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Een betaalterminal  
aankopen, nu fiscaal 
aantrekkelijker dan ooit.
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Bancontact informeert
De verbeterde fiscale aftrek voor de aankoop 
van een betaalterminal: de ultieme stimulans 
om er een aan te schaffen.

Kim Van Esbroeck

Voorwoord door:

Jan Jambon

Binnenin een overzicht van zeven betaalterminals 
en de fiscale voordelen die ze u opleveren.

Voor handelaars 

van pag. 4 — pag. 6 

Voor boekhouders 

van pag. 16 — pag. 17 

Inhoud 
De fiscale maatregel uitgelegd
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Op 22 december 2017 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
de wet van de vennootschapsbelasting gestemd. Daarmee werd het 
licht op groen gezet voor een van de belangrijkste hervormingspro-
jecten van deze regering. In het brede pakket maatregelen dat met 
de hervorming gepaard gaat, zit ook een verhoging van de fiscale 
aftrek bij investeringen in materiële en immateriële vaste activa 
die gebeuren tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019. Het 
basispercentage van de fiscale aftrek wordt opgetrokken naar 20%, 
een belangrijke financiële stimulans voor kmo’s en zelfstandigen. 
 
De verhoogde investeringsaftrek geldt dus ook bij de aankoop van 
een nieuwe betaalterminal, om maar één voorbeeld te noemen. 
Voor alle handelaars en (vrije) beroepen die met veel cashbetalingen 
te maken krijgen, vormt deze hogere aftrek niet alleen een 
belangrijke aanmoediging om in elektronisch betalen te investeren, 
maar ook een bijkomende veiligheidsmaatregel. 
 
Cash wordt in de digitale wereld waarin we leven, als het ware 
een tang op een varken. De meerwaarde voor de consument wordt 
steeds kleiner, terwijl de veiligheidsrisico’s groeien. Enkel criminelen, 
die cash nodig hebben om hun zwart geld wit te wassen, worden er 
beter van.
 
Ik ben dan ook zeer blij met de informatiecampagne die Bancontact 
rond de nieuwe maatregel opzet. De campagne richt zich tot 
Belgische middenstanders, kmo’s en vrije beroepen, evenals hun 
boekhouders en fiscalisten die bedrijven bijstaan met advies en 
die de maatregel moeten implementeren. Het is belangrijk dat elke 
zelfstandige goed op de hoogte is van de fiscale stimulans, zodat die 
zijn uitwerking niet mist. 
 
Overheid en private sector zijn op elkaar aangewezen om samen 
te investeren in een veiligheidsecosysteem dat meer en meer 
digitaal wordt. Ik hoop dat de nieuwe maatregel van de regering 
enerzijds en de actie van Bancontact anderzijds zullen bijdragen tot 
meer veiligheid en tegelijkertijd de kosten zullen drukken voor kmo's 
en zelfstandigen die van plan zijn te investeren.

 
Jan Jambon, Vice Premier en Minister van Veiligheid en  
Binnenlandse Zaken van de Federale regering

Voorwoord
Herinnert u zich nog de eerste keer dat u met een Bancontact-kaart 
betaalde? Precies, ik ook niet. Betalen met de kaart is zó eenvoudig 
en vertrouwd, dat we er al lang niet meer bij stilstaan. Toch gaat er 
een compleet netwerk schuil achter één elektronische betaling, met 
heel wat betrokken partijen. De betaalterminal in uw handelszaak 
vormt het centrale puzzelstukje.  

Al bijna 30 jaar halen de Belgen hun vertrouwde Bancontact-kaart 
boven om hun aankopen af te rekenen. We streven er dan ook naar 
om elektronisch betalen zo toegankelijk mogelijk te maken overal en 
voor iedereen. Of iemand met de kaart wenst te betalen of mobiel 
met een smartphone, we streven ernaar om dé ideale betaal- 
oplossing te voorzien voor elke aankoop. Betalen met Bancontact is 
snel, makkelijk en veilig, zowel voor de klant als voor de handelaar. 
Minder cash op zak betekent meer gebruiksgemak en is ook veiliger.  

