
 !!!!
ER KOMEN FISCALE 
HERVORMINGEN 
Regeerakkoord !
Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 geeft uitzicht op 
een grote fiscale hervorming die verder gaat dan de 
gerichte maatregelen die werd aangekondigd aan het 
einde van de federale onderhandelingsmarathon.   
Hier vindt u het op de fiscaliteit betrekking hebbende deel 
uit het regeerakkoord. !
BEPS 
De OESO heeft ter attentie van de G20 haar eerste 
aanbevelingen geformuleerd voor een internationale 
aanpak van de strijd tegen belastingontwijking door 
multinationale ondernemingen. Dat OESO/G20-project 
over de Erosie van de Belastinggrondslag en de 
Winstoverdracht (BEPS is de Engelse afkorting) bepaalt 
15 kernacties die tussen dit en eind 2015 moeten worden 
ondernomen. Hier vindt u een samenvatting van de eerste 
7 aanbevelingen van de OESO. Op zichzelf leiden die 
aanbevelingen niet tot een verandering van het Belgisch 
recht, maar er zouden in de toekomst wel sommige 
aanpassingen kunnen gebeuren. !
VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Autokosten/VAA: vermindering ten belope van het 
voordeel in nature van een auto, dat belastbaar is voor 
degene die het ontvangt 
Hier u vindt u een circulaire van de administratie van de 
fiscaliteit met betrekking tot de volledige aftrekbaarheid 
van de autokosten die overeenkomen met het voordeel 
van alle aard dat belastbaar is in hoofde van degene die  
het ontvangt. !
Aftrek voor risicokapitaal 
In een circulaire die u hier kunt lezen, geeft de 
belastingadministratie commentaar bij de gevolgen van het 
Argenta-arrest (EHvJ, 350/11). !

Er werd een vergelijkende studie gemaakt tussen de 
Belgische aftrek en de nieuwe Italiaanse aftrek; u kunt die 
hier lezen. !
Buitenlandse stelsels/Europese onderzoeken !
De Commiss ie voer t een onderzoek naar de 
gelijkvormigheid van sommige fiscale stelsels, om na te 
gaan of ze al dan niet verboden overheidssteun vormen. 
Kijk hier voor de onderzoeken betreffende Ierland en 
Luxemburg. 

PERSONENBELASTING 
Kilometervergoeding (van juli 2014 tot juni 2015) 
Voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 is het 
forfaitaire kilometervergoedingsbedrag vastgesteld op 
0,3468 euro per kilometer (lees hier). !
Bij verdrag vrijgestelde som en belastingvrij inkomen 

In sommige specifieke gevallen kon er zich een beperking 
voordoen van de vrijgestelde som in verband met de 
gezinstoestand, namelijk wanneer een echtgenoot in 
België belastingvrije inkomsten heeft gehad en de andere 
echtgenoot in België belastbare inkomsten. Als gevolg van 
een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
en van en arrest van het Grondwettelijk Hof, kunnen die 
belastingplichtigen nu bezwaar aantekenen tegen die 
beperking. De behandeling van die dossiers staat 
beschreven in een circulaire die u hier kunt lezen.  !
Vergoedingen voor vrijwilligerswerk 
Een c i rcula i re werkt de commentaren van de 
belastingadministratie bij, in verband met het stelsel van 
niet-belastbare vergoedingen die voor vrijwilligerswerk 
worden toegekend; u kunt die hier lezen. !
ROERENDE VOORHEFFING   
Belastbare meerwaarde die verwezenlijkt werd op 
ICBE’s 
De meerwaarden die op sommige ICBE’s worden 
verwezenlijkt, zijn belastbaar. Voor het berekenen van de 

Nr.°6 - OKTOBER 14FiscoFlash

http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/regering_gouvernement_101014.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/BEPS.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/Circ_Autokosten_302014.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/NID_CIRC_VI_(Argenta)_mei2014.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/taxation_paper_44_European_comission_comparison_Notional_interest_deduction_BE_and_IT_ACE.pdf
http://www.loyensloeff.com/en-US/News/Publications/Flashes/Pages/StateAidopeningdecisionsFFTandApple.aspx
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/CIRC_km_vergoeding_312014.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/CIRC_PB_vrijgestelde_inkomsten_272014.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF6/Circulaire_vrijwilligers_mei2014.pdf


meerwaarde kan het zijn dat er een roerende voorheffing 
werd ingehouden op een bedrag dat groter is dan de door 
de belegger verkregen meerwaarde, in welk geval er een 
bezwaarschrift moet worden ingediend om de onterecht 
ingehouden belasting terug te krijgen. Hier vindt u de 
commentaren van de fiscale administratie daarover.   !
Franse inhouding aan de bron op dividenden 
De Franse Raad van State heeft een arrest geveld dat 
waarschijnlijk interessant is voor alle Belgische 
aandeelhouders die een Franse fiscale inhouding 
ondergingen op de dividenden die hun werden toegekend. 
Dat arrest bevestigt immers dat die Franse inhouding aan 
de bron moet worden terugbetaald aan een Belgische 
aandeelhouder (lees hier). !!
BTW 
De belastingadministratie heeft twee beslissingen 
gepubliceerd met betrekking tot de cateringkosten en de 
kwalificatie ervan als levering van goederen of verlening 
van diensten. Lees die hier(1) en hier(2). Die beslissingen 
treden in voege per 1 oktober 2014. !
VARIA 
De Dienst Voorafgaande Beslissingen publiceert jaarlijks 
een verslag over zijn werking. Voor fiscalisten is dat 
interessante lectuur (zie hier).  
  !!
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