
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

Het fiscaal recht verandert voortdurend.  In de afgelopen 

twee maanden maakten we van deze nieuwigheden 
meldingen:  

- nieuwe fiscale regularisatie: door de Wet van 21 juli 2016 

(in het Belgisch Staatsblad van 29 juli gepubliceerd) heeft 
de regering een permanent systeem inzake fiscale en 
sociale regularisatie geïmplementeerd. Dat systeem is 

vanaf 1 augustus van toepassing. De vermeerderingen om 
de regularisatie te verkrijgen, zullen echter vanaf 1 januari 
2017 langzaam worden verhoogd. Daarom laten 

belastingovertreders hun situatie best zo snel mogelijk 
regulariseren.   

 - programmawet van 1 juli 2016: goedkeuring van het 

ontwerp dat al in ons vorige nummer  werd vermeld en dat 

de volgende punten beoogt: (i) opheffing van de vrijstelling 
van de btw voor online kans- en geldspelen andere dan 
loterijen, (ii) totstandbrenging van een fiscaal stelsel voor de 
deeleconomie, (iii) diverse maatregelen inzake de 

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

- goedkeuring op Europees niveau van een richtlijn ter 

bestrijding van belastingontwijking, die hoofdzakelijk de 
aftrekbaarheid van rente voor vennootschappen zal 
beperken (onbestaande maatregel in het huidige, Belgische 

belastingstelsel die een aanzienlijke invloed kan hebben op 
de grote ondernemingen in België en wat voor een 
hervorming van de vennootschapsbelasting pleit), naast 

andere regelingen die onder andere gecontroleerde,  
buitenlandse vennootschappen en hybride structuren 
betreffen 

- nieuwe organisatie van de fiscale administratie vanaf 1 juli. 

De administratie is voortaan georganiseerd op basis van de 
doelgroepen (particulieren, kmo’s en grote ondernemingen ) 
en niet meer volgens de behandelde materie (PB, Ven. B, 

btw …). De nieuwe kantoren  vind je in de kantorengids van 
de FOD Financiën.  

Voorts heeft de federale Regering tijdens haar werken van 
balansen in juli 2016 een hervorming van de 
vennootschapsbelasting aangekondigd onder haar 25 

voornaamste maatregelen voor 2017.  Die hervorming is 
des te noodzakelijker gezien de fiscale maatregelen die de 
OESO en de EU opstellen.   

 

Personenbelasting  

Buitenlandse onroerende goederen / huurwaarde   

In de circulaire van 29 juni 2016 (in juli gepubliceerd na het 
verstrijken van de indieningstermijn van de 

inkomstenbelastingaangiften van 2015) verklaart de fiscale 
administratie in het licht van de ontwikkelingen van de 
rechtspraak welke bedragen volgens haar in rekening 

moeten worden genomen wegens huurwaarden van in het 
buitenland gelegen onroerende goederen.   

 De deeleconomie  

De fiscale administratie heeft een lijst gepubliceerd met 
FAQ die de nieuwe regeling betreffen die op de 
deeleconomie van toepassing zijn (zie ons vorige nummer 
voor een overzicht van de regeling).   

Vennootschapsbelasting  

Niet-ingevoerde fiscale fiches en aangiften in de 
bedrijfsvoorheffing  

Sinds 2015 voert de fiscale administratie acties om de 
schuldenaars van bedrijfsvoorheffing op hun fiscale 

verplichtingen te wijzen en hen er toe aan te zetten die te 
vervullen.       

In 2016 gaat het om deze handelingen voor het 
inkomstenjaar 2015:  

1. Begin mei 2016: Oprichting van de vergelijking tussen de 

aangegeven bedrijfsvoorheffing (aangiften 274 behalve 
die de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 

betreffen) en de bedrijfsvoorheffing die op de individuele 
fiches (opgaven 325) vermeld staan.   In geval er een 
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verschil tussen beide bedragen is, hebben de overtreders  

een brief ontvangen waarin hun wordt gevraagd om het 
verschil te regulariseren.  

2. Eind juni 2016: Vaststelling van de regularisatie of de 
verschillen  

3. Midden juli 2016: Verzending van het boetebericht en van 

de kennisgeving van de aanslag van ambtswege met de 
volgende straffen: (i) administratieve boeten (bedragen 
tussen 50 euro voor een eerste inbreuk en 125 tot 1.250 

euro voor een nieuwe inbreuk) (ii) belastingverhogingen 
(percentages tussen 0 % voor een eerste overtreding en 
van 10 tot 50 % van het niet-aangegeven of niet-betaalde 
bedrag voor een nieuwe overtreding).    

Met die acties beoogt de fiscale administratie de gelijke 
behandeling inzake de inning van de bedrijfsvoorheffing en 
hoopt ze het aantal overtreders in te toekomst sterk te doen 

afnemen. Bron: FOD Financiën, 26 juli 2016   

Forfaitaire vergoedingen   

De fiscale administratie heeft het bedrag van de vrijgestelde 
kilometervergoeding meegedeeld. Voor de periode van juli 
2016 tot juni 2017 bedraagt ze € 0,3363/km, wat een 

vermindering is in verhouding tot de vergoeding van de 
voorgaande jaren.  

Wat de verplaatsingen naar het buitenland betreft, heeft de 
fiscale administratie het bedrag van de vrijgestelde 

vergoedingen geactualiseerd (enerzijds voor de verblijven 
van meer dan 30 opeenvolgende dagen, anderzijds voor de 
andere verblijven)  

Btw  

Verkopen op afstand / Frankrijk  

Let op bij verkopen op afstand aan Franse klanten: 

Frankrijk heeft zijn jaarlijkse drempel van 100.000 

naar € 35.000 verlaagd te rekenen vanaf 2016. Bij 

drempeloverschrijding krijg je in principe een Frans btw-

nummer (behalve bijvoorbeeld bij toepassing van het 
stelsel van de ‘MOSS’).    

Nalatenschap en registratierechten in 
het Waals Gewest   

Eind 2015 heeft het Waals Gewest een reeks van 

maatregelen goedgekeurd inzake nalatenschap (overerving 
van landbouwgronden) en registratierecht (tegen verhoogd 
percentage van 15 % voor de aankoop van een derde 

onroerend goed; wijzigingen van de schenkingsrechten van 
onroerende en roerende goederen; bijzondere regime voor 
de schenking van landbouwgronden). Twee administratieve 

circulaires van 25 juli 2016 geven commentaar bij de 
aanpassingen: zie één en twee.   

In het kort  

Voorafgaande beslissingen  

Jaarlijkse lezing altijd interessant voor fiscalisten, hier vind 

je het jaarverslag van 2015 van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen (DVB).  

Onroerende voorheffing  

De indexcoëfficiënt werd inzake OV-inkohiering voor het 
aanslagjaar 2016 op 1,7153 vastgelegd.  

 
 
 

 
 
Fiscoflash nr. 12 is door WijBurgers gepubliceerd en werd op 4 augustus 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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