De fiscale aangifte als zelfstandige
Aanslagjaar 2018 – Inkomstenjaar 2017

Praktische richtlijnen voor de aangifte van sociale bijdragen,
bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot,
bijdragen VAP en financiële tegemoetkomingen
Het aangifteformulier bestaat uit twee kolommen. Indien u individueel een fiscale aangifte invult, vervolledigt u steeds de
linkerkolom. Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, moet u een gezamenlijke fiscale aangifte doen.
Hierbij vult de man zijn gegevens in, in de linkerkolom. De gegevens van de vrouw worden ingevuld in de rechterkolom.
Indien beide partners hetzelfde geslacht hebben, worden de gegevens van de oudste partner ingevuld in de rechterkolom, deze
van de jongste partner in de linkerkolom.

A. U bent bedrijfsleider
De sociale bijdragen die u betaald heeft in het kader van het sociaal statuut voor zelfstandigen, worden beschouwd als
beroepskosten en kan u integraal aftrekken als beroepskost:
Deel 2

Vak XVII

Code 1405-50 / 2405-20

De sociale bijdragen die in de loop van het jaar 2017 werden terugbetaald of heraangewend op nog verschuldigde sociale
bijdragen, moet u fiscaal als beroepsinkomen aangeven indien deze overdreven hoog liggen.
In de andere gevallen mag u deze sociale bijdragen aftrekken van de sociale bijdragen die u in 2017 betaald heeft.
De bijdragen die u eventueel betaald heeft in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen, worden eveneens beschouwd als
beroepskosten. Deze bijdragen worden aangegeven in hetzelfde vak als de sociale bijdragen. Beide bijdragen moeten dus
samengeteld worden.

B. U bent zelfstandige met een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit
De sociale bijdragen die u betaald heeft in het kader van het sociaal statuut voor zelfstandigen, worden beschouwd als
beroepskosten en kan u integraal aftrekken als beroepskost:
Deel 2

Vak XVIII

Code 1606-43 / 2606-13

De teveel betaalde bijdragen die gedurende het jaar 2017 terugbetaald of aangewend werden voor de aanzuivering van nog
verschuldigde sociale bijdragen, moet u fiscaal aangeven als beroepsinkomen.
Indien u uw zelfstandige activiteit volledig heeft stopgezet, dan dienen de sociale bijdragen die werden betaald, terugbetaald of
heraangewend gedurende het jaar 2017 als volgt aangegeven worden:
Betaalde sociale bijdragen

Deel 2

Vak XXII

Code 1697-49 / 2697-19

Terugbetaalde sociale bijdragen

Deel 2

Vak XXII

Code 1695-51 / 2695-21

De bijdragen die u eventueel betaald heeft in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen, worden eveneens beschouwd als
beroepskosten. Deze bijdragen worden aangegeven in hetzelfde vak als de sociale bijdragen. Beide bijdragen moeten dus
samengeteld worden.

C. U oefent een vrij beroep, ambt, post of een andere winstgevende activiteit uit
De sociale bijdragen die u betaald heeft in het kader van het sociaal statuut voor zelfstandigen, worden beschouwd als
beroepskosten en kan u integraal aftrekken als beroepskost:
Deel 2

Vak XIX

Code 1656-90 / 2656-60

De teveel betaalde bijdragen die gedurende het jaar 2017 terugbetaald of aangewend werden voor de aanzuivering van nog
verschuldigde sociale bijdragen, moet u fiscaal aangeven als beroepsinkomen.
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Indien u uw zelfstandige activiteit volledig heeft stopgezet, dan dienen de sociale bijdragen die werden betaald, terugbetaald
of heraangewend gedurende het jaar 2017 als volgt aangegeven worden:
Betaalde sociale bijdragen

Deel 2

Vak XXII

Code 1697-49 / 2697-19

Terugbetaalde sociale bijdragen

Deel 2

Vak XXII

Code 1695-51 / 2695-21

De bijdragen die u eventueel betaald heeft in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen, worden eveneens beschouwd als
beroepskosten. Deze bijdragen worden aangegeven in hetzelfde vak als de sociale bijdragen. Beide bijdragen moeten dus
samengeteld worden.

D. U bent meewerkende echtgenote aangesloten in het mini-statuut
Het meewerkinkomen dat u wordt toegekend als meewerkende echtgenoot, aangesloten in het mini-statuut, moet worden
aangegeven in de kolom van de hoofdzelfstandige:
Uw echtgenoot oefent een nijverheids-; handels- of landbouwactiviteit uit:
Deel 2

Vak XVIII

Code 1616-33 / 2616-03

Uw echtgenoot oefent een vrij beroep, ambt of post uit:
Deel 2

Vak XIX

Code 1663-83 / 2663-53

E. U bent meewerkende echtgenote aangesloten in het maxi-statuut
De sociale bijdragen die u betaalt als meewerkende echtgenoot, aangesloten in het maxi- statuut, worden beschouwd als
beroepskosten en kan u integraal aftrekken:
Deel 2

Vak XXI

Code 1451-04 / 2451-71

De toegekende bezoldiging is voor uw partner, de hoofdzelfstandige, fiscaal een beroepskost en dient als dusdanig
aangegeven te worden in de kolom van uw partner:
Uw echtgenoot oefent een nijverheids-; handels- of landbouwactiviteit uit:
Deel 2

Vak XVIII

Code 1611-38 / 2611-08

Uw echtgenoot oefent een vrij beroep, ambt of post uit:
Deel 2

Vak XIX

Code 1669-77 / 2669-47

De toegekende bezoldiging is voor u, als meewerkende echtgenoot, een eigen beroepsinkomen en dient als volgt
aangegeven te worden:
Deel 2

Vak XXI

Code 1450-05/2450-72

De bijdragen die u eventueel betaald heeft in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen, worden eveneens beschouwd als
beroepskosten. Deze bijdragen worden aangegeven in hetzelfde vak als de sociale bijdragen. Beide bijdragen moeten dus
samengeteld worden.

F. U heeft in 2017 genoten van een financiële tegemoetkoming
Indien u in de loop van het jaar 2017 genoten heeft van een faillissementsuitkering of crisisuitkering, dient u deze fiscaal aan
te geven als een vervangingsinkomen:
Deel 1

Vak IV
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