Vliegtaks in België is onderdeel van de Wet van 28 Maart 2022 houdende
verlaging van lasten op arbeid.
HOOFDSTUK 3. - Taks op de inscheping van een luchtvaartuig
Art. 28. In boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen, wordt titel III, opgeheven bij de
wet van 26 januari 2021, hersteld als volgt: "Titel III - Taks op de inscheping van een
luchtvaartuig", die de artikelen 159 tot 166/3 bevat.
Art. 29. Artikel 159 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
Art. 159. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

1° luchthaven: een burgerlijk luchthaventerrein bedoeld in artikel 43 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart;
2° luchthavenexploitant: rechtspersoon of natuurlijke persoon die de luchthaven als
onderneming drijft, of bij gebrek daaraan, de eigenaar van de luchthaven;
3° luchtvaartuig: elk gemotoriseerd toestel dat in de dampkring kan worden gehouden
als gevolg van de krachten die de lucht erop uitoefent;
4° luchtvaartmaatschappij: een onderneming die geheel of gedeeltelijk haar bedrijf
maakt van het vervoer van personen met een luchtvaartuig, alsmede ieder ander op
wiens naam een luchtvaartuig is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 2 van
het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart, dan wel is
ingeschreven in een buitenlands register van luchtvaartuigen;
5° passagier: natuurlijke persoon van 2 jaar of ouder die anders dan als lid van het
boordpersoneel wordt vervoerd met een luchtvaartuig;
6° boordpersoneel: cockpit- en cabinebemanning die door de luchtvaartmaatschappij
belast is met taken inzake de besturing en de veiligheid van het vliegen, de zorg voor
de passagiers en de begeleiding van de vracht, alsmede ieder die uitsluitend wordt
vervoerd om aan boord van een ander luchtvaartuig tijdens een vlucht van dat andere
luchtvaartuig werkzaamheden als lid van het boordpersoneel te verrichten;
7° bestemming: de plaats naar waar de luchtvaartmaatschappij de passagier moet
vervoeren, in voorkomend geval, krachtens de vervoerovereenkomst.".

Art. 30. Artikel 160 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

▪

Art. 160. § 1. Een taks op de inscheping van een luchtvaartuig wordt geheven ter zake
van het vertrek van een passagier vanaf een in België gelegen luchthaven. Als vertrek
van een passagier vanaf een in België gelegen luchthaven wordt ook aangemerkt, het
vertrek van een passagier per helikopter vanaf een andere in België gelegen plaats dan
een luchthaven.
Als vertrek van een passagier wordt niet aangemerkt, het vertrek vanaf een
luchthaven indien:
▪ 1° dat vertrek als onderdeel van één vervoerovereenkomst plaatsvindt
aansluitend op de aankomst van de passagier met een luchtvaartuig op
die luchthaven;
▪ 2° de aansluiting de belangrijkste reden is voor het gebruik van de
luchthaven; en
▪ 3° de passagier het gebied van de luchthaven, dat een vertrekkende
passagier alleen mag betreden met een geldig vervoersbewijs, tussen
het moment van aankomst en het moment van vertrek niet langer dan
24 uur heeft verlaten.

▪

Art. 160. § 2. De taks is niet van toepassing in geval van vertrek met een luchtvaartuig:
▪ 1° ingeschreven in het Belgische militaire luchtvaartregister of een
gelijkaardig buitenlands luchtvaartuig;
▪ 2° gebezigd voor Staatsdiensten, als politie en douane;
▪ 3° voor een lokale vlucht bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit
van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren;
▪ 4° voor vluchten met vertrek van een luchthaven en terugkomst op
dezelfde luchthaven, zonder tussenlanding;
▪ 5° voor het uitvoeren van een professionele activiteit in het luchtruim
waarvoor het gebruik van een luchtvaartuig noodzakelijk of het meest
efficiënt is."

Art. 31. Artikel 161 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

"Art. 161. De belastingschuldige is de luchtvaartmaatschappij.
▪ De niet in België gevestigde luchtvaartmaatschappijen die hun
hoofdkantoor hebben buiten de Europese Economische Ruimte, moeten
door de minister van Financiën of zijn gemachtigde een in België
gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen.
▪ De niet in België gevestigde luchtvaartmaatschappijen die hun
hoofdkantoor hebben binnen de Europese Economische Ruimte,
kunnen door de minister van Financiën of zijn gemachtigde, een in
België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen.
▪ De aansprakelijke vertegenwoordiger verbindt zich hoofdelijk
tegenover de Belgische Staat tot de aangifte van de taks, tot betaling
van de verschuldigde sommen en tot uitvoering van alle andere
verplichtingen waartoe de luchtvaartmaatschappij krachtens deze titel
is gehouden.
▪ In geval van overlijden van de aansprakelijke vertegenwoordiger, van
intrekking van zijn erkenning of van een gebeurtenis die tot zijn
onbevoegdheid leidt, wordt dadelijk in zijn vervanging voorzien.
▪ Luchtvaartmaatschappijen die zijn onderworpen aan de taks en die
minstens twee vluchten per kalenderjaar met passagiers vanaf een in
België gelegen luchthaven uitvoeren, registreren zich bij de bevoegde
dienst.
▪ Elke overtreding van deze bepalingen wordt gestraft met een boete die
wordt vastgelegd naar gelang van de aard en de ernst van de
overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning
worden vastgesteld en gaande van 250 tot 250 000 euro.
▪ De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van erkenning van
de aansprakelijke vertegenwoordiger, alsook de modaliteiten van de
registratie van de luchtvaartmaatschappijen."
▪

