
Nieuwsbrief – D’Haeyere Accountancy – 15/12/2016. 

Zoals u hebt vernomen zijn er tal van wijzigingen op fiscaal vlak i.f.v onze actuele 

begrotingsmaatregelen.  

Hierbij wil ik u een overzicht geven van de belangrijkste maatregelen : 

1. Anti-fraude maatregelen 2015 – 2016. 

 

Diverse maatregelen gericht op efficiënter opsporen en afhandelen van fiscale fraude- 

dossiers en – misdrijven. 

a) Sneller verwerken en afhandelen van fraudedossiers op administratief vlak. 

b) Sneller verwerken en afhandelen van fraudedossiers op gerechtelijk niveau. 

c) Snellere detectie van nieuwe tendensen binnen fraudemechanismen. 

Het bezoekrecht is onderdeel van het geheel van de artikelen  die de plichten van de 

belastingplichtige beheersen in het kader van een onderzoek door de fiscus. 

2. Hervorming van de vennootschapsbelasting en diverse maatregelen. 

 

A. Recente wijzigingen zoals : 

 

• Programmawet van 1 juli 2016 (BS 14/07/2016) 

- Transfer pricing documentatie (vanaf AJ 2017) 

- Fiscaal regime voor deeleconomie (vanaf 01/07/2016) 

- Kaaimantaks: boete voor niet vermelding constructie van € 6,250 (vanaf 

04/07/2016) 

- Uitgebreide rapporteringsverplichting voor betalingen aan fiscale paradijzen 

(off shore inkomsten ETR van minder dan 15%) ( vanaf 14/07/2016) 

- Rapporteringsverplichting voor financiële instellingen aan CFI van betalingen 

naar belastingparadijzen (vanaf 17/07/2016) 

- Uitbreiding onderzoekstermijn voor inlichtingen verkregen uit het buitenland (2 

maanden) (vanaf 14/07/2016) en bij bedrieglijk opzet ook 7 jaar taxeren 

   

• Programmawet van 1 juli 2016 (BS 14/07/2016) 

- Bijkomende aanslagtermijn (12 maanden) na beëindiging onderlinge 

overlegprocedure en mogelijkheid tot ambtshalve ontheffing (vanaf AJ2017) 

 

• Wet van 21 juli 2016 (BS 29/07/2016) 

- (Nieuwe) Permanente fiscale en sociale regularisatie 

 

• Wet voor dringende fiscale maatregelen (BS 11/08/2016) 

- Afschaffing aftrek voor octrooi-inkomsten 

- Vermindering roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd aan buitenlandse 

minderheidsaandeelhouders 

     



B. Aangekondigde maatregelen 

 

• Afschaffing van de speculatietaks voor natuurlijke personen voor de overdracht van 

beursgenoteerde aandelen (vanaf 01/01/2017) 

• Beurstaks : de grensbedragen worden verdubbeld en taks wordt ook van toepassing 

op buitenlandse financiële tussenpersonen (voor transacties van Belgische 

rijksinwoners) 

• Verhoging van de roerende voorheffing van 27% tot 30% (vanaf 01/01/2017) 

• Wetboek van invorderingen zowel voor BTW en belastingen 

• Verhoging van de roerende voorheffing van 17 % naar 20% voor uitkering 

liquidatiereserves binnen de 5 jaar (nieuwe reserves opgebouwd vanaf 01/01/2017) 

• Leterme staatobligaties : verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 30% 

• Bedrijfswagens : vrije keuze voor werknemer tussen bedrijfswagen, 

mobiliteitsbudget of netto salaris 

• Forfaitaire taks op brandstofkaarten in hoofde van werkgever (VenB en RPB) 

• Intensifiëring strijd tegen fiscale fraude 

• Harmonisering regels inzake beroepsgeheim 

• Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur (wordt onderzocht) 

• Anti-misbruikbepaling voor interne meerwaarden : 

- Op moment inbreng weinig risico op taxatie (veel positieve rulings) 

- Maar kapitaalvermindering wordt nu aangevallen via misbruikbepaling (art. 344 

WIB 1992), strengere controles volgen 

- Toekomstige oplossing : inbreng in holding boven waarde wordt niet meer 

beschouwd als fiscaal gestort kapitaal ( wel als belastbare reserve), dus in de 

toekomst altijd RV (inbrengen vanaf 01/01/2017) 

 

3. BTW-maatregelen 

 

- Bewijs ICL via bestemmingsdocument 

- Vertrouwensbeginsel gaat mogelijks  toch voor op legaliteitsbeginsel 

- Onrechtmatige factuur toch nog aftrek van BTW (HvJ 15/07/2016 – Sanetex) 

tenzij bewust nalaten verplichtingen te voldoen 

- Taalvereiste factuur > BTW blijft aftrekbaar 

- Wijziging aan de verplichting om een klantenlisting in te dienen in sommige 

gevallen 

 

4. Recente actualiteit inzake Inkomsten belastingen 

 

- Minimumrentevoet  voorafbetalingen (1% - AJ 2018 – 2.25%) 

- Eigen bijdrage en waardering VAA (niet kosteloos betekent nog niet, niet 

belastbaar) 

- Laattijdige aangifte = geen belastingverhoging – wel administratieve boete 

 


