Betreft: inbrengen van advocatenkosten als beroepskost bij het invullen van uw belastingaangifte

Geachte heer, mevrouw,

Artikel 49 van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB) definieert aftrekbare beroepskosten als kosten
die de belastingplichtige in het “belastbare tijdperk” heeft gedaan of gedragen om de belastbare
inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door
middel van bewijsstukken.
Het gaat om kosten die werkelijk zijn betaald of gedragen of kosten die het karakter van “zekere en
vaststaande schulden” of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.
Op basis van dit artikel zijn wij van oordeel dat de honoraria die u betaalde in het kader van uw
arbeidsrechtelijke procedure als een beroepskost moeten worden gekwalificeerd. U ging deze kosten
immers aan met het oog op het verkrijgen van inkomsten.
Voorts wensen wij u erop te attenderen dat volgens het WIB er een keuze moet worden gemaakt
tussen hetzij een forfaitaire beroepskostaftrek waarbij u geen beroepskosten dient te bewijzen,
hetzij een aftrek van werkelijke beroepskosten waarbij u voor elke beroepskosten bewijzen dient aan
te brengen.
Wanneer u in uw belastingaangifte de honoraria specifiek wenst in te brengen als een beroepskost,
dan kan u geen beroep meer doen op de forfaitaire beroepskostaftrek en moet u dus alle andere
beroepskosten in detail vermelden samen met bewijsstukken. Voor wat de honoraria betreft, dient u
hiertoe gewoon de facturen bij te voegen aan uw aangifte.
Evenwel, kan het nuttig zijn om na te gaan welke optie voor u het voordeligst is. Immers, zoals blijkt
uit artikel 51 WIB hangt de hoogte van het bedrag van de forfaitaire beroepskostaftrek af van het
bruto jaarloon dat u als werknemer verdient:






28,7% van de eerste schijf van € 5.490,00
10% van de schijf van € 5.490 tot € 10.910,00
5% van de schijf van € 10.910 tot € 18.150,00
3% van de schijf boven € 18.150,00
Totaal = som van alle voornoemde bedragen
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Zoals u merkt, kan het bedrag van de forfaitaire beroepskostaftrek behoorlijk oplopen.

Met oprecht vriendelijke groet,

Rudi Bollen
rudi.bollen@bollenadvocaten.be