De voordelen van elektronisch en mobiel betalen zijn ook de 
Belgische Staat niet ontgaan. Sinds begin 2018 is het voor een 
handelaar fiscaal aantrekkelijker geworden om een betaalterminal 
aan te schaffen. Die evolutie kunnen we bij Bancontact alleen  
maar toejuichen. Elektronisch betalen is een win-win voor iedereen. 
Geen gedoe meer met wisselgeld en dus minder tijdverlies.  
Minder bankbiljetten in de kassa en dus minder kans op diefstal.  
U pleziert er als handelaar uzelf mee, maar ook en vooral uw klanten.  
Al 70% van de Belgen verkiest de kaart boven cash. Steeds vaker 
betalen ze ook kleine bedragen met de kaart en wordt er contact-
loos betaald.  

Voor sommige ondernemers bleef de aanschaffingskost van een 
betaalterminal toch nog een struikelblok. Dankzij de verbeterde 
fiscale aftrek valt ook deze laatste reden weg om geen betaaltermi-
nal aan te schaffen. Op de volgende pagina’s wordt de nieuwe fiscale 
maatregel heel concreet uitgelegd door fiscale advocaten en vindt u 
een eenvoudig overzicht van aanbieders van betaalterminals en hun 
aanbod gelinkt aan Bancontact. Aan u de keuze!

 Kim Van Esbroeck, CEO Bancontact Company
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Fiscale stimulans voor  
de elektronische betalingen 

 Voor vele ondernemers blijft de aanschaffingskost  
van een betaalterminal een belangrijk struikelblok.  
Wist u echter dat u tot 60% van deze aanschaffingskost 
kan recupereren via uw belastingaangifte?  
De hiernavolgende toelichting werd verzorgd door 
Mr. Michel Maus en Mr. Pieterjan Smeyers (fiscale 
advocaten bij Bloom Law Firm).

•  Enerzijds vormt de investering 
in een betaalterminal uiteraard 
een aftrekbare beroepskost die 
door middel van afschrijvingen in 
mindering kan worden gebracht 
van uw belastbare inkomsten. 

•  Anderzijds kan u daarbovenop 
misschien genieten van de zoge-
naamde investeringsaftrek. Deze 
fiscale maatregel houdt in dat u 
eenmalig een bepaald percentage 
van de aanschaffingskost bijkomend 
in mindering kan brengen van uw 
belastbare inkomsten. 

Bent u benieuwd of u in aanmer-
king komt voor deze maatregel? 

•  Eerst en vooral is vereist dat u 
investeert in een nieuwe betaal-
terminal die u uiteraard uitsluitend 
gebruikt voor de uitoefening van 

uw beroepswerkzaamheid. Indien 
deze investering wordt gedaan 
tussen 1 januari 2018 en 31 decem-
ber 2019 zal u in principe kunnen 
genieten van de (tijdelijk verhoogde) 
gewone investeringsaftrek van 20%. 

•  Verder is het belangrijk dat u werkt 
vanuit een eenmanszaak, dan 
wel vanuit een kleine vennoot-
schap. Of uw vennootschap kan 
worden beschouwd als een kleine 
vennootschap hangt in principe af 
van het aantal personeelsleden dat 
u tewerkstelt (maximaal 50), van 
uw jaarlijkse omzetcijfer (maximaal 
9 miljoen euro (excl. btw)) en van uw 
balanstotaal (maximaal 4,5 miljoen 
euro). Enkel indien u meer dan een 
van deze criteria overschrijdt, zal 
u niet worden beschouwd als een 
kleine vennootschap.

De fiscale 
maatregel  
uitgelegd voor  
handelaars
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Indien u voldoet aan de wettelijke voorwaarden kan u aldus in uw  
belastingaangifte het bedrag van de investeringsaftrek waarop u recht 
heeft opnemen onder een van de volgende codes: 

Bovendien moet u bij uw aangifte 
een behoorlijk ingevuld formulier 
276U (voor eenmanszaken) of 275U 
(voor kleine vennootschappen) 
toevoegen1, evenals een opgave die 
voor elk activum (I) de datum van 
aanschaffing, (II) de juiste benaming, 
(III) de aanschaffingswaarde en (IV) 
de normale gebruiksduur en de 
afschrijvingsduur vermeldt.
 

Indien u nog vragen zou hebben over 
de gewone investeringsaftrek raden 
wij u aan om contact op te nemen 
met uw boekhouder of accountant. 

