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Tarieven personenbelasting 

Afzonderlijk belastbare inkomsten 
 

 Aanslagvoet 

Occasionele winsten en baten 33 % 

Meerwaarde gronden -5 jaar 33 % 

Stopzettingsmeerwaarden immateriële vaste activa 33 % 

Kapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op normaal tijdstip 

(stortingen nieuw stelsel) 

33 % 

Kapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op normaal tijdstip 
(stortingen oud stelsel) 

Progressief 

Kapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op normaal tijdstip (stortingen 
nieuw stelsel) 

10 % 

Kapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op normaal tijdstip (stortingen 
oud stelsel) 

16,5 % 

Meerwaarden gronden +5 jaar 16.5 % 

Meerwaarden gebouwen -5 jaar 16.5 % 

Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 16,5 % 

Meerwaarden materiële en financiële vaste activa +5 jaar 16,5 % 

Stopzettingsmeerwaarden materiële vaste activa en immateriële vaste 
activa bij overlijden, pensionering of gedwongen stopzetting. 

16,5 % 

Liquidatie- en inkoopboni 10 % 

Decemberwedde voor de 1ste maal door een openbare overheid betaald in 

de maand december (i.p.v. januari van het volgende jaar) 

Gemiddeld tarief 

vorig jaar 

Vergoedingen uit valorisatie (onderzoekers) 33 % 

Prijzen, subsidies, … geleerden, schrijvers, … 16,5 % 

Landbouwpremies 16,5 % 

Opzeggingsvergoedingen (min. € 850,00 bruto voor AJ 2010) Gemiddeld tarief 
vorig jaar 

Achterstallen Gemiddeld tarief 
vorig jaar 

Winst en baten vorige beroepswerkzaamheid Gemiddeld tarief 
vorig jaar 

Vervroegd vakantiegeld Gemiddeld tarief 
jaar zelf 

Achterstallig onderhoudsgeld (Gerechtelijke Beslissing) Gemiddeld tarief 
jaar zelf 

Achterstallige erelonen architecten Gemiddeld tarief 
jaar zelf 

Gewestelijke weerwerkpremie (€ 180 bruto per maand voor AJ 2012) 10,38 % 

Bezoldigingen van sporters (indien minder dan € 18.000 (AJ 2012) of 
indien de sporter een leeftijd tussen 16 en 26 jaar heeft) 

16,5 % 

Beroepsinkomsten van sporters als nevenactiviteit 33 % 

Inschakelingsvergoedingen Gemiddeld tarief 
vorig jaar 
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Roerende voorheffing 

 
 Aanslagvoet 

Dividenden die worden gekwalificeerd als liquidatieboni 10 % 

Dividenden uitgekeerd door bepaalde zogenaamde “vastgoed” BEVAK 15 % 

Inkomsten uit gewone spaardeposito’s 15 % 

Inkomsten uit Staatsbons waarop is ingeschreven tussen 24/11/2011 en 
02/12/2011 en die uitgegeven zijn op 04/12/2011 (Leterme Staatsbon) 

15 % 

Inkomsten uit de concessie van auteursrechten, voor de eerste schijf van € 
37.500,00 (te indexeren) aan verkregen bruto-inkomsten 

15 % 

Vergoedingen voor ontbrekende coupon, wanneer de aanslagvoet van de 
RV die van toepassing is op de inkomsten 15 % bedraagt 

15 % 

Loten van Belgische oorsprong met betrekking tot obligaties, kasbons, of 
andere soortgelijke effecten die ter uitvoering van vóór 01/03/1990 

gesloten overeenkomsten worden verleend of toegekend 

20 % 

De andere inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse 
inkomsten van roerende aard 

25 % 

 


