FISCALE ASPECTEN RAPPORTEURSNOTA
7 juli 2011 – Jo Schrijvers

Hoewel een en ander slechts een eerste aanzet tot onderhandelen is, lijsten we toch al een
aantal fiscale uitgangspunten voor u op. Tal van zaken, die reeds lang in fiscaal-professionele
middens werden voorspeld, zullen kennelijk bewaarheid worden. Hoe deze punten er na
onderhandeling zullen uitzien, is nog af te wachten.
Samenvatting:
PB

Verhoging
belasting- +1000 EUR
vrije som
Verhoging RV
20% op interesten
25% op dividenden
Belasting meerwaarde Minder dan 1 jaar: 50%
op aandelen
Tussen 1 en 8 jaar: 25%
VENB
Meerwaarde
op Vrijstellingsvoorwaarden
aandelen
conform DBI-voorwaarden
DBI
Striktere voorwaarden
Notionele interesten
Striktere voorwaarden
Autofiscaliteit
Striktere voorwaarden
Vermogensbelasting
0.5%
Vanaf 1.250.000,00 EUR
Controle en Invordering Verscherping

Positief alvast is dat inkomsten uit werk kennelijk op fiscaal vlak niet geviseerd worden.

Onrechtstreeks kunnen de fiscale lasten van de actieve bevolking toch groter worden doordat
in bepaalde fiscale aftrekken zou worden gesnoeid, die vooral van groot belang zijn voor de
actieve bevolking. In het oog springt de afschaffing van de aftrekbaarheid van
dienstencheques (p. 14 formateursnota (hierna nota)) en de afschaffing van tal van fiscale
aftrekken, die uiteindelijk betrekking hebben op gewestelijke bevoegdheden, zoals de aftrek
voor energiebesparende investeringen (milieu is gewestelijke bevoegdheid – cf. p. 15 nota).
Om inmenging van de federale overheid op de materies die onder de bevoegdheid van de
Gewesten vallen te vermijden, zal de federale overheid tegen eind 2012 aan de huidige
stimuli een einde maken. Dit laatste zou ook kunnen gelden voor (p. 90 nota):
o
o
o

belastingverminderingen of -kredieten voor de eigen woning;
belastingverminderingen en -kredieten voor de uitgaven voor de beveiliging tegen
diefstal of brand van een woning;
belastingverminderingen of -kredieten met betrekking tot de uitgaven voor het
onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten.
Ten gunste van de actieve belastingplichtige zou de belastingvrije som worden verhoogd met
1.000 EURO (p. 17 en 36 nota).
Nieuwe fiscale inkomsten zouden worden gezocht bij de rentenier, belegger, spaarder (p.13
nota) door kapitaal en de inkomsten ervan harder te treffen en door aanpassingen in de
vennootschapsbelasting.

De formateur voorziet het volgende (p. 15-16 nota):
o

o

o

o

o

o

o

o

Harmonisering van het tarief van roerende voorheffing op 20% voor de interesten en
op 25% voor de dividenden (quid liquidatiedividend?). Voor de spaarrekeningen,
zullen het huidige tarief van 15% en de vrijstelling van de eerste interestschijf worden
behouden. De vrijstelling zal in de toekomst worden toegekend via de
belastingaangifte;
Meerwaarden op aandelen zouden in de personenbelasting dezelfde belastingvoet
ondergaan als de dividenden (25%) voor zover die meerwaarden voortvloeien uit de
verkoop binnen een termijn van 1 tot 8 jaar na hun aanschaffing. Wanneer de
meerwaarde gerealiseerd binnen een termijn korter dan 1 jaar, zou het tarief zelfs 50%
bedragen. De waardeverminderingen (allicht bedoeld men minderwaarden) zouden
kunnen worden verhaald op het bedrag van de belastbare meerwaarden.
Om de investeringskeuze neutraler te maken, zou de fiscaliteit van alle
beleggingsproducten, ongeacht hun juridische vorm, worden afgesteld op de fiscaliteit
die van toepassing is op intresten en dividenden.
Binnen de vennootschapsbelasting, zal de vrijstelling op de meerwaarden voortaan
verlopen volgens dezelfde voorwaarden als die voor de dividenden (DBIvoorwaarden);
Tijdelijke crisisbijdrage op de grote vermogens (vermogensbelasting), dit wil zeggen
vermogens groter dan 1,25 miljoen euro waarbij het woonhuis en het vermogen dat
bestemd is voor beroepsactiviteit niet in rekening worden gebracht. Deze bijdrage zou
ongeveer 0,5% bedragen;
Verstrenging van het regime van de definitief belaste inkomsten, waarbij de
bezitstermijn die nodig is om van het regime te kunnen genieten verlengd wordt van
één naar twee jaar;
Optimalisering van het stelsel van de notionele intresten, voor een betere
kostenbeheersing en bestrijding van de misbruiken van het systeem. Hiertoe wordt het
huidige reële tarief van 3,425% verminderd naar 3%. Daarbij worden de verplichte
eigen fondsen voor alle ondernemingen uitgesloten en wordt de huidige mogelijkheid
om de nog niet afgetrokken notionele intresten in de tijd uit te stellen opgeheven. De
KMO’s behouden een vermeerdering met 0,5% van de referentievoet (p. 44 nota).
Aanpassing van het voordeel in natura in functie van de milieuweerslag (uitstoot van
CO2) en de waarde van het voertuig, zonder verhoging van de lasten op de kleine
voertuigen;
De ondernemers wordt toch ook iets gegund via de herinvoering van de investeringsaftrek
voor KMO’s (p. 17 en 43 nota). Er is ook sprake de loonkost te verminderen door het
systeem van vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te concentreren op
werknemers
met
een
laag
en
middeninkomen
(p.
43
nota).
Zoals steeds moet er ook behoorlijk wat resultaat geboekt worden uit intensere controle en
betere opvolging van de invordering.
Diverse maatregelen op dat vlak zijn (p.16 nota):

o

Voortzetting en versterking van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, met name
door:

Uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire commissie over de
grootschalige fiscale fraude ;
Een betere informatisering van de administraties en onderlinge uitwisseling van
gegevens;
De ontwikkeling van een specifieke aanpak van fraudegevoelige sectoren.
Versterking van de doeltreffendheid van de controle- en invorderingsdiensten, met
name via:





Beter toezicht op en betere centrale opvolging van de uitvoering ;
Standaardisering van deze uitvoering via controle- en invorderingsmodellen;
Implementatie van nieuwe kwaliteitsindicatoren;
Investering in kwaliteit en betrouwbaarheid van de statistieken met het oog op een
doeltreffende monitoring.

Op fiscaal vlak valt ook te noteren dat er een grotere autonomie voor de Gewesten wordt
voorzien, zowel inzake personen- als inzake vennootschapsbelasting (p. 30 e.v.
formateursnota).
Wij volgen dit vanzelfsprekend de komende weken en maanden voor u op en houden u
verder op de hoogte.