Art. 32. Artikel 162 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

"Art. 162. De taks bedraagt:
▪ 1° 10 euro voor een passagier met een bestemming die niet verder
gelegen is dan 500 km in vogelvlucht te rekenen vanaf het ARP van de
luchthaven met het hoogste jaarlijkse aantal passagiers van het land;
▪ 2° 2 euro voor een passagier met een bestemming verder dan onder 1°
en binnen de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk
of Zwitserland;

▪

3° 4 euro voor een passagier met een bestemming verder dan onder 1°
en buiten de Europese Economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk of
Zwitserland."

Art. 33. Artikel 163 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

"Art. 163. De taks wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de passagier met een
luchtvaartuig vertrekt."

Art. 34. Artikel 164 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

"Art. 164. Worden van de taks vrijgesteld:
▪ 1° de passagiers die als gevolg van technische incidenten, ongunstig weer of
enig ander geval van overmacht, een onderbroken vlucht hernemen;
▪ 2° de passagiers van een luchtvaartuig dat uitsluitend voor medische of
humanitaire doeleinden wordt gebruikt."

Art. 35. Artikel 165 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

▪

▪

"Art. 165. Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand volgend op het
kalenderkwartaal waarin de taks verschuldigd wordt, verstrekt de
luchthavenexploitant aan de bevoegde dienst de door de Koning bepaalde nodige
gegevens om de juiste heffing van de taks te verzekeren.
Elke overtreding van deze bepaling wordt gestraft met een boete die wordt vastgelegd
naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, volgens een schaal waarvan
de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 250 euro tot 25 000
euro.
De Koning kan voor de juiste heffing van de taks nuttige en noodzakelijke elementen
bepalen, waaronder voor de identificatie van de luchtvaartmaatschappijen: hun
ondernemingsnummer in geval van rechtspersonen, of hun rijksregisternummer in
geval van natuurlijke personen."

Art. 36. Artikel 166 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021, wordt
hersteld als volgt:
▪

▪

▪

"Art. 166. § 1. De taks wordt betaald uiterlijk op de laatste werkdag van de maand
volgend op die waarin de taks verschuldigd wordt.
▪ De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de
bankrekening van de bevoegde dienst.
▪ Op de dag van de betaling wordt door de belastingschuldige bij de
bevoegde dienst een aangifte ingediend die alle voor de juiste heffing
van de taks noodzakelijke elementen, zoals bepaald door de Koning,
bevat.
§ 2. Een luchtvaartmaatschappij die niet gehouden is om zich te laten registreren
krachtens artikel 161, zesde lid, dient, vóór elk vertrek van een passagier vanaf een in
België gelegen luchthaven, een aangifte in en betaalt de taks.
§ 3. Wanneer de taks niet tijdig wordt betaald, is de wettelijke interest verschuldigd te
rekenen vanaf de dag volgend op de vervaldag voor betaling.
▪ Bij niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte,
alsook bij niet-betaling of laattijdige betaling, is een boete verschuldigd.
De Koning bepaalt de boete volgens een schaal van 10 pct. tot 200 pct.
van de taks, naargelang de aard of de ernst van de overtreding."

Art. 37. In boek II, titel III van hetzelfde Wetboek, hersteld bij artikel 2, wordt een artikel 166/1
ingevoegd, luidende:
▪

▪

"Art. 166/1. De belastingschuldige is gehouden op elk verzoek van de ambtenaren van
de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen
bedoeld in Boek II, zonder verplaatsing inzage te verlenen van al zijn documenten die
de juiste heffing van de taks kunnen aantonen.
Een boete van 250 tot 2 500 euro is verschuldigd voor elke weigering van
overlegging."

Art. 38. In boek II, titel III van hetzelfde Wetboek, hersteld bij artikel 2, wordt een artikel 166/2
ingevoegd, luidende:
▪

"Art. 166/2. In geval van betaling van een bedrag hoger dan het verschuldigde bedrag
wordt het teveel betaalde teruggegeven."

Art. 39. In boek II, titel III van hetzelfde Wetboek, hersteld bij artikel 2, wordt een artikel 166/3
ingevoegd, luidende:
▪

"Art. 166/3. De Koning kan het gebruik verplichten van een model van aangifte en van
vraag tot teruggave."

Art. 40. Artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 21 januari 2022, wordt aangevuld met een bepaling onder 30°, luidende:
▪

"30° de taks op de inscheping van een luchtvaartuig vermeld in artikel 160 van het
Wetboek diverse rechten en taksen."

Art. 41. In artikel 205, § 2, eerste lid, 8°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 27 juni 2021, worden de woorden "taksen als bedoeld in artikel 198, § 1, 4°, en 6° "
vervangen door de woorden "taksen als bedoeld in de artikelen 53, 30°, en 198, § 1, 4°, en 6° ".
Art. 42. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2022, met uitzondering van artikel 166, § 2,
van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij artikel 36, dat in werking treedt op een
door de Koning te bepalen datum en ten laatste op 31 mei 2022.
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