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Fiscale steunmaatregelen
Regime grensarbeiders
Belgisch-Franse overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting
Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke
Franse grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en
weken van thuis uit te werken.
In toepassing van het Belgisch-Frans regime voor grensarbeiders werd overeengekomen
dat de grensarbeiders hun activiteit gedurende maximaal 30 dagen buiten hun gebruikelijke
werkstaat (in de grensstreek) mogen uitoefenen om blijvend in de woonstaat belast te worden.
Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een
Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet
in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. Deze
maatregel is tot nader order van toepassing.
Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgi%C3%AB-frankrijk-regime-grensarbeiders%E2%80%93-coronavirus-covid-19

Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het vermijden van
dubbele belasting
Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke
grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van
thuis uit te werken.
In toepassing van het Belgisch-Luxemburgs regime voor grensarbeiders werd een
tolerantieregel ingevoerd waardoor grensarbeiders hun activiteit gedurende maximaal 24
dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat (in de grensstreek) mogen uitoefenen om blijvend in
de woonstaat belast te worden.
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Er werd beslist dat - met ingang van zaterdag 14 maart 2020 - de aanwezigheid van een
grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal
worden genomen voor de berekening van de termijn van 24 dagen. Deze maatregel is tot
nader order van toepassing.
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Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-hetvermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke
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