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Wijzigingen aan de SLEUTELFORMULE

VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING
BETAALD VANAF 1 JANUARI 2014 EN 1 APRIL 2014

(BV)

VERSCHULDIGD OP BEZOLDIGINGEN,

De sleutelformule kan worden gedownload van de website http://fiscus.fgov.be ,
Ondernemingen, Personeel en Loon, Bedrijfsvoorheffing, Berekening, 2014,
Sleutelformule.

Deze wijzigingen hebben betrekking op
1.
De vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk
dat recht geeft op een overwerktoeslag in uitvoering van de programmawet (I) van 26
december 2013.
Hiertoe wordt het nummer 17 van de sleutelformule van 10 december 2013
aangepast.
Tussen het tweede en het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als
volgt :
" Het in het tweede lid bepaalde maximum van 130 uren overwerk wordt
opgetrokken tot 180 uren voor :
- de werknemers tewerkgesteld bij werkgevers uit de horecasector op voorwaarde dat deze
laatste in elke plaats van uitbating gebruik maken van het in het koninklijk besluit van 30
december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een
geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen bedoelde geregistreerd
kassasysteem, en die deze kassa overeenkomstig dat besluit hebben aangegeven bij de
belastingadministratie;
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- de werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op
voorwaarde dat zij gebruik maken van een in hoofdstuk V, afdeling 4, van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
bedoeld elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.”.
Deze wijzigingen in de eerste en de tweede gedachtestreep hiervoor, zijn
respectievelijk van toepassing op de vanaf 1 januari 2014 en 1 april 2014 betaalde of
toegekende inkomsten.
2.
De vermindering op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders
met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus in uitvoering van de
Programmawet van 26 december 2013.
In het laatste lid van het nummer 21 worden de woorden “8,95 pct.” vervangen
door de woorden “14,40 pct. “.

Deze wijziging is van toepassing op de vanaf 1 april 2014 betaalde of toegekende
inkomsten.
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