
 
 

Hervormingen 
 
Sinds ons vorige nummer zijn twee essentiële 
belastinghervormingen doorgevoerd. Gezien hun omvang 
zetten we ze in dit nummer in de schijnwerpers.  
 
Wellicht herinnert u zich de laatste berichten over de tax 
shift van deze zomer. Ter herinnering de maatregelen 
zoals de regering die eind juli heeft aangekondigd:  
 
* wat de fiscale stimulerings- en koopkrachtverho-
gende maatregelen betreft: 

 een uitbreiding van de investeringsaftrek  

 fiscale maatregelen om onderzoek, ontwikkeling 
en technische innovatie te bevorderen  

 een verhoging van de minimumbelasting en 
herstel van bepaalde belastingschijven in de 
personenbelasting  

 een aanpassing van de werkbonus; 
  

* wat de fiscale financieringsbronnen betreft:  

 annulering van de verlaagde B.T.W. tot 6% op 
elektriciteit voor particulieren  

 verschillende maatregelen ter verhoging van de 
indirecte belastingen ten gunste van het milieu en 
de volksgezondheid  

 een verhoging van de roerende voorheffing met 
2% (m.u.v. spaarboekjes) 

 een heffing op de personenbelasting van alle 
meerwaarden op aandelen die minder dan 6 
maanden in bezit zijn  

 een herziening van de belastingregeling voor 
vastgoedbedrijven.  

 
De voorgestelde maatregelen zijn slechts een aanzet: 
zowel de regering als het parlement moeten nog sleutelen 
aan de precieze omvang van de maatregelen alsook aan 
de juridische teksten, dewelke op dit moment nog niet 
beschikbaar zijn.    
 
De andere hervorming is inmiddels geformaliseerd door de 
programmawet van 10 augustus 2015. Ze brengt een 
reeks veranderingen en nieuwe maatregelen op diverse 
terreinen. Dit zijn de belangrijkste:  

 de kaaimantaks: verruiming van de definitie van de 
juridische structuren waarvan het bestaan sinds 
een recente hervorming moet worden vermeld in 
de jaarlijkse belastingaangifte van de 
personenbelasting en vooral fiscale transparantie 
van die juridische structuren: de inkomsten die 
binnen die juridische structuren worden 
gegenereerd, zullen voortaan direct in hoofde van 
de oprichter of de begunstigde van de juridische 
structuur worden belast, zelfs in de afwezigheid 
van de uitstroom van die juridische structuren. 
Twee koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 
hebben de wet aangevuld; zij identificeren 
bepaalde Europese en niet-Europese structuren 
die betrekking hebben op de nieuwe, fiscale 
transparantiemaatregelen die vanaf 1 januari 2015 
van kracht zijn; 

 Digitale investeringsaftrek: verhoogde aftrek voor 
KMO’s voor investeringen in vaste, digitale activa 
met het oog op de integratie en inzet van betaal- 
en digitale factureringssystemen en 
beveiligingssystemen van de informatie- en 
communicatietechnologie;  

 Voor startende ondernemingen (starters): 
o Tax shelter voor startende KMO’s: 

natuurlijke personen die in startende 
KMO’s investeren (in crowdfunding of 
niet), zullen, onder bepaalde 
voorwaarden, aanspraak op een 
belastingvermindering kunnen maken;  

o De gedeeltelijke vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
de bedrijven in kwestie (10%, verhoogd tot 
20% voor KMO’s); 

o De opheffing van door de startende KMO 
betaalde interesten op de leningen van de 
crowdfunding;  

 De uitbreiding van de liquidatiereserve voor KMO’s 
in de aanslagjaren 2013 en 2014; 

 Innovatiepremies: verlenging van het stelsel 
waardoor eenmalige premies aan werknemers, 
middels een aantal voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan, van de inkomstenbelasting 
kunnen worden vrijgesteld; 

 De verhoging van de sociale werkbonus door een 
aanpassing van het bedrag, de belastingschijven 
en het tarief van het belastingkrediet;  
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 De uitbreiding van de trapsgewijze aansprake-
lijkheid van de opdrachtgever voor fiscale en 
sociale schulden in de bouwsector (op voorwaarde 
dat hij geen particulier is);  

 De invoering van de ‘diamanttaks’ na groen licht 
van de Europese Commissie. De diamanttaks 
voert een forfaitaire belastingregeling in dewelke 
op de omzet in de diamanthandel is gebaseerd;       

 De implementatie van een nieuwe banktaks die de 
aftrek van de overgedragen verliezen, de definitief 
belaste inkomens en de notionele interesten 
beperkt;  

 De herziening van de overgangsregeling van de 
intercommunales die voortaan aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen mogen 
worden;  

 De invoering van een uitzonderingsregeling 
waardoor bepaalde intercommunales automatisch 
van de onderwerping aan de vennootschaps-
belasting uitgesloten blijven (ziekenhuizen en 
bijstand aan bepaalde categorieën van verzwakte 
burgers).  

