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BEROEPSKOSTEN

Beroepswerkzaamheid in het buitenland

Loontrekker die in het buitenland werkt

BUITENLAND

Niet-rijksinwoner die in het buitenland werkt

Rijksinwoner die in het buitenland werkt

 

Belastingstelsel van toepassing op ontwikkelingshelpers die door de VVOB en door de APEFE worden bezoldigd en werken in een
land buiten Europa waarmede Belgi� een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten.

 

Aan alle ambtenaren van de niveaus 1, 2 en 3.

 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/search/Pages/results.aspx?keywid=beroepskost&ql=fr#k=%22beroepskost%22#l=1036
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/search/Pages/results.aspx?keywid=beroepswerkzaamheid%20in%20het%20buitenland&ql=fr#k=%22activit%C3%A9%20professionnelle%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9tranger%22#l=1036
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/search/Pages/results.aspx?keywid=buitenland&ql=fr#k=%22pays%20%C3%A9tranger%22#l=1036


Het bijzonder belastingstelsel van bezoldigingen voor een werkzaamheid in een land buiten Europa, besproken in circ. 5.3.1992,
Ci.RH.241/424.903 (Bull. 715), is in principe beperkt tot belastingplichtigen die werken in een land waarmee Belgi� geen
dubbelbelastingverdrag heeft gesloten.

 

Een afwijking op dit principe is reeds opgenomen in nr. 39, van de voornoemde circulaire voor ontwikkelingshelpers die door het
ABOS worden bezoldigd.

 

Er is beslist die afwijking uit te breiden tot het personeel dat voor de "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand" (VVOB) en door de "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation � l'Etranger" (APEFE)
wordt tewerkgesteld. Daaruit volgt dat de personen die door de VVOB of door de APEFE worden tewerkgesteld, net zoals de
ontwikkelingshelpers van het ABOS, aanspraak kunnen maken op het bijzonder belastingstelsel wanneer zij werken in een land
buiten Europa waarmee Belgi� een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten dat de heffingsbevoegdheid m.b.t. de bezoldigingen die
van die werkzaamheid voortkomen aan ons land toekent.

 

De voornoemde richtlijnen zijn onmiddellijk van toepassing en kunnen in elk stadium van de procedure worden ingeroepen.
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