Aangifte in de personenbelasting Aangifte in de vennootschapsbelasting

Winst uit nijverheids-, 
handels- of  

landbouwondernemingen

Code 1614-35 
of 2614-05  

(vak XVIII, 13)

Code 1437

Baten van vrije beroepen, 
ambten, posten of andere 
winstgevende bezigheden

Code 1662-84 
of 2662-54  
(vak XIX, 13)

1  Beschikbaar via Biztax of op www.myminfin.be

2 voorbeelden 
uitgerekend  
voor u 
Disclaimer: de voorbeelden worden louter als illustratie toegevoegd.  
Deze voorbeelden zijn sterk vereenvoudigd en zijn gebaseerd op een  
aantal premissen. De uiteindelijke belastingbesparing zal steeds afhangen  
van de specifieke omstandigheden waarin de belastingplichtige zich  
bevindt en van de op dat ogenblik geldende regelgeving. 
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Eenmalige verhoogde  
investeringsaftrek  
— (kleine) vennootschap

De heer Janssen oefent 
zijn activiteit als bakker uit via een 
(kleine) vennootschap. De zaken 
gaan goed en de vennootschap 
baat tien bakkersfilialen uit. Voor de 
verschillende filialen wenst de heer 
Janssen in 2018 20 betaalterminals 
aan te kopen voor een totaalprijs van 
€ 10.500, excl. btw (hetzij € 525 per 
betaalterminal)1. Deze betaalterminals 
zullen worden afgeschreven over 
een periode van vijf jaar. Dit houdt 
alvast in dat gedurende vijf jaar een 
jaarlijkse afschrijvingskost van € 2.100 
als beroepskost in aftrek kan worden 
genomen, hetgeen na vijf jaar uiteindelijk 
resulteert in een belastingbesparing 
van € 2.100 (10.500 x 20%2). De 
toepassing van de eenmalige gewone 
investeringsaftrek houdt in dat de 
winst van de vennootschap bovendien 
eenmalig kan worden verminderd met 
€ 2.100 (10.500 x 20%). Dit resulteert 
in een bijkomende belastingbesparing 
van € 420 (2.100 x 20%). De aankoop 
van de betaalterminals levert aldus een 
totale belastingbesparing op van € 2.520 
waardoor de vennootschap m.a.w. 
24% van de aanschaffingskost van de 
betaalterminal recupereert. 

20 x € 525 = € 10.500

jaarlijkse afschrijving (x5)
belastingbesparing van 
€ 2.100 (10.500 x 20%)

investeringsaftrek
bijkomende belasting- 
besparing van
€ 420 (2.100 x 20%)

totale belastingbesparing
€ 2.520 (10.500 x 24%)

24%

1  Bedrag gebaseerd op de gemiddelde prijs van een betaalterminal volgens de beschikbare gegevens.
2  Vanaf 1 januari 2018 bedraagt het tarief in de vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen onder 

bepaalde voorwaarden 20%. Dit tarief moet in 2018 en 2019 nog worden verhoogd met een aanvullende 
crisisbijdrage van 2%, hetgeen aldus resulteert in een nominaal belastingtarief van 20,4%. Vanaf 1 januari 
2020 wordt de aanvullende crisisbijdrage afgeschaft. Voor de eenvoudigheid wordt in dit cijfervoorbeeld 
rekening gehouden met een nominaal tarief van 20%.

Eenmalige verhoogde  
investeringsaftrek  
— eenmanszaak

De heer Peeters baat samen 
met zijn kinderen een bakkerij uit onder 
de vorm van een eenmanszaak. Voor 
zijn bakkerij wenst hij een betaalterminal 
aan te kopen. De totale belastingbe- 
sparing zal voor hem groter zijn dan voor 
de vennootschap van de heer Janssen, 
aangezien een eenmanszaak onderworpen 
is aan een hoger belastingtarief (gaande 
van 25% tot 50%). Indien er wordt 
uitgegaan van een belastingtarief van 
50% zal de afschrijving van de betaal-
terminal na vijf jaar resulteren in een 
belastingbesparing van € 262,50 (525 x 
50%). De toepassing van de eenmalige 
gewone investeringsaftrek houdt in dat 
de winst van de eenmanszaak eenmalig 
kan worden verminderd met € 105 (525 
x 20%). Dit resulteert in een bijkomende 
belastingbesparing van € 52,50 (105 x 
50%). Voor meneer Peeters levert de 
aankoop van de betaalterminal aldus 
een totale belastingbesparing op van 
€ 315 waardoor hij m.a.w. 60% van de 
aanschaffingskost van de betaalterminal 
recupereert.

