Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het
kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016)

Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten uit
auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties (royalty’s, leenrecht,
reprografie, opvoeringsrechten... ). Indien uitbetaald door een in België gevestigde
onderneming/organisatie werd hierop aan de bron (uitgever/organisatie) reeds 15%
roerende voorheffing afgehouden, verminderd met forfaitaire kostenaftrek (zie verder).
Inkomsten uit auteursrechten (zie I.) worden vermeld onder code 1117 / 2117.
Overige inkomsten uit letterengerelateerde activiteiten (zie II. lezingen, presentiegelden
e.d.; zie III. subsidies en prijzen) kunnen worden gekwalificeerd als
- 'diverse inkomsten'
- 'inkomsten uit prijzen'
'beroepsinkomsten'
Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke
aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw
in de rechterkolom invullen (verwijzing codes in deze gids: man/vrouw)
Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke
aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en van de jongste
in de rechterkolom invullen (verwijzing codes in deze gids: oudste/jongste).

Zie ook:
Hoofdstuk Auteurs en Fiscaliteit in het VAV-Auteurshandboek

I. Inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en
wettelijke licenties
deel 1 van de aangifte - vak VII - inkomsten van kapitalen en roerende inkomsten - D.
Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en
verplichte licenties.
1. inkomsten (bruto) code 1117 / 2117
Royalty-inkomsten uitbetaald door een in België gevestigde betalingsplichtige (uitgeverij,
tijdschrift, dagblad...)
 u ontving daarvoor fiche(s) 281.45 - het brutobedrag is opgenomen in vak 4
Reprografierechten en leenrechten uitbetaald door een Belgische beheersvennootschap
(SABAM, SACD-Scam, SOFAM, deAuteurs, VEWA, JAM)
 u ontving daarvoor fiche(s) 281.45 - het brutobedrag is opgenomen in vak 4
Royalty’s, reprografierechten en leenrechten uit niet-Belgische bron (buitenlandse uitgeverij,
buitenlands tijdschrift, LIRA, …)
 u ontving hiervoor geen fiches; baseer u op de uitbetaalde bedragen en/of
de toelichtingen bij de betalingen

 tel alle bruto inkomsten op en vul deze in onder code 1117 / 2117
2. kosten code 1118 / 2118
U kunt kiezen voor opgave van 'forfaitaire kosten' of 'werkelijke kosten'
- 'forfaitaire kosten' kunt u in mindering brengen zonder bewijslast. Voor het aanslagjaar
2017 (inkomsten 2016) gelden de volgende kostenpercentages:
- eerste schijf 0 tot 15.360,00 euro (50% forfaitaire kostenaftrek)
- tweede schijf 15.360,01 tot 30.710,00 euro (25% forfaitaire kostenaftrek)
- derde schijf: 30.710,01 tot 57.590,00 euro (geen forfaitaire kostenaftrek)
vanaf 57.590,01 euro: beschouwd en belast als beroepsinkomsten (tussen 25 en
50%)
- 'werkelijke kosten' dient u te bewijzen met bewijskrachtige documenten als facturen,
kwijtingen, tickets (voor kleine bedragen); de fiscus kan bepaalde kosten verwerpen omwille
van ondeugdelijke documenten, geen relatie met beroepsactiviteit, disproportioneel...

 Zowel omwille van de administratieve eenvoud als omwille van het hoge forfaitaire
aftrekpercentage is in de meeste dossiers de keuze voor 'forfaitaire kosten'
aangewezen.
 fiche(s) 281.45 vak 5.a forfaitair of 5.b werkelijke kosten

Gebruikte symbolen:  = in te vullen in de aangifte /  = aanbeveling /
 = aanslagvoet belastingen /  = verwijzing naar de fiches die de auteur ontvangt

 u dient zelf het totale bedrag van de 'kosten' in te vullen onder code 1118 / 2118, in
voorkomend geval rekening houdend met de forfaitaire kostenpercentages. Voor de
inkomsten uit niet-Belgische bron moet u dus zelf deze aftrek berekenen. De fiscus doet
geen systematische correctie als dit in de aangifte niet is gebeurd.
Opgelet: als vanuit verschillende Belgische belastingplichtigen royalty’s worden uitbetaald,
zullen die elk afzonderlijk de forfaitaire aftrek toepassen op de door hen uitbetaalde
bedragen. Samengevoegd kunnen de grenzen van de eerste of tweede schijf overschreden
worden en zal correctie in de vorm van aanvullende belasting gebeuren.

