DI RUPO 1
BEGROTING 2012
De fiscale (val)strikken op een rijtje

Voorwoord
De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u
fiscaal een grote impact kunnen hebben en dit zowel privé als zakelijk.
Aangezien de regering nog maar net uit de startblokken is geschoten kan de juiste draagwijdte van
de voorziene maatregelen moeilijk ingeschat worden. Het blijft afwachten totdat de wetswijzigingen
worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het leek ons toch nuttig om u een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die in het
verschiet liggen.
De informatie verstrekt in deze brochure is vanzelfsprekend onder voorbehoud van latere
wijzigingen.
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Nieuwe maatregelen in de federale begroting 2012
1 Privé belastbaar voordeel auto
Een van de meest opvallende wijzigingen is de nieuwe berekening van het voordeel alle aard.
Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel voor het gratis gebruik van een firmawagen niet langer
berekend op basis van de CO²-uitstoot en de afstand woon-werk. Maar wel op basis van de
catalogusprijs en de CO²-uitstoot. Met de afstand woon-werk wordt geen rekening meer gehouden.
De nieuwe formule ziet er als volgt uit:

Cataloguswaarde x CO²-% (basis 5,5%) x 6/7
Onder cataloguswaarde dient te worden verstaan, het factuurbedrag inclusief BTW en opties, maar
exclusief kortingen.
Voor de bijzondere regeling voor tweedehandsauto’s verwijs ik u graag naar