
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormingen 
 
Sinds ons vorige nummer zijn talrijke belasting-
hervormingen doorgevoerd die vooral op het einde van het 
jaar 2015 werden gepubliceerd. Hieronder vermelden we 
die hervormingen die ons het belangrijkst lijken.  
 

A. Tax shift 
 
De tax shift kondigden we al aan; inmiddels is ze in wet 
omgezet (wet van 26.12.2015 houdende maatregelen 
inzake versterking van jobcreatie en koopkracht).    
 
In het vorige nummer hadden we al de nodige 
maatregelen van de regering aangekondigd; we beperken 
ons hier tot het opnieuw aanhalen van de thema's die de 
tax shift beoogt: 
 

 Inkomstenbelastingen 
Speculatietaks 
Investeringsaftrek - basispercentage 
Roerende voorheffing 
Hoogtechnologische producten 
Wijzigingen aan het aanslagstelsel dat van toepassing 

is op de juridische constructies 
Bedrijfsvoorheffing 

Wijzigingen aan de wet van 15 mei 2014 houdende 
uitvoering van het pact voor competitiviteit, 
werkgelegenheid en relance  

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 
Forfaitaire beroepskosten 
Aanslagvoet 
Aanpassing van de indexatieregels 
Kaaimantaks 
 

 Btw 
Esthetische ingrepen 
Bekrachtiging van een koninklijk besluit genomen ter 

uitvoering van artikel 37, eerste lid, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde (koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot 
vaststelling van de tarieven van de belasting over 
de toegevoegde waarde en tot indeling van de 
goederen en de diensten bij die tarieven). 

 

Merk op dat het Belgisch Staatsblad van 29.12.2015 over 
de kaaimantaks een koninklijk besluit van 18.12.2015 heeft 
gepubliceerd dat het begrip 'juridische constructie' wijzigt.  
 

B. Fiscale en diverse bepalingen  
 

Het Belgisch Staatsblad van 28.12.2015 (editie 2) heeft de 
wet van 18.12.2015 gepubliceerd houdende fiscale en 
diverse bepalingen. Die wet brengt meerdere 
aanpassingen teweeg van vooral technische aard.  
Een punt verdient bijzondere aandacht: naar aanleiding 
van de veroordeling door het arrest 'Tate&Lyle' van het 
Europees Hof van Justitie past België door die wet haar 
bronheffing aan op dividenden die worden uitgekeerd aan 
een (moeder)vennootschap van een andere lidstaat die 
een participatie van minstens 10% houdt in het kapitaal 
van de  Belgische vennootschap, maar met een 
aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen EUR. De 
Belgische bronheffing is tot 1,6995% verlaagd (onder 
voorwaarden).  
 

C. Jaarrekeningen, financiële overzichten en 
begrip 'kmo'    

Het Belgisch Staatsblad van 30.12.2015 (editie 1) heeft de 
wet van 18.12.2015 gepubliceerd tot omzetting van 
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van 
de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 
financiële overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van bepaade 
ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 
2006/43/EG van het Europees Parlement en de  Raad en 
tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad. 
 
Die wet brengt talrijke technische wijzigingen teweeg aan 
het Wetboek van vennootschappen en aan het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. Zij dienen ertoe de 
procedures voor de kmo's te vereenvoudigen en het begrip 
'kmo' uit te breiden. Een van de wijzigingen betreft juist de 
verhoging van de drempel om een vennootschap als kmo 
te kwalificeren (ook een belangrijke definitie op fiscaal 
vlak). Artikel 15, eerste lid, van het Wetboek van 
vennootschappen (dat de drempels bepaalt) luidt voortaan 
als volgt:  

Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen 
met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het 
laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der 
volgende criteria overschrijden: 
 
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; 
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- jaaromzet, exclusief de belasting over de 
toegevoegde waarde: 9 000 000 EUR; 

- balanstotaal: 4 500 000 EUR. 
 
 
D. Internationale samenwerking op fiscaal vlak 

Het Belgisch Staatsblad van 31.12.2015 (editie 1) heeft de 
wet van 16.12.2015 gepubliceerd tot regeling van de 
mededeling van inlichtingen betreffende financiële 
rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de 
FOD Financiën, in het kader van een automatische 
uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en 
voor belastingdoeleinden.  

Een andere, toekomstige, fundamentele hervorming die in 
België nog niet in juridische termen is omgezet zal uit de 
implementatie van de politieke akkoorden over de 
werkzaamheden van de OESO voortkomen (lees de 
samenvatting hier: OECD release). Die werden door de 
G20 in november 2015 bekrachtigd en betreffen de 
bestrijding van fraude en de internationale 
belastingontduiking, BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting) genaamd.  

 
E. Bedrijfsvoorheffing 

Het Belgisch Staatsblad van 21.12.2015 (editie 2) heeft het 
koninklijk besluit van 16.12.2015 gepubliceerd tot wijziging 
van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. 