3. roerende voorheffing code 1119 / 2119



De door de Belgische betalingsplichtigen ingehouden voorheffing van 15% op het
netto-bedrag (bruto - forfaitaire kosten) is bevrijdend. Hierop zijn enkel nog de
gemeentelijke opcentiemen verschuldigd.

 fiche(s) 281.45 vak 6 bedrag van de ingehouden roerende voorheffing
 u dient het totale bedrag van de 15% ingehouden roerende voorheffing in te vullen. De
fiscus doet geen systematische correctie als dit in de aangifte niet is gebeurd.
Opgelet: royalty’s, leenrechten en reprografierechten die u ontving uit andere landen dan
België werden u zonder inhouding van roerende voorheffing uitbetaald. U bent deze dus nog
verschuldigd en deze worden berekend op de netto-ontvangsten, dus na aftrek van de
(forfaitaire) kosten.

II. Inkomsten uit lezingen, zetelen in jury, presentiegelden
Opmerking: occasionele artistieke prestaties die zijn vergoed volgens het stelsel van de
zogenaamde ‘kleine vergoedingsregeling’ (forfaitaire onkostenvergoeding kunstenaars) zijn
niet belastbaar voor een bedrag van 123,32 euro per dag en maximaal 20 dagprestaties of
2.466,34 euro op jaarbasis.
U ontvangst over deze inkomsten:
 fiche 281.30 vak 9.a presentiegelden (zitpenningen voor jury’s, adviesraden, occasionele
prestaties voor organisaties)
en / of  fiche 281.50 vak 4.b erelonen of vacatiegelden en 4.d kosten gedaan voor
rekening van de verkrijger (het Vlaams Fonds voor de Letteren voor de
lezingenvergoedingen).
Twee mogelijkheden, afhankelijk van of u in vorige jaren gelijkaardige inkomsten reeds
aangaf:
- in de eerste jaren worden deze inkomsten gekwalificeerd als ‘toevallig’ (a).
Gebruikte symbolen:  = in te vullen in de aangifte /  = aanbeveling /
 = aanslagvoet belastingen /  = verwijzing naar de fiches die de auteur ontvangt

-

na een aantal jaren zal de fiscus deze inkomsten echter niet meer beschouwen als
'toevallig of occasioneel' maar als beroepsinkomsten en zal hij de auteur verplichten
het statuut van zelfstandige (in bijberoep) aan te nemen (b).

(a) Inkomsten gekwalificeerd als ‘toevallig / occasioneel’
Deel 2 van de aangifte vak XVI diverse inkomsten - B. Andere diverse inkomsten - 1. Winst of
baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten

onder code 1200 / 2200 voert u het brutobedrag in dat u werd uitbetaald
fiche 281.30 bedrag in vak 9.a presentiegelden
fiche 281.50 bedrag in vak 4.e totaal
onder code 1201 / 2201 voert u de aftrek voor bewezen kosten in (bewijsstukken
moeten voorgelegd kunnen worden) die betrekking hebben op deze activiteiten
(verplaatsingskosten, documentatie, deel van computer, telefoon...).
In de praktijk komt het voor dat de administratie akkoord gaat met een kostenforfait dat
'redelijk' is (bv. 20%). U dient het door u weerhouden kostenforfait in euro te vermelden
onder code 1201 / 2201.

