag van de vergoedingen als terugbetaling of betaling 

van reiskosten m.b.t. woon-werkverkeer (bij gebruik privé-voertuig) 
- Vrijstelling fietsvergoeding (bedrag/km) 

 
390,00 

0,23 

 
400,00 

0,23 
Sociale voordelen: Maximumbedrag van de tussenkomst van de 
werkgever in de aankoopprijs betaald door de werknemer voor de aankoop 
van bepaald informaticamateriaal 

 
 

860,00 

 
 

880,00 
Voordelen van alle aard:   
- Gratis maaltijden (huispersoneel):   

• ontbijt 198,00 198,00 
• middagmaal 392,40 392,40 
• avondmaal 302,40 302,40 

- Gratis maaltijd zeelieden en bouwvakkers van de werf verwijderd 
(bedrag / effectief gewerkte dag) 

 
2,48 

 
2,48 

- Kosteloze vestrekking van verwarming en elektriciteit   
• Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:   

verwarming 1.950,00 1.990,00 
elektriciteit (andere dan verwarming) 970,00 990,00 

• Andere verkrijgers:   
verwarming 880,00 900,00 
elektriciteit (andere dan verwarming) 440,00 450,00 

- Kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, chauffeurs, 
hoveniers, enz. per werkman voltijds tewerkgesteld 

 
5.950,00 

 
5.950,00 

- Kosteloze beschikking over een kamer (incl. huisvesting, verwarming, 
verlichting) 

 
266,40 

 
266,40 

- Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde vaste of 
mobiele PC (per toestel) 

180,00 72,00 

- Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde tablet 
of mobiele telefoon (per toestel) 

 
Werkelijke 

waarde 

 
36,00  

- Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld vast of 
mobiel telefoonabonnement 

Werkelijke 
waarde 

 
48,00 

- Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde vaste of 
mobiele internetaansluiting (ongeacht het aantal toestellen) 

 
60,00 

 
60,00 

- Minimumbedrag voordeel alle aard bedrijfswagen 1.280,00 1.310,00 
Bedrijfsleiders   
- Revalorisatiecoëfficiënt voor de herkwalificatie van huurinkomsten die 

uit de vennootschap zijn verkregen door bedrijfsleiders 
 

4,39 
 

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever   

- Kilometervergoeding bij gebruik privé-voertuig voor beroepsdoeleinden 
(bedrag /km) 

0,3363 
(01.07.2016-

30.06.2017) 

0,3460 
(01.07.2017-
30.06.2018) 

 