Het vervangt bijlage III van het KIB/WIB  
(nieuwe schalen toepasbaar op betaalde of toegewezen 
inkomsten vanaf 1 januari 2016).  

 
F. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Het Belgisch Staatsblad van 30.12.2015 (editie 2) heeft 
een ordonnantie van 18.12.2015 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd houdende het eerste 
deel van de fiscale hervorming. Die hervorming wijzigt de 
Brusselse fiscaliteit binnen de gewestelijke bevoegdheid 
op verschillende punten. We vermelden: de aftrekbaarheid 
van dienstencheques en de 
schenkingsrechtenvermindering, in het bijzonder van 
onroerende goederen (zie nieuwe tarieven hieronder).  

Schenkingsrechten in directe lijn, tussen echtgenoten en tussen 
samenwonenden  

Gedeelte van de schenking tarieven 

van tot (inclusief) 
 

0,01 EUR 150.000 EUR 3 % 

150.000,01 EUR 250.000 EUR 9 % 

250.000,01 EUR 450.000 EUR 18 % 

Boven 450.000 EUR 27 % 

 

Tarief tussen alle andere personen  

Gedeelte van de schenking tarieven 

van tot (inclusief) 
 

0,01 EUR 150.000 EUR 10 % 

150.000,01 EUR 250.000 EUR 20 % 

250.000,01 EUR 450.000 EUR 30 % 

Boven 450.000 EUR 40 % 

 
G. Vlaams Gewest 

 
Het Belgisch Staatsblad van 29.12.2015 heeft een decreet 
van de Vlaamse Overheid van 18.12.2015 gepubliceerd 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2016. Die hervorming wijzigt de Vlaamse fiscaliteit binnen 
de gewestelijke bevoegdheid op verschillende punten. We 
vermelden:  

 de wijziging van het woonbonusstelsel l;  

 een verlaging van het verdeelrecht in bepaalde 
bijzondere gevallen. 

Ter herinnering: het Vlaams Gewest heeft vanaf juli 2015 
een verlaging van de schenkingsrechten van onroerend 
goed doorgevoerd.  
 

H. Waals Gewest  
 
Het Belgisch Staatsblad van 30.12.2015 (editie 2) heeft 
een decreet van het Waals Gewest van 17.12.2015 
gepubliceerd houdende de algemene 
ontvangstenbegroting van het Waals Gewest voor het 
begrotingsjaar 2016. Die hervorming wijzigt de Waalse 
fiscaliteit binnen de gewestelijke bevoegdheid op 
verschillende punten. We vermelden:  

 voor de aanschaf van een onroerend goed: verhoging 
van de registratierechten tot 15% wanneer de 
verwerver, die een rechts- of natuurlijke persoon is, 
het geheel al in zijn bezit heeft of minstens 33% in 
volle eigendom of in vruchtgebruik op minstens twee 
andere woongebouwen die in België of in het 
buitenland liggen;  

 de verlaging van de schenkingsrechten, in het 
bijzonder van onroerend goed (zie tarieven hieronder 
met afwijkende tarieven in bepaalde gevallen); 

 strengere voorwaarden aan de gunstregeling voor de 
overdracht van landbouwgronden. 
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Tabel I 

Gedeelte van de 
schenking (in euro) 

Directe lijn, tussen echtgenoten en 
tussen wettelijk samenwonenden  

Van 
Tot 
inclusief 

Tarief in %  

0,01 25.000 3 

25.000,01 100.000 4 

100.000,01 175.000 9 

175.000,01 200.000 12 

200.000,01 400.000 18 

400.000,01 500.000 24 

Boven 500.000 30 

 
Tabel II 

A. tussen broers en zussen  
B. tussen ooms, tantes, neven en nichten  
C. tussen alle andere personen  

Gedeelte van de 
schenking 

A B C 

Van (€) Tot (€) p.c. p.c. p.c. 

0,01 50.000 10 10 20 

50.000,01 75.000 10 20 30 

75.000,01 150.000 20 20 30 

150.000,01 175.000 20 30 40 

175.000,01 300.000 30 30 40 

300.000,01 350.000 30 40 50 

350.000,01 450.000 40 40 50 

Boven 450.000 40 50 50 

 

Personenbelasting 
Vlaams Gewest: overdracht van familiale 
vennootschappen 

 
Het Belgisch Staatsblad van 31.12.2015 (editie 1) heeft 
een omzendbrief van 15.12.2015 van de Vlabel (Vlaamse 
belastingsdienst) gepubliceerd  betreffende de interpretatie 
van de regelgeving met betrekking tot de overdracht van 
familiale vennootschappen.  
 

Vennootschapsbelasting 
 

Rulings 
 

In oktober 2015 is de Europese Raad met de ministers van 
Financiën het eens geworden over een automatische 
uitwisseling van rulings met een grensoverschrijdende 
impact.  
 