 Deze inkomsten worden afzonderlijk belast aan 33%, te verhogen met de
aanvullende gemeentelijke opcentiemen.
Opgelet: Indien op deze bedragen bedrijfsvoorheffing is ingehouden (fiche 281.30 vak 13)
dient u deze te vermelden in vak XX. Voorheffingen in verband met een zelfstandige
beroepswerkzaamheid - vak 3. Bedrijfsvoorheffing code 1758 / 2758.
De ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt in mindering gebracht van de 33% belastingheffing.

(b.) Inkomsten gekwalificeerd als ‘beroepsinkomsten’
Deel 2 van de aangifte vak XIX - Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere
winstgevende bezigheden

onder code 1650 / 2650 voert u uw inkomsten in
fiche 281.30 bedrag in vak 9.a presentiegelden
fiche 281.50 bedrag in vak 4.e totaal
Onder code 1656/2656 dient u in voorkomend geval betaalde sociale bijdragen als
zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep in mindering te brengen. U ontvangt daarvoor van
het sociaal secretariaat voor zelfstandigen een fiscaal attest voor de betaalde bedragen.
Op auteursrechten zijn echter geen sociale bijdragen van toepassing.

Gebruikte symbolen:  = in te vullen in de aangifte /  = aanbeveling /
 = aanslagvoet belastingen /  = verwijzing naar de fiches die de auteur ontvangt

Kostenaftrek: 10.c: code 1657 / 2657
U kunt kiezen voor het wettelijke kostenforfait cfr. artikel 51 WIB92 (28,7% van de eerste
schijf van 5.760 euro; 10 % van de schijf van 5.760,01 tot 11.440 euro; 5% van de schijf van
11.440,01 tot 19.040 euro; 3% van de schijf boven 19.040 euro, maar het totaal mag niet
meer bedragen dan 3.980 euro (dit maximumbedrag wordt bereikt bij een inkomen van
64.902,67 euro). In dat geval hoeft u code 1657 / 2657 niet in te vullen, de
belastingdiensten houden automatisch rekening met het wettelijk forfait dat berekend
wordt op het in rubriek 1650 / 2650 vermelde bedrag.
of werkelijke beroepskosten in mindering brengen – Het totaalbedrag dient u op te nemen
onder code 1657 / 2657. Deze beroepskosten moeten bewezen worden en gelinkt zijn aan
de schrijfactiviteiten. De fiscus beoordeelt dit per dossier en kan bewijsstukken in detail
opvragen.
Ook de beroepskosten die werden terugbetaald (vermeld in vak 12 op fiche 281.30) komen
in aanmerking voor aftrek indien u kiest voor werkelijke beroepskosten.

Opgelet: Indien op deze bedragen bedrijfsvoorheffing is ingehouden (fiche 281.30 vak 13)
dient u deze te vermelden in vak XX. Voorheffingen in verband met zelfstandige
beroepswerkzaamheid - vak 3. Bedrijfsvoorheffing code 1758 / 2758. De ingehouden
bedrijfsvoorheffing wordt in mindering gebracht van de 33% belastingheffing.



Deze inkomsten worden samengevoegd met de andere inkomsten en progressief
belast met 25 tot 50%.

III. Inkomsten uit prijzen, subsidies...
deel 2 van de aangifte vak XVI Diverse inkomsten - B. Andere diverse inkomsten - 2. prijzen,
subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars
Niet alle prijzen en subsidies zijn belastbaar*: vrijgestelde prijzen en subsidies moeten niet
aangegeven worden.

onder code 1203 / 2203 voert u het bedrag in dat effectief is uitbetaald
voor literaire prijzen
Staat de instelling die je de prijs of subsidie toekent niet op de lijst van erkende
instellingen? Dan geldt er een gedeeltelijke vrijstelling als het gaat om een instelling met
openbare macht of een openbare instelling zonder winstoogmerk én als de instelling geen
tegenprestatie vraagt. De vrijstelling bedraagt 3.840 euro.
Als subsidies over verschillende jaren worden gespreid, wordt de vrijstelling verleend voor
de eerste 2 periodes van 12 maanden (ongeacht of die periode gelijkloopt met een
kalenderjaar).

