Fiscale aftrek kinderopvang voor bedrijven (1)

Bedrijven kunnen hun uitgaven voor kinderopvang onder bepaalde voorwaarden als beroepskosten
inbrengen (2). Het maximaal aftrekbaar bedrag is 8.400 euro per plaats per jaar (3).

DOELSTELLINGEN
•

De tussenkomst van ondernemingen aanmoedigen om nieuwe plaatsen in de kinderopvang te
creëren;

•

De toegang tot de arbeidsmarkt voor ouders van jonge kinderen bevorderen.

VOOR WIE
Iedere zelfstandige (handelaars, vrije beroepen, …) of handelsbedrijf onderworpen aan de
inkomstenbelasting. Niet voor vzw’s.

VOORWAARDEN
•

Het bedrag moet overgeschreven worden aan een groepsopvang van baby’s en peuters met
een vergunning (4) van Kind en Gezin.
-

De maatregel is dus niet van toepassing op de gezinsopvang of op de opvang van
schoolkinderen.

•

De opvang gebruikt het geld om werkingskosten en uitgaven voor infrastructuur of voor
uitrusting te financieren die nodig zijn voor het creëren van nieuwe plaatsen vanaf 1 januari
2003. De uitgaven voor het behoud van deze plaatsen, zijn eveneens aftrekbaar. Dit betekent
dat de fiscale aftrek ook geldt voor de jaren die daarop volgen.

•

De sommen mogen niet worden gebruikt voor de betaling van de prijs die ouders aan de
opvang betalen. De aftrek voor het bedrijf geldt enkel voor wat het bedrijf aan de opvang geeft
bovenop het bedrag dat ouders betalen.

(1)

Deze info is gebaseerd op de oorspronkelijke mededelingen van Kind en Gezin van 2003. Door het

decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters van 20 april 2014 was een vertaling naar de nieuwe terminologie
nodig.
(2)

Programmawet van 8 april 2003 (BS 17 april 2003)

(3)

Wordt jaarlijks geïndexeerd: 8.400 euro in het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

(4)

Vroegere terminologie: kinderdagverblijf of mini-crèche met een attest van toezicht, erkenning of

toestemming

FISCAAL ATTEST
•

Het bedrijf vult vak I in, dateert en ondertekent en bezorgt het attest aan de opvang.

•

De opvang vult vak II op hetzelfde formulier in en ondertekent.

•

De opvang bezorgt het attest aan de klantenbeheerder bij Kind en Gezin.

CONCRETE TOEPASSING DOOR KIND EN GEZIN
Kind en Gezin gaat na of:
•

alles goed ingevuld en ondertekend is;

•

het over opvangplaatsen gaat die na 1 januari 2003 zijn gecreëerd in de groepsopvang van
baby’s en peuters;

•

het bedrag niet het aantal nieuwe plaatsen x 8.400 euro overschrijdt.

Als alles in orde is, zal Kind en Gezin ondertekenen, het attest aan het bedrijf bezorgen en een
kopie aan de opvang.
Kind en Gezin zal noch de afspraken tussen bedrijven en opvang controleren, noch de financiële
transacties. Hou wel alle bewijsstukken bij als de administratie van de belastingen dit zou
opvragen.
De ministers bevoegd voor financiën en welzijn van de 3 gemeenschappen hebben hierover een
overeenkomst ondertekend. De Raad van Bestuur van Kind en Gezin besliste in haar vergadering
van 26 mei 2003 over de volgende toepassing:
•

Nieuwe plaatsen zijn alle plaatsen die na 1 januari 2003 een vergunning (5) krijgen.
o

Worden niet als nieuwe plaatsen beschouwd: een nieuw adres met dezelfde
verantwoordelijke of hetzelfde adres met een nieuwe verantwoordelijke.

o

Worden wel gezien als nieuwe plaatsen: een opvang die wordt overgenomen na
stopzetting van minstens twee maanden.

•

Kind en Gezin geeft starters een fiscaal attest bij een principieel akkoord of wanneer de
aanvraag voor een vergunning administratief in orde is.
o

Als de vergunning een lagere capaciteit toekent dan de aangevraagde capaciteit of als
de vergunning niet wordt toegekend, dan kan het bedrijf dat geïnvesteerd heeft, de
fiscale voordelen genieten vanaf de datum van een aanvraag die administratief volledig
in orde was tot de datum van de beslissing.

o

Als de aanvraag voor de tweede keer niet toegekend wordt, wordt er geen fiscaal attest
afgeleverd.

o

Kind en Gezin adviseert de bedrijven om te wachten op de toekenning van de
vergunning, als dat mogelijk is.

o

Kind en Gezin houdt rekening met de laatste gekende capaciteit (op 31/12 van het
voorbije jaar).

(5) vroeger: een attest van toezicht of erkenning

•

Met het oog op het behoud van opvangplaatsen, aanvaardt Kind en Gezin ook alle
investeringen om veiligheidsredenen die na 1 januari 2003 gedaan worden zodat de opvang
aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen. Een schriftelijke melding hierover van Kind en
Gezin aan de opvang is noodzakelijk. Er moeten facturen van minimum 1.000 euro voorgelegd
worden.

