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(1) Deze aanvraag moet samen met de bijlage worden ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert
voor aanslagjaar 2020, ten laatste op:

c 15.09.2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting
c 05.11.2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen
c de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020 als die dag later valt.
(2) In toepassing van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het koninklijk besluit van

xx.xx.2020 tot uitvoering van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(3) Personen die hun aangifte in de inkomstenbelasting voor aanslagjaar 2020 alleen indienen, moeten alleen de linkerkolom

invullen.
(4) Gehuwden en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte in de inkomstenbelasting voor aanslagjaar

2020 indienen, moeten beiden een aantal rubrieken van dit formulier invullen, zelfs als de vrijstelling maar voor één van beiden
wordt gevraagd. Het gaat over de rubrieken die geen verwijzing (7) bevatten.

Als zij van een verschillend geslacht zijn, moeten zij de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de
rechterkolom invullen. Als zij van hetzelfde geslacht zijn, moeten zij de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de
jongste in de rechterkolom invullen.

(5) Bedoeld wordt: het rijksregisternummer of, voor niet-inwoners die geen rijksregisternummer hebben, desgevallend het
bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.

(6) Het betreft hier het bedrag van de eventuele verliezen die worden geleden in het belastbare tijdperk verbonden met het
aanslagjaar 2021 waarvoor de tijdelijke vrijstelling wordt gevraagd en dat naargelang het geval moet worden aangerekend op
respectievelijk:

-de winst (vak XVII in de aangifte in de personenbelasting resp. vak XVI in de aangifte van niet-inwoners/natuurlijke
personen)

-de baten (vak XVIII in de aangifte in de personenbelasting resp. vak XVII in de aangifte van niet-inwoners/natuurlijke
personen)

vermeld in de desbetreffende aangifte met betrekking tot het aanslagjaar 2020.
(7) Alleen in te vullen door de belastingplichtige of de partner die de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen vraagt.
(8) De verantwoording van het bedrag van de vrijstelling voor toekomstige verliezen bevat de volgende elementen:
a) de berekening van het geraamd verlies over het belastbare tijdperk 2020 verbonden met het aanslagjaar 2021
b) de berekening van het maximumbedrag van de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen. Het maximumbedrag van de

vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen is gelijk aan het brutobedrag van de winst of baten van Belgische oorsprong die in
het belastbare tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2020 werden behaald of verkregen met uitzondering van:

-de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten
-de vergoedingen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de gemeenschaps- en
gewestparlementen en het Europees Parlement, alsmede de vergoedingen voor de uitoefening van bijzondere functies in die
vergaderingen, met uitzondering van de terugbetalingen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de
gemeenschaps- en gewestparlementen en het Europees Parlement van gedane kosten

-de vergoedingen van de leden van de provincieraden
verminderd met de beroepskosten die op die inkomsten van Belgische oorsprong betrekking hebben.
Het uiteindelijk gevraagde bedrag van de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen kan lager zijn dan de bedragen vermeld

in a) en b). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er rekening wordt gehouden met andere economische vrijstellingen die voor
aanslagjaar 2020 kunnen worden toegepast.




