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Bericht in verband met de automatische
indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar 2017 - Addendum

Avis relatif à l'indexation automatique en
matière d'impôts sur les revenus - Exercice
d'imposition 2017 - Addendum

Ingevolge het Decreet van 17 december 2015
houdende de algemene uitgavenbegroting van
het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
25 januari 2016 - eerste editie) wordt het bericht
in verband met de automatische indexering
inzake inkomstenbelastingen - aanslagjaar
2017 - als volgt aangevuld:

Suite au Décret du 17 décembre 2015 contenant
le budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l'année budgétaire 2016 (publié au
Moniteur Belge du 25 janvier 2016 - première
édition) l’avis relatif à l'indexation automatique en
matière d'impôts sur les revenus - Exercice
d'imposition 2017 - est complété comme suit :

II.

A. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
ste
(Coëfficiënt art. 178, §§ 1 en 3, 1 lid, 2°, WIB 92: 1,5356 )
b) Gewestelijk :

21

ste

Art. 145 , 1

WAALSE GEWEST
lid Maximumbedrag per belastingplichtige van de uitgaven betaald

voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen of voor prestaties betaald met dienstencheques:

920

1.410

2.500

3.840

500

770

7.500

11.520

750

1.150

25.000

38.390

2.000

3.070

WAALSE GEWEST
25
Art. 145 , Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken voor de
de
3 lid, 3° toepassing van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de

vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief
grootstedelijk beleid :
6de lid Maximumbedrag van de belastingvermindering per belastbaar

tijdperk en per woning :
WAALSE GEWEST
30
Art. 145 , Belastingvermindering voor de vernieuwing van een in België

gelegen woning, verhuurd via een sociaal verhuurkantoor :
de

3

lid, 2° Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken :
de

4

lid Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning :

WAALSE GEWEST
Art. 14536 Maximaal bedrag van de werkelijk betaalde uitgaven waarvoor

een belastingvermindering wordt verleend voor het onderhoud
en de restauratie van beschermde onroerende goederen :

47

de

Art. 145 , 4

WAALSE GEWEST
lid Totaal maximumbedrag van de belastingvermindering voor uitgaven

voor dakisolatie per belastbaar tijdperk en per woning