Gebruikte symbolen:  = in te vullen in de aangifte /  = aanbeveling /
 = aanslagvoet belastingen /  = verwijzing naar de fiches die de auteur ontvangt

Het niet-vrijgestelde deel wordt belast als diverse inkomen tegen 16,5% (+
gemeentebelastingen), behalve als een globale taxatie als beroepsinkomen door
samenvoeging met de andere beroepsinkomsten voordeliger zou zijn. Enkel het gedeelte
van de ontvangen prijs / prijzen dat de 3.840 euro overschrijdt, moet vermeld worden op de
aangifte.

onder code 1204 / 2204 voert u de bedrijfsvoorheffing in
Ofwel is er bedrijfsvoorheffing ingehouden
(in voorkomend geval zie:  fiche 281.30 vak 13)
 dit ingehouden bedrag dient u te vermelden onder code 1204 / 2204
de ingehouden bedrijfsvoorheffing dient u ook te vermelden in vak XX. Voorheffingen in
verband met zelfstandige beroepswerkzaamheid - vak 3. Bedrijfsvoorheffing code 1758 /
2758. De ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt verrekend bij de berekening van de 16,5%
belastingheffing.
Als er geen bedrijfsvoorheffing is ingehouden moet door u op het belastbare bedrag 18,17%
bedrijfsvoorheffing berekend worden.
 dit berekende bedrag dient u te vermelden onder code 1204 / 2204

 Deze inkomsten zijn afzonderlijk belastbaar aan 16,5%,

te vermeerderen met

de gemeentelijke opcentiemen.

* Belastingvrijstelling van prijzen en subsidies betaald aan schrijvers (artikel 53, KB/WIB 92)
Indien voldaan wordt aan vier voorwaarden zijn prijzen en subsidies van een beperkte lijst
van instellingen vrijgesteld:
1. Wanneer prijzen en subsidies uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke
inspanningen mogelijk maken op het stuk van .. de letteren;
2. Wanneer deze toegekend zijn in omstandigheden die aan de schrijvers
mogelijkheden bieden tot persoonlijk initiatief op het gebied van de voortzetting of
de uitvoering van hun werken;
3. Wanneer deze belangeloos worden toegekend derwijze dat iedere staat van
afhankelijkheid van de verkrijger tegenover de schenker en elke compensatie ten
voordele van deze laatste uitgesloten is;
4. Wanneer deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gefinancierd worden door
Belgische of buitenlandse nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, die op
één of ander wijze voordeel kunnen halen uit de beloonde of gesubsidieerde werken
Per prijs/subsidie moet beoordeeld worden of de organisatie in de lijst is opgenomen en aan
de vier voorwaarden effectief voldaan is.
Zijn erkend voor belastingvrijstelling o.a.
Gebruikte symbolen:  = in te vullen in de aangifte /  = aanbeveling /
 = aanslagvoet belastingen /  = verwijzing naar de fiches die de auteur ontvangt

-

-

-

de staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de
federaties van gemeenten en de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie;
de koninklijke academiën;
Vlaams Fonds voor de Letteren;
Werkbeurzen literaire auteurs, startbeurzen en scheppingsbeurzen stripauteurs,
stimuleringssubsidies literaire auteurs, projectbeurzen literaire vertalers,
stimuleringssubsidies literaire vertalers en biografiebeurzen voldoen aan de vier
voorwaarden en zijn dus vrijgesteld.
Reisbeurzen auteurs en vertalers dekken reële artistieke kosten en vormen daarom
geen belastbaar inkomen.
Vlaams Audiovisueel Fonds wat de subsidies voor scenario-ontwikkeling betreft.

Een volledige lijst van erkende organisaties is in artikel 53 opgenomen.

Gebruikte symbolen:  = in te vullen in de aangifte /  = aanbeveling /
 = aanslagvoet belastingen /  = verwijzing naar de fiches die de auteur ontvangt

