Extra Nieuws
In verband met de vorming van het nieuwe Belgische kabinet, hierbij een extra
nieuwsbrief.
Het betreft een overzicht van de voorgestelde maatregelen.
Daarbij is nog enige voorzichtigheid geboden, omdat deze
maatregelen nog niet door het parlement zijn goedgekeurd.
Bij de bespreking van de belangrijkste wijzigingen hanteer ik
de volgende categorieën:
1. Interesten en dividenden
2. Personenbelasting
3. Vennootschapsbelasting
4. Overige maatregelen

instelling maakt in dat geval melding van de inkomsten
aan een centraal meldpunt.
Interesten en dividenden waarop de voorheffing van 25%
wordt ingehouden, worden automatisch aan een centraal
meldpunt worden medegedeeld. Het centrale meldpunt zal
automatisch aan de fiscus melden, als een belastingplichtige
meer dan € 20.000 aan dividenden en interesten ontvangt. De
verwachting is ook dat alle buitenlandse bankrekeningen bij
dit meldpunt geregistreerd gaan worden.

Interesten en dividenden
De roerende voorheffing op interesten en dividenden wordt
geharmoniseerd op 21 procent. Op deze regel bestaan vier
uitzonderingen:
a) De heffing op interest op spaarboekjes tot € 1.770 per
persoon blijft 15%.
b) De roerende voorheffing op dividenduitkeringen die nu
al onderworpen zijn aan 25%, blijft 25%.
c) De roerende voorheffing op liquidatieboni blijft 10%.
d) De roerende voorheffing op de interesten van de
staatsobligatie van november-december 2011 blijft 15%.

Bovenstaande maatregelen betekenen dat de fiscale regels
voor een aantal andere producten (vooralsnog) ongewijzigd
blijven. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de
beleggingsverzekeringen (TAK 21 en TAK 23) en
kapitalisatiefondsesn (Beveks).

Genieters van roerende inkomsten (inclusief rente op een
rekening courantvordering op de eigen vennootschap) van
meer dan € 20.000 per jaar per persoon gaan bovenop deze
21% een bijkomende solidariteitsbijdrage betalen van 4%.
De totale heffing p deze inkomsten boven € 20.000 komt dan
uit op 25%. Deze bijdrage kan op twee manieren betaald
worden:
1) De belastingplichtige vraagt de financiële instelling om
de bijdrage in te houden samen met de roerende
voorheffing. Indien later blijkt dat de totale inkomsten
minder dan € 20.000 bedragen, kan de 4% via de
aangifte personenbelasting teruggevraagd worden.
2) De belastingplichtige vraag zelf aan de financiële
instelling dat de bijdrage niet aan de bron wordt geheven
maar via de aangifte personenbelasting. De financiële

Personenbelasting
Het voordeel voor het gebruik van een bedrijfswagen voor
privé-kilometers zal in veel gevallen aanzienlijk zwaarder
belast gaan worden. Het voordeel zal berekend worden
afhankelijk van de CO2 uitstoot en de cataloguswaarde van
de auto. Het berekende percentage van de cataloguswaarde
kent een minimum van 4% en een maximum van 18%. De
hoeveelheid in privé gereden kilometers zijn daarbij niet
langer van belang. Het voordeel kent bovendien een
minimum van € 1.200. Daarnaast moet de werkgever op het
voordeel 17% vennootschapsbelasting betalen.
Het bedrag van het belastbaar voordeel op het kosteloos ter
beschikking stellen van onroerende zaken wordt aanzienlijk
verhoogd. Op dit moment moet het geïndexeerd kadastraal
inkomen daarvoor vermenigvuldigd worden met 3,33. Deze
factor wordt 6,33.
De waardering van stock option plans (aandelenopties) wordt
gewijzigd. Op dit moment worden dit soort opties
gewaardeerd tegen 15% van de waarde van een aandeel op

het moment van toekenning. Dit wordt 18%. Bovendien
wordt het verlaagde tarief, dat onder voorwaarden van
toepassing is, verhoogd van 7,5% naar 9%.

maatregelen worden afgeschaft. De fiscale korting voor de
verkoop van auto’s met een lage CO2 uitstoot wordt
afgeschaft.

Het fiscaal regime voor pensioenen van een bedrijfsleider bij
een eigen vennootschap wordt aangepast. Interne opbouw is
niet meer mogelijk. Voortaan is de vennootschap verplicht
deze voorziening extern te financieren. Reeds bestaande
voorzieningen zullen in een periode van 3 jaar moeten
worden overgedragen.

De BTW op diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders
wordt verhoogd naar 21%.

Wat niet wijzigt is de belastingheffing over meerwaarden op
aandelen binnen de personenbelasting. Een dergelijke
verkoop is belastingvrij, mits het kadert binnen het ‘normale
beheer van het privé-vermogen’.

Vennootschapsbelasting
De notionele interestaftrek wordt beperkt, maar niet zoveel
als werd gevreesd. Het percentage wordt vastgesteld op 3%
(nu 3,425%) en voor KMO’s op 3,5% (nu 3,925%). Voort
zal er vanaf 2012 geen overdracht meer mogelijk zijn van de
notionele interestaftrek naar de toekomst toe en zal de
momenteel
beschikbare
overdraagbare
notionele
interestaftrek nog slechts beperkt afgetrokken kunnen
worden in de volgende jaren.
Binnen de vennootschapsbelasting treedt wel een wijziging
op in geval van meerwaarden gerealiseerd op aandelen.
Indien deze aandelen minder dan een jaar in bezit zijn, is de
meerwaarde belast tegen een afzonderlijk tarief van 25%.
Verliezen zijn niet aftrekbaar. Indien de aandelen langer dan
een jaar in bezit zijn, is sprake van een 100% vrijstelling. Het
fiscale
regime
voor
dividenduitkeringen
tussen
vennootschappen blijft ongewijzigd.
De aftrek van rente in de vennootschapsbelasting wordt
verder beperkt (zogeheten ‘thin cap’-regelgeving). Op dit
moment geldt deze beperking bij een verhouding vreemd
vermogen versus eigen vermogen van 7:1. Deze verhouding
wordt 5:1. Rente op het gedeelte van een groepslening dat
meer bedraagt dan vijf keer het eigen vermogen komt niet
meer in aftrek.

Overige maatregelen
Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in
een woning zullen vanaf aanslagjaar 2013 worden
verminderd voor dakisolatie respectievelijk voor overige

De beurstaks bij aan- en verkoop van effecten wordt
verhoogd. Het huidige tarief van 0,17% wordt verhoogd tot
0,22%. Tevens wordt het maximumbedrag per verrichting
verhoogd van € 500 naar € 650. De omzetting van
toonderaandelen in aandelen op naam wordt in 2012 belast
met 1% en in 2013 met 2%.
De Belgische fiscus zal enkele, zogenaamde fiscaal
agressieve structuren (nog) strenger gaan beoordelen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor turbovruchtgebruikconstructies
(structuren voor de financiering van privé vastgoed) en door
een andere (ruimere) uitleg van de anti-misbruikmaatregel
van artikel 33, § 1, WIB 1992.