1 x € 525 = € 525

jaarlijkse afschrijving (x5)
belastingbesparing van 
€ 262,50 (525 x 50%)

investeringsaftrek 
bijkomende belasting- 
besparing van
€ 52,50 (105 x 50%)

totale belastingbesparing
€ 315 (525 x 60%)

60%



Leveranciers van 
betaalterminals en 
hun aanbod

Disclaimer: de voorbeelden op de volgende pagina’s worden als illustratie 
toegevoegd en zijn niet bindend. De uiteindelijke prijs en belasting besparing zullen 
steeds afhangen van de specifieke omstandigheden waarin de belasting plichtige zich 
bevindt en van het aanbod en de op dat ogenblik geldende regelgeving. 
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Adyen, wherever 
people pay

Type betaalterminal   Verifone Vx690

Kostprijs betaalterminal € 514 excl. btw

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%) € 308,40

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%)  € 123,36

Maandelijkse abonnementskosten Neen

Transactieprijs voor Bancontact (*)

Contactloze betalingen Ja

* We rekenen een verwerkingsvergoeding aan + een commissie per transactie, zoals bepaald op adyen.com

Een optimale betaalervaring met de betaalterminal - dat met  
één systeem, één partner en één contract waarmee je al je 
betalingen kan beheren.

adyen.com
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CCV, let's make  
payment happen

Type betaalterminal   CCV Budget — VX520

Kostprijs betaalterminal € 595 excl. btw

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%) € 357

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%) € 142,80

Maandelijkse abonnementskosten Neen

Transactieprijs voor Bancontact Standaard € 0,13*

Contactloze betalingen Ja

ccvonline.be

* Tarieven op aanvraag

CCV Budget, de voordeligste betaalterminal op maat van uw zaak.



be.emspay.eu

Type betaalterminal  ICT 250

Kostprijs betaalterminal € 349 excl. btw

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%)  € 209,40

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%)  € 83,76

Maandelijkse abonnementskosten Nee

Transactieprijs voor Bancontact vanaf € 0,13* 

Contactloze betalingen Ja

Met de contactloze betaalterminals van EMS kiest u voor gemak en service. 
Én u krijgt inzicht in uw omzet met de online rapporteringstool 'My EMS'.  

* tarieven op aanvraag

EMS, onze betaal-
terminals klaar voor 
de toekomst

10
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Keyware, uw nr 1  
betaalpartner

keyware.be

Type betaalterminal PMV2/Ingenico

Kostprijs betaalterminal  € 699 excl. btw

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%)  € 419,40

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%)  € 167,76

Maandelijkse abonnementskosten Ja

Transactieprijs voor Bancontact  € 0,04* — € 0,13**

Contactloze betalingen Ja

* Transactiebedrag < € 10
**Transactiebedrag ≥ € 10

Kiest u voor Keyware, dan kiest u voor het grootste aanbod aan 
betaalterminals op de Belgische markt!
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myPOS, the future  
of payments is here

myPOS.com

Type betaalterminal myPOS Combo

Kostprijs betaalterminal  € 249 excl. btw

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%)  € 149,40

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%)  € 59,76

Maandelijkse abonnementskosten Nee

Transactieprijs voor Bancontact  € 0,08* — € 0,25**

Contactloze betalingen Ja

Geen vaste kosten – Geen maandelijkse kosten – Geen contract – 
Directe uitbetaling – Gratis simkaart – Dé perfecte oplossing

* Transactiebedrag < € 10
**Transactiebedrag ≥ € 10
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SIX, because  
quality matters

six-payment-services.com

Type betaalterminal  Vaste terminal

Kostprijs betaalterminal*  € 549

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%)  € 329,40

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%)  € 131,76

Maandelijkse abonnementskosten Ja

Transactieprijs voor Bancontact
 € 0,045** — € 0,14***

0,045 €**          € 0,075***

Contactloze betalingen Ja

*Plug & Play levering inclusief
* *Transactiebedrag < € 10
***Transactiebedrag ≥ € 10
      € 0,14 + maandelijks abonnement van € 15
      € 0,075 + maandelijks abonnement van € 24

Dankzij een SIX-terminal geniet u van een volledige betaalservice 
waarvan uw zaak profiteert: standaard gratis Plug & Play levering, 
keuze qua onderhoudscontract en 24u/24u helpdesk.



