
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de fiscale actualiteit selecteerden we een aantal 
onderwerpen die volgens ons meer aandacht verdienen. De 
selectie vloeit voort uit een keuze omdat we niet alles 
kunnen bespreken. 

Hervormingen 
De Belgische regering heeft de volgende fiscale 
hervormingen doorgevoerd: 
a) door de programmawet van 2 juni: 

 de opheffing van de vrijstelling van de btw voor online 
kans- en geldspelen andere dan loterijen 

 de totstandbrenging van een fiscaal stelsel voor de 
deeleconomie (zie ook hieronder) 

 diverse maatregelen inzake de ontwikkeling en de 
teruggave van de belastingen, met inbegrip van de 
omvormingsregels van de BEPS-werkzaamheden 
inzake rapportering en verrekenprijzen;  

b) door het wetsontwerp dat op 12 mei 2016 is 
aangenomen, wijzigingen van de tax shelter om die lichter 
en uniformer te maken; 

c) door het wetsontwerp dat op 20 juni 2016 is 
aangenomen, invoering van een permanent systeem inzake 
fiscale en sociale regularisatie; 

d) door het wetsontwerp van 23 juni 2016 dat voornamelijk 
de afschaffing beoogt van het stelsel van aftrek van octrooi-
inkomsten met ingang van de maand juli en met een 
overgangsregeling voor de bestaande aftrekken op dat 
moment (hier ook omvorming van de BEPS-
werkzaamheden), door de volgende invoering van een 
nieuw stelsel te verkondigen in het voordeel van de 
innovatie.  

Personenbelasting 
 
Belastingaangiftes 
Ter herinnering (zie ons vorige nummer voor meer details): 
de aangifte in de PB - inkomsten van het jaar 2015 moet de 
fiscale administratie toekomen:  

 tegen 30 juni voor de papieren versie  

 tegen 13 juli voor de elektronische versie (Tax-on-web) 

 tegen 27 oktober voor de belastingplichtige die zijn 
aangifte via een mandaathouder indient.  

Nota: andere termijnen kunnen van toepassing zijn op niet-
inwoners die in België belastbare inkomsten ontvangen.  
 

De deeleconomie 
Door haar wetsontwerp omkadert de regering de 
deeleconomie door een specifiek fiscaal (en sociaal) stelsel. 
Dat stelsel zal onder de volgende voorwaarden van 
toepassing zijn: 

 “De diensten worden enkel verleend aan natuurlijke 
personen die niet handelen in het kader van hun 
beroepswerkzaamheid”. 

 “De diensten worden enkel verleend in het kader van 
overeenkomsten die werden gesloten via een erkend 
elektronisch platform of een platform van een 
overheidsorgaan”. 

 “De vergoedingen met betrekking tot de diensten 
worden enkel door het voorgenoemde platform of door 
tussenkomst van dat platform betaald of toegekend.” 

De jaarlijkse inkomsten die uit de activiteit voortvloeien 
mogen het plafond van € 5.000 niet overschrijden 
(aanslagjaar 2017). De belasting zal worden ingehouden 
via voorheffing door het platform dat het bedrag betaalt, 
tegen een tarief van 10 % van het brutobedrag.  

Vennootschapsbelasting 
 
Belastingaangifte 
Voor het aanslagjaar 2016 worden de volgende termijnen 
door de fiscale administratie toegepast voor de aangiften in 
de VenB (alsook voor de BNI/VEN en de RPB). De 
vennootschap die haar boekjaar op 31/12/2015 afsluit, moet 
haar aangifte dus voor 28 september 2016 indienen 
(behalve bij het verzoeken en verkrijgen van een 
bijkomende termijn).   
 

Douane 
 
Het nieuwe Douanewetboek is op 1 mei 2016 in werking 
getreden. 
 
Fiscoflash nr. 11 is door WijBurgers gepubliceerd en werd op 24 juni 2016 geschreven 
door de heer Laurant Donnay de Casteau, advocaat en specialist in fiscaal recht. 

 
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootste zorg werd samengesteld, 
kunnen WijBurgers en de redacteur van deze nieuwsbrief of van een of 
andere bijdrage niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van 
eender welk gebruik van deze informatie, die geenszins als fiscaal advies 
kan worden beschouwd.  
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http://www.wecitizens.be/FiscoFlash/FF011/54k1875001_programmawet_loi_programme.pdf
http://www.wecitizens.be/FiscoFlash/FF011/54K1737007_tax_shelter.pdf
http://www.wecitizens.be/FiscoFlash/FF011/54K1738010_regu_tax_2016.pdf
http://www.wecitizens.be/FiscoFlash/FF011/54K1920001_dringende_fisc_bep_disp_fiscales_urgentes.pdf
http://www.wecitizens.be/FiscoFlash/FF011/54K1920001_dringende_fisc_bep_disp_fiscales_urgentes.pdf
http://www.wecitizens.be/FiscoFlash/FF011/162-tabel-aangiftetermijnen-aj--2016.pdf