De Europese Commissie heeft overigens besloten dat de 
Belgische 'excess profit rulings' staatssteun zijn. Daarom 
moet de Belgische Staat de fiscale voordelen 
terugvorderen die door die excess profit rulings worden 
teweeggebracht. Over dat dossier is ongetwijfeld het 
laatste woord nog niet geschreven ... 
 

Notionele interestaftrek 
 
De gewone aftrek voor het aanslagjaar 2017 zou 1,131% 
bedragen (nog niet officieel bevestigd).  
 

Betalingen naar Luxemburg of Cyprus  
 
Betalingen naar bepaalde landen (die door België als 
belastingparadijzen worden beschouwd of door de OESO 
als niet-coöperatieve staten) moeten in de aangiften in de 
vennootschapsbelasting worden geïdentificeerd. Vooral 
Luxemburg en Cyprus werden door de OESO in 2013 als 
niet-coöperatief geïdentificeerd. Betalingen naar die staten 
moesten dus in principe worden geïdentificeerd. De OESO 
heeft een herzieningsonderzoek geopend (update). Sinds 
eind oktober 2015 zijn die staten van de lijst met niet-
coöperatieve staten gehaald. Dat betekent dat de 
identificatieplicht bij iedere aangifte in de 
vennootschapsbelasting met betrekking tot een gesloten 
boekjaar vanaf eind oktober 2015 is opgeheven voor  
betalingen naar Luxemburg en Cyprus. 
 
 

Btw 
 

Betaalde mandaten van bestuurders-
rechtspersonen: btw-belastingplichtig/uitgesteld 
tot april 

 
Met de beslissing btw nr. E.T. 125.180 van 20 november 
2014 heeft de FOD Financiën de keuze van btw-stelsel 
afgeschaft voor rechtspersonen die als bestuurder, 
zaakvoerder of vereffenaar optreden. De instantie heeft 
beslist om in de toekomst de normale regels van de btw 
toe te passen. Die beslissing moest op 1 januari 2015 in 
werking treden. 
 
Gezien de vele vragen die zij heeft ontvangen en de tijd 
die de betrokken personen nodig zullen hebben om de 
voorgestelde wijzigingen correct toe te passen, heeft de  
FOD Financiën beslist om het stelsel pas op 1 april 2016 
in werking te doen treden.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2015-12-31&numac=2015036625
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/160111-STATEMENT-16-44_EN_excess_profit_rulings.pdf
http://financien.belgium.be/nl/Actueel/opheffing-aangifteverplichting-van-betalingen-door-vennootschappen-aan-personen-gevestigd


4 
 

Geregistreerd Kassasysteem Horeca  
 
Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van 
de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering 
en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) 
aan te passen. 
 
o De 10%-regel wordt geschrapt. 

Elke uitbating waarvan minimum 10 % van de omzet 
bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse 
(restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-
kastickets uit te reiken door middel van een GKS.  
 
o De grens voor de verplichting wordt gelegd op een 
omzet van 25.000 euro. 

Elke uitbating waarvan de omzet uit voeding minstens 
25000 EUR (exclusief btw) bedraagt, is vanaf 1 januari 
2016 verplicht btw-kastickets door middel van een GKS uit 
te reiken. Die grens moet voor het eerst berekend worden 
op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.  
 
Uw onderneming valt nu voor het eerst onder de 
verplichting door de nieuwe grens: 
o Registreer u uiterlijk op 31.03.2016 als 

horecaonderneming op de online GKS-applicatie 
van de FOD Financiën. 

o Registreer uiterlijk op 30.06.2016 de levering van 
een kassasysteem en FDM (black box) in de 
online GKS-applicatie van de FOD Financiën.  

o Uw GKS moet uiterlijk op 31.12.2016 actief zijn. 
Vraag dus tijdig de VSC (VAT signing card) aan 
om een activatie door de verdeler mogelijk te 
maken voor die datum.  

 
Uw onderneming viel onder de 'oude' maatregel, maar 
valt er volgens de nieuwe grens niet meer onder: 

o U heeft de keuze: 

 U kunt verder blijven werken met het GKS en 
een beroep blijven doen op de sociale 
relancemaatregel van de doelgroep korting 
voor vaste werknemers. 

 U wenst niet langer met het GKS te werken. U 
moet dan wel opnieuw btw-bonnetjes 
uitreiken.  

o Compensatie voor zaken die reeds een GKS 
installeerdern en volgens de nieuwe grens niet 
meer onder de GKS-maatregel vallen, zal 
onderzocht worden.  

 
Uw onderneming viel onder de 'oude' maatregel en 
valt nu ook nog onder de nieuwe regeling: 
Uw GKS moet nog steeds op 31.12.2015 actief zijn. 
 
De FAQ op de GKS-website zal worden aangepast aan de 
nieuwe regelgeving zodra die stabiel is.  
Bron: FOD Financiën - 24.12.2015. 
 
 
 
 
FiscoFlash nr.9 van www.WijBurgers.be is op 14 januari 2016 
geschreven door Mr. Laurent Donnay de Casteau, advocaat-fiscalist 
 
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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