14

Worldline,  
empowering the 
cashless society

be.worldline.com

Type betaalterminal  YOMANI

Kostprijs betaalterminal vanaf € 695 excl. btw

Belastingbesparing: Eenmanszaak (60%)  € 417

Belastingbesparing: Kleine vennootschap (24%)  € 166,8

Maandelijkse abonnementskosten Nee* 

Transactieprijs voor Bancontact vanaf € 0,02

Contactloze betalingen Ja

Worldline heeft duurzame en ecologische terminals waarmee snel en veilig  
kan worden betaald onder andere dankzij een extra bescherming bij het 
intoetsen van de pincode. Bovendien is er een exclusief, uniek in de markt, 
back-upsysteem (TINA) zodat elektronische betalingen altijd kunnen doorgaan.

*Worldline biedt totaaloplossingen aan, Worldline packs, met een terminal, transacties  
  en aanvullende diensten inbegrepen.
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Overzicht belastingbesparing voor  
de verschillende betaalterminals 

*Belastingbesparing Eenmanszaak
**Belastingbesparing Kleine vennootschap

CCV

€ 595  
excl. btw

Save 60%*  
€ 357

Save 24%**

€ 142,80

Adyen

€ 514  
excl. btw

Save 60%*  
€ 308,40

Save 24%**

€ 123,36

Keyware

€ 699  
excl. btw

Save 60%*  
€ 419,40

Save 24%**

€ 167,76

SIX

€ 549  

Save 60%*  
€ 329,40

Save 24%**

€ 131,76

Worldline

vanaf € 695 
excl. btw

Save 60%*  
€ 417

Save 24%**

€ 166,80

myPOS

€ 249  
excl. btw

Save 60%*  
€ 149,40

Save 24%**

€ 59,76

EMS

€ 349 
excl. btw

Save 60%*  
€ 209,40

Save 24%**

€ 83,76
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Fiscale stimulans voor  
de elektronische betalingen 

De vele voordelen die verbonden 
zijn aan elektronische betalingen 
zijn ook de overheid niet ontgaan. 
Omwille van deze voordelen heeft zij 
reeds diverse initiatieven genomen 
om elektronische betalingen te 
stimuleren, o.a. op fiscaal gebied. 
Zo kunnen kleine en middelgrote 
ondernemingen reeds sinds 1 januari 
2015 specifiek voor aankoop van 
een elektronisch betalingssysteem, 
zoals een betaalterminal, genieten 
van de zogenaamde verhoogde 
investeringsaftrek van 13,5%. 
Voordien konden dergelijke 
investeringen enkel genieten van de 
gewone investeringsaftrek van 8%. 
De gewone investeringsaftrek heeft 
een ruimer toepassingsgebied dan 
de verhoogde investeringsaftrek en 
behelst in principe alle investeringen 
in nieuwe materiële en immateriële 
vaste activa die voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid 
worden gebruikt.

Naar aanleiding van de hervorming 
van de vennootschapsbelasting 
heeft de overheid recent beslist 
om het basispercentage van 
de gewone investeringsaftrek 
tijdelijk te verhogen van 8% 

naar 20%. Hiermee hoopt zij een 
boost te kunnen geven aan de 
economie door een heropleving van 
investeringen. Deze verhoging van 
het basispercentage is echter slechts 
van toepassing op investeringen die 
worden gedaan tussen 1 januari 2018 
en 31 december 2019 (in de loop van 
een belastbaar tijdperk dat aan een 
van de aanslagjaren 2019 en 2020 is 
verbonden).

De verhoging van het basis-
percentage heeft tot gevolg dat het 
percentage van de gewone inves-
teringsaftrek momenteel (tijdelijk) 
meer bedraagt dan het percentage 
van de verhoogde investerings-
aftrek. Het spreekt voor zich dat 
steeds gebruik kan worden gemaakt 
van het meest voordelige percentage 
van de investeringsaftrek. Wat het 
meest voordelige percentage is, 
zal afhangen van de aard en het 
tijdstip van de investeringen. Voor 
investeringen in een elektronisch 
betalingssysteem die worden 
gedaan tussen 1 januari 2018 en 
31 december 2019 zal de toepassing 
van de gewone investeringsaftrek 
van 20% het voordeligste zijn. Indien 
dergelijke investeringen buiten deze 

De fiscale 
maatregel  
vertaald naar  
boekhouders
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periode werden of zouden worden 
gedaan zal de toepassing van  
de verhoogde investeringsaftrek  
van 13,5% opnieuw het  
voordeligste zijn1. 

