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DEEL X – Titel V – Hoofdstuk II – De aangife en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 

 
 
1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 
2. Algemeen 
3. Aangiftetermijn 
4. Wie dient de aangifte in de bedrijfsvoorheffing uit te voeren? 
5. Wie dient de bedrijfsvoorheffing door te storten naar het bevoegde ontvangkantoor van de 

FOD Financiën? 
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1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 
 

• Wetboek der inkomstenbelastingen 1992; 
• Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek der inkomstenbelastingen;   
• Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte 

indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de 
bedrijfsvoorheffing, B.S.14 juni 2007. 

 

2. Algemeen 
 

Een bepaald aantal elementen van de verloning zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing 
(maandelijks loon, toelagen, vakantiegeld, eindejaarstoelage, competentieontwikkelingstoelage, …). 
Deze bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden aan de bron op deze verloningselementen betaald door de 
werkgever. 

 

Dit is bijgevolg opgenomen in de berekening van de personenbelasting en wordt vermeld op de fiscale 
fiche(s) die verstuurd worden aan de belastingplichtigen om hun fiscale aangifte in te vullen. 

 

Sinds 01-01-2009, is het een wettelijke verplichting om de aangiften in de bedrijfsvoorheffing te 
verrichten langs elektronische weg. 
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3. Aangiftetermijn 
 

In principe dient de bedrijfsvoorheffing aangegeven en betaald te worden door de werkgever binnen 
de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten betaald of toegekend werden 
(bijvoorbeeld: voor de inkomsten betaald of toegekend in de maand september 2011, diende de 
bedrijfsvoorheffing ten laatste aangegeven en betaald te zijn op 15-10-2011). 

 

Er bestaan evenwel afwijkingen aan deze normale termijn: 
• wanneer de belastingplichtige gedurende het voorafgaand jaar minder dan € 25.000 (vóór 

indexatie) bedrijfsvoorheffing verschuldigd was dient hij een kwartaalaangifte in te dienen en te 
betalen binnen vijftien dagen volgend op het einde van het kwartaal. In dat geval moet hij 
bovendien uiterlijk op 15 december een voorschot op de bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor het 
vierde kwartaal aangeven en betalen: dat voorschot bedraagt 66% van de bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd voor het tweede kwartaal van hetzelfde jaar. 

• wanneer de belastingplichtige gedurende het voorafgaand jaar ten minste € 2.500.000 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd was, moet hij de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de 
inkomsten betaald of toegekend tijdens de eerste vijftien dagen van december uiterlijk op 24 
december aangeven en betalen. 
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4. Wie dient de aangifte in de bedrijfsvoorheffing uit te voeren? 
 

De aangife in de bedrijfsvoorheffing dient uitgevoerd te worden door de bijzondere rekenplichtige van 
de politiezone en de rekenplichtige van de federale politie op basis van bestanden die aangeleverd 
worden door het SSGPI. 

De aangifte gebeurt via de internettoepassing FinProf van de FOD Financiën. 

 

5. Wie dient de bedrijfsvoorheffing door te storten naar het bevoegde 
ontvangkantoor van de FOD Financiën? 
 

Het is tevens de taak van de bijzondere rekenplichtige van de lokale politie en de rekenplichtige van 
de federale politie om de bedrijfsvoorheffing door te storten aan het bevoegde ontvangstkantoor. 

 

Er bestaan 4 ontvangstkantoren, in functie van de geografische ligging van de politiezones: 
• Voor de politiezones gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest, is het bevoegde 

ontvangstkantoor het volgende: Ontvangstkantoor Denderleeuw; 
• Voor de politiezones gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het 

bevoegde ontvangstkantoor het volgende: Ontvangstkantoor Brussel 4; 
• Voor de politiezones gelegen op het grondgebied van de Duitstalige gemeenschap, is het 

bevoegde ontvangstkantoor het volgende: Ontvangstkantoor Sankt-Vith; 
• Voor de politiezones gelegen op het grondgebied van het Waals Gewest, is het bevoegde 

ontvangstkantoor het volgende: Ontvangstkantoor Bergen 3.  
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