
samen slim
ondernemen

w
w

w
.s

b
b

.b
e

HAIO – huisarts in 
opleiding
Fiscale 
aandachtspunten

http://www.sbb.be/
http://www.sbb.be/


Mijn fiscale aangifte als HAIO?



Mijn belastbaar inkomen? 

= -
Belastbaar 
inkomen

Inkomen
(HAIO statuut)
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Reële of forfaitaire aftrek van beroepskosten?

Reële kostenForfait
(max. 4.230 euro)

Reële kostenaftrek meestal 
hoger dan forfaitaire kosten

Hogere administratieve last 
wegens bijhouden bewijsstukken

Lagere administratieve last

Forfaitaire kostenaftrek meestal 
lager dan reële kostenaftrek



Beroepskosten – definitie

01

02

03

Gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk
Gedaan: werkelijke uitgaven in de belastbare periode
Gedragen: kosten gedaan in het verleden, maar door hun 
langere levensduur over meerdere jaren aan te rekenen (vb. 
investeringen in wagen, medisch materiaal, praktijkruimte)

Gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden

Beroepsmatig karakter van de uitgave moet bewezen 
worden

De echtheid en het bedrag verantwoord worden d.m.v. 
bewijsstukken

Facturen, contracten, bankuittreksels, restaurantbonnetjes,…



Beroepskosten - voorbeelden

 Volledig aftrekbaar:

- Kantoormateriaal (printpapier, stempels, inktcartridges,…)

- Lidgelden (Orde van geneesheren, Domus Medica,…)

- Opleidingskosten, seminaries

- Verzekering beroepsaansprakelijkheid

- Premie vrij aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen

- Vakliteratuur

- Boekhouder

- …

Slechts enkele voorbeelden! 



Beroepskosten - voorbeelden

 Gedeeltelijk aftrekbaar

Fiscaal 

‐ Restaurantkosten: 69%

‐ Relatiegeschenken: 50%

‐ Autokosten (brandstof, verzekering, verkeersbelasting, onderhoud,…)

40 - 100% i.f.v. co² uitstoot

Feiten

Gemengde kosten: kosten die zowel beroepsmatig alsook deels privé 
gebruikt worden!

vb. gsm, internet, auto, elektriciteit, verwarming van kantoor-
en/of werkruimte thuis

=> percentage pro-rata toepassen



Personenbelasting

‘BELASTINGVRIJE SOM’

Iedere belastingplichtige wordt niet belast op de eerst schijf van 
8.860,00 euro.

Belastingtarieven in de personenbelasting

0,00 – 13.250,00 25%

13.250,00 – 23.390,00 40%

23.390,00 – 40.480,00 45%

> 40.480,00 50%



Meer informatie? 
Lees ook onze blogs! 
www.sbb.be/nl/blog

http://www.sbb.be/nl/blog


Ondernemingsvorm
Eenmanszaak of vennootschap?



Keuze ondernemingsvorm?

Beperken 
aansprakelijkheid

Fiscaal Correct regelen v/e 
samenwerking

Andere

• Continuïteit van de 
onderneming

• Successieplanning



Vennootschap of niet?
 Genuanceerd benaderen: een vennootschap is niet altijd en voor 

iedereen de beste oplossing. Goed advies kan hierbij helpen!
 Eenmanszaak is vaak meest geschikte vorm voor starter
 Overschakelen kan altijd!



TIP! 

Wat met reeds aangekochte 
materialen voor de start als 
zelfstandige?

“ “



Dank voor je aandacht!

Nog vragen…



SBB-publicaties
Download gratis op 

www.sbb.be

http://www.sbb.be/


SBB-kantoren

16

Loppem

Diksmuide

Ieper

Eeklo

Tielt
Roeselare

Zwevegem

Beveren

Lochristi

Gent

Oudenaarde

Hoogstraten

Brecht

Antwerpen

Aalst

Turnhout

Boechout

St-Katelijne-Waver

Schepdaal

Geel

Bekkevoort

Leuven

Bree

Hasselt

St-Truiden

Lanaken

Tongeren

Sankt Vith

Ternat



Contact

Tom De Schutter

SBB Accountants & Adviseurs

Vuurkruisenlaan 2

3000 Leuven

016 24 51 65

tom.de.schutter@sbb.be

mailto:tom.de.schutter@sbb.be

