
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISCALE HERVORMING 
 
In de regeringsverklaring van 2012 was er sprake van een 
grote fiscale hervorming. Daartoe werd een gemengde 
parlementaire commissie opgericht, die verscheidene 
hoorzittingen hield en herhaaldelijk vergaderde. Ze heeft 
nu verslag over haar werk uitgebracht. Dat verslag vindt u 
hier. 
 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Tax shelter 

De tax shelter kent heel wat succes. In juni 2013 werden 
er wijzigingen in aangebracht. Er is trouwens een 
hervorming van dat stelsel aan de gang.  
Hier vindt u de rondzendbrief waarin de belasting-
administratie commentaar geeft bij het stelsel zoals het in 
juni 2013 werd gewijzigd (circulaire van 5 maart 2014) en 
hier vindt u het wetsontwerp ter hervorming van het 
stelsel, om misbruiken te bestrijden en de financiering van 
audiovisuele producties te verbeteren.    
 

Investeringsaftrek 

Hier leest u het advies van de FOD Financiën in verband 
met de percentages die van toepassing zijn voor het 
aanslagjaar 2015. 
 

Identificatie van sommige betalingen: Luxemburg 

In hun jaarlijkse belastingaangifte moeten 
vennootschappen vermelden welke betalingen ze deden 
naar Staten met een fiscaal gunstregime. De Staten die 
aldus worden beschouwd, staan op de “zwarte lijst” van de 
OESO. Momenteel vindt men daarop vier Staten, 
waaronder Luxemburg. De Minister van Financiën heeft 
bevestigd dat “alle betalingen die direct of indirect werden 
gedaan aan personen die in die vier jurisdicties gevestigd 
zijn, dan ook moeten worden aangegeven voor elke 
inkomstenperiode vanaf 1 december 2013”.  
 

Fairness tax 

De rondzendbrief van 3 april 2014 kunt u hier lezen.  
 

PERSONENBELASTING 

Aangifteformulier voor de personenbelasting 
(inkomsten over 2013)  

De komende weken krijgt u uw belastingsaangifteformulier 
voor uw inkomsten over 2013. Wie ongeduldig is, kan hier 
al een model van dat formulier vinden. 

 

Verplichte aangifte van sommige vermogens-
structuren 

Na de sedert vorig jaar verplichte vermelding van de 
buitenlandse levensverzekeringen in de belastingaangifte, 
moet elke belastingplichtige die profiteert van sommige 
categorieën van vermogensstructuren, ook daar melding 
van maken in zijn belastingaangifte vanaf dit jaar (van de 
inkomsten over 2013). Voor toepassing van een deel van 
die nieuwe verplichting werd zopas een lijst van 
vermogensstructuren gepubliceerd (zie hier). 

 

Voordelen van allerlei aard / bedragen over 2013 

Van sommige voordelen van allerlei aard wordt het bedrag 
bepaald volgens een door de wet vastgestelde methode, 
met aanslagvoeten die elk jaar veranderen. Hier vindt u de 
belastingtarieven die van toepassing zijn op de in 2013 
verkregen voordelen van allerlei aard.  

 

Aanslagvoeten (inkomsten over 2014) 

Tenzij er tussen dit en het einde van het jaar een 
hervorming wordt doorgevoerd, gelden de hier vermelde 
kerncijfers voor de progressieve belastingtarieven voor uw 
inkomsten over 2014.  

 
Meerwaarden op aandelen: interne meerwaarden 
De meerwaarden op aandelen die niet voortkomen uit het 
normale beheer van het privévermogen en die worden 
verwezenlijkt buiten de beroepsactiviteit, zijn niettemin 
belastbaar. De Dienst Voorafgaande Beslissingen doet 
dikwijls uitspraak over zogenaamde verrichtingen met 
“interne meerwaarde” waarvan de verenigbaarheid met 
een normaal beheer van het privévermogen door 
sommigen wordt betwijfeld. De Dienst Voorafgaande 
Beslissingen heeft zijn mening over deze zaak bijgesteld, 
zoals u hier kunt lezen.  
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http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF4/53K3343001%20fiscale%20hervorming%20verslag%20réforme%20fiscale%20rapport.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF4/Tax%20shelter%20circ%20N%2011.2014%20dd%200503214.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF4/53K3490001%20tax%20shelter%20wetsontwerp%2027032014%20projet%20de%20loi.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF4/Investeringsaftrek%20-%20Aj.%202015.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF4/307%20Lux%20MinFin%20parl%201403.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF4/Fairness%20tax%20circ%20NL.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF4/personenbelasting%20aangifteformulier%20AJ14.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF4/KB%202014-03-19%20-%20Private%20vermogensstructuren%20-%20Uitvoering%20art.%202,%20§&,%2013°,%20b),%20tweede%20lid%20WIB%2092.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF4/KB%202014-02-21%20-%20Voordelen%20van%20alle%20aard%20-%20Renteloze%20lening%20of%20lening%20tegen%20verminderde%20rentevoet%20-%20Referentierentevoeten%202013.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF4/PB%20AJ15%20cijfers.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF4/20131128-advies-meerwaarden.pdf


Spaarrichtlijn / verruiming 
Hier vindt u de recente aankondiging betreffende de 
verruiming van het toepassingsgebied van de 
Spaarrichtlijn, die zorgt voor het uitwisselen van informatie 
tussen Staten voor het bestrijden van fiscale fraude en 
ontwijking. Hier vindt u de tekst van de toekomstige 
amendementen op de richtlijn.  
 

BTW 
Nieuwe drempels voor kwartaalaangiften 
De drempels en de voorwaarden voor het indienen van 
BTW-kwartaalaangiften werden met inwerkingtreding 
vanaf 1 januari 2014 verhoogd. De maximumdrempel voor 
de jaaromzet werd opgetrokken tot 2,5 miljoen EUR. Hier 
vindt u meer informatie. 
 
Franchise: de drempel wordt 15.000 EUR 
Bij de vereenvoudigingmaatregelen voor kleine 
ondernemingen heeft de regering aangekondigd dat de 
BTW-franchisedrempel vanaf 1 april wordt verhoogd tot 
15.000 EUR. Dat leest u hier.  

 

VARIA 
Het Hof van Cassatie publiceerde zijn jaarverslag met 
daarin verscheidene belangrijke uitspraken die tijdens het 
afgelopen jaar werden gedaan. U kunt dat hier inzien. 
 
Het door de FOD Financiën opgestelde tijdschema voor de 
verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing vindt u hier.  
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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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