De investeringsaftrek houdt in dat 
de winst van een onderneming 
eenmalig kan worden verminderd 
met een percentage van de 
aankoopprijs van de investering2. 
Indien de winst van het belastbaar 
tijdperk onvoldoende zou zijn, mag 
de investeringsaftrek die niet kon 
worden verricht onder bepaalde 
voorwaarden worden overgedragen 
naar de winst van de volgende 
belastbare tijdperken. 

Het percentage van de 
investeringsaftrek kan verschillen 
naargelang de aard en het 
tijdstip van de investering. In de 
voorbeelden wordt er uitgegaan van 
een investering in een elektronisch 
betalingssysteem die wordt gedaan 
tussen 1 januari 2018 en 31 december 
2019 waarvoor toepassing kan 
worden gemaakt van de gewone 
investeringsaftrek van 20%.

De toepassing van de gewone 
investeringsaftrek vereist 
een investering in een nieuwe 
betaalterminal die uitsluitend wordt 
gebruikt voor de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid. De betaalter-
minal moet bovendien minstens over 
drie belastbare tijdperken worden 
afgeschreven. In principe bedraagt 
de afschrijvingstermijn van een 
betaalterminal vijf jaar.

De gewone investeringsaftrek is 
voorbehouden voor eenmanszaken 
en kleine vennootschappen3. 
Een kleine vennootschap is 
een vennootschap die – kort 
samengevat – op balansdatum van 
het laatst afgesloten boekjaar niet 
meer dan één der volgende criteria 
overschrijdt:

• jaargemiddelde van  
het personeelsbestand: 
50

• jaaromzet, exclusief de belasting 
over de toegevoegde waarde: 
€ 9.000.000

• balanstotaal: 
€ 4.500.000

1  Behoudens gewijzigde regelgeving. 
2  Bepaalde ondernemingen kunnen de investeringsaftrek desgewenst spreiden over de afschrijvingsperi-

ode van de investering. Deze mogelijkheid is voorbehouden voor eenmanszaken die op de eerste dag van 
het belastbaar tijdperk waarin de investering werd gedaan minder dan 20 werknemers tewerkstellen. 

3  Er wordt geen investeringsaftrek verleend wanneer de winst of de baten worden bepaald volgens 
forfaitaire grondslagen van aanslagen waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen. Terzake betreft 
het inzonderheid de winst van bepaalde categorieën forfaitair belaste belastingplichtigen uit de land- en 
tuinbouwsector. Wanneer de afschrijvingen gedeeltelijk forfaitair in die grondslagen zijn opgenomen en 
gedeeltelijk individueel worden vastgesteld, moet de investeringsaftrek worden toegestaan in verband 
met de vaste activa waarvan de afschrijvingen individueel aftrekbaar zijn.

In de belastingaangifte moet het bedrag van de investeringsaftrek waarop 
de belastingplichtige recht heeft worden opgenomen onder een van de 
volgende codes: 

Daarnaast moet bij de aangifte het 
behoorlijk ingevulde formulier 276U 

(voor eenmanszaken) of 275U (voor 
kleine vennootschappen) worden 
gevoegd4, evenals een opgave die 
voor elk activum (I) de datum van 

aanschaffing, (II) de juiste benaming, 
(III) de aanschaffingswaarde en (IV) 
de normale gebruiksduur en de 
afschrijvingsduur vermeldt.

Aangifte in de personenbelasting Aangifte in de vennootschapsbelasting

Winst uit nijverheids-, 
handels- of  

landbouwondernemingen

Code 1614-35 
of 2614-05  

(vak XVIII, 13)

Code 1437

Baten van vrije beroepen, 
ambten, posten of andere 
winstgevende bezigheden

Code 1662-84 
of 2662-54  
(vak XIX, 13)

4  Beschikbaar via Biztax of op www.myminfin.be 



Al 70% van  
de Belgen  
verkiest de kaart 
boven cash
(Het Grote Bancontact Betaalonderzoek 2017)