 

Personenbelasting  
 
Luxemburg: 24-dagenregel / plaats van belastingheffing 
van de beloningen  
 
Een inwoner van een Staat betaalt in principe belasting op 
zijn inkomen in zijn woonstaat, behalve wanneer hij 
werkzaamheden in een andere Staat verricht. Belasting-
overeenkomsten stellen de regels omtrent het recht om 
werkzaamheden die in verschillende Staten worden 
verricht, te belasten. Een minnelijke schikking die tussen 
België en Luxemburg werd gesloten, implementeert een 
nieuwe uitzondering op de gewoonlijke principes van de 
heffingsbevoegdheid door een ‘24-dagenregel’. Die regel 
maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een Belgische inwoner 
die vooral in Luxemburg werkt, maar sporadisch ook in 
België of in een andere Staat voor een maximum van 24 
dagen per jaar werkzaam is, alleen in Luxemburg 
belastbaar blijft. Hier kunt u de circulaire van de Belgische 
belastingadministratie alsook de minnelijke schikking 
raadplegen [bijlage]. 
 

Vennootschapsbelasting 
 
Aanslagjaar 2015, in te voeren per 30 september 2015 : 
vergeet niet uw betalingen richting Luxemburg aan te 
geven 
  
Zoals bevestigd door een circulaire van 3 september 2015 
wordt Luxemburg opgenomen bij de Staten die de 
gegevensuitwisseling niet toepassen conform de OESO-
standaard, en dit sinds 2013. Hierdoor valt uw 
vennootschap onder de verplichting om alle betalingen 
gedaan aan alle personen (zijnde natuurlijke personen, 

rechtspersonen, verenigingen, juridische structuren) 
gevestigd in Luxemburg, aan te geven; net zoals voor de 
andere Staten die zich op de lijst bevinden (zijnde Cyprus, 
de Seychellen, en de Britse Maagdeneilanden), en de 
belastingparadijzen. De betalingen die worden geviseerd 
(in de brede zin van het woord, en hieronder begrepen 
deze gelinkt aan investeringen, volgens de fiscale 
administratie) zijn zowel de directe als indirecte, waarvan 
de totale waarde 100.000 euro per jaar bereikt. Voor de 
boekjaren die overeenkomen met het kalenderjaar, is deze 
verplichting van toepassing op boekjaar afgesloten op 31 
december 2014. Het kan u duur komen te staan wanneer u 
vergeet deze betalingen aan te geven: niet-aangegeven 
betalingen zullen in principe bij de verworpen uitgaven 
worden gevoegd. Verzaak dus niet aan deze fiscale 
verplichting. 
  
Kilometervergoedingen – Kosten van de werkgever 
 
De kilometervergoedingen die een werkgever voor het 
gebruik van een eigen wagen voor dienstverplaatsingen 
toekent, kunnen als een terugbetaling van de kosten eigen 
aan de werkgever worden beschouwd. Zij worden niet als 
een salaris voor de ontvanger beschouwd zolang zij niet 
de vergoedingen overschrijden die de Staat aan haar 
personeel toekent. Het bedrag van de vergoeding voor de 
periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 werd 
gepubliceerd en bedraagt € 0,3412. Let op, het bedrag van 
de vergoeding is gedaald ten opzichte van de vorige 
periode de historiek van de bedragen sinds 2002). 
 
Bronbelasting op interesten – Richtlijn Interesten 
 
De Franse SAS behoren tot de sociale vormen die onder 
de moeder-dochterrichtlijn vallen, maar niet onder de 
sociale vormen besproken in de Richtlijn Interesten. In een 
recente circulaire bevestigt de belastingadministratie dat 
de opheffing van de inhouding aan de bron van het interne 
recht op interesten gebaseerd op de Richtlijn Interesten 
niet van toepassing is op de SAS.   
 
Geheime commissielonen 
 
Eind 2014 heeft de wetgever de regeling rond de geheime 
commissielonen gewijzigd om hem een compensatie- i.p.v. 
een bestraffende regeling toe te kennen die het 
percentage verlaagt van 200% naar 100% of zelfs 50% in 
sommige gevallen (zie ons vorige nummer). De 
belastingadministratie heeft de wijzigingen van 
commentaar voorzien in een circulaire die echter soms niet 
volledig met de nieuwe wettekst overeenstemt.  
 
 
FiscoFlash nr.8 van www.WijBurgers.be is op 3 september 2015 
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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