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Wat is onderhoudsgeld?
• Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die
iemand regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) stort
aan een verwante of (ex-) familielid.

Kan ik het onderhoudsgeld aftrekken dat ik
naar het buitenland heb gestort?
• Als u het onderhoudsgeld stort naar iemand in
Marokko, Portugal, Brazilië, Australië, Filipijnen,
…1 moet u dit aangeven en de bedrijfsvoorheffing
(26,75 % berekend op 80 % van het betaalde
onderhoudsgeld) op dit bedrag doorstorten.
• Om recht te hebben op de aftrek van het betaalde
onderhoudsgeld moet u het werkelijke betaald
bedrag vermelden in uw belastingaangifte (in vak VIII
‘Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen’, punt 2).
• Als u voldoet aan de voorwaarden is 80 % van
het betaalde onderhoudsgeld aftrekbaar van uw
gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

Wat zijn de aftrekvoorwaarden?
• U moet het onderhoudsgeld betalen in uitvoering
van een onderhoudsverplichting op grond van
het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek of van
een gelijkaardige wettelijke verplichting in een
buitenlandse wet (geen onderhoudsverplichting
tussen broers en zussen).
• De persoon die het onderhoudsgeld krijgt moet
(onvrijwillig) behoeftig zijn (behalve minderjarige
kinderen of studerende meerderjarige kinderen).
1

Zie volledig lijst van de betrokken landen op fin.belgium.be, zoekterm ‘betaald onderhoudsgeld’ - Ik betaal onderhoudsgeld in het
buitenland. Welke fiscale verplichtingen heb ik?

mededeling per trimester. Gebruik deze
gestructureerde mededeling zeker bij uw
betaling.

• De persoon die het onderhoudsgeld krijgt mag
geen deel uitmaken van het gezin van de persoon
die de uitkering betaalt.
• U moet het onderhoudsgeld regelmatig betalen.
• U moet de betaling van het onderhoudsgeld
verantwoorden met bewijskrachtige documenten.

Hoe doe ik aangifte in de bedrijfsvoorheffing?
• U doet uw aangifte via de e-service Finprof2 voor
de 15e van de maand volgend op het einde van het
trimester (4 keer per jaar) waarin u de uitkeringen
betaald heeft. Als u niets stort in een bepaald
trimester moet u een nihilaangifte indienen.
• Als het de eerste keer is dat u zo’n aangifte doet,
heeft u eerst een refertenummer nodig tenzij u al
beschikt over een ondernemingsnummer (KBOnummer). U kunt dit nummer via teambv@minfin.
fed.be aanvragen.
• U kunt hulp krijgen bij een infocenter. Hiernaast
vindt u de adressen van onze infocenters.

Hoe moet ik de bedrijfsvoorheffing op het
onderhoudsgeld betalen?
• Wanneer u de aangifte inbrengt in Finprof krijgt
u het rekeningnummer en een gestructureerde
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Fin.belgium.be > E-services > Finprof

Heb ik nog andere verplichtingen?
• U moet per begunstigde een fiche 281.30
opmaken voor 1 maart van het volgend jaar via de
toepassing Belcotax3.

Adressen infocenters
ANTWERPEN: AMCA - Italiëlei 4
BRUGGE: Koning Albert I-laan 1-5
BRUSSEL: Finance Tower - Kruidtuinlaan 50
GENT: Gaston Crommenlaan 6
HASSELT: Voorstraat 43
LEUVEN: Philipssite 3A
CHARLEROI: Rue Jean Monnet 14
LUIK: Rue de Fragnée 2
BERGEN: Rue du Joncquois 116
NAMEN: Rue des Bourgeois 7
NEUFCHÂTEAU: Rue du Clos des Seigneurs 2
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Fin.belgium.be > E-services > Belcotax-On-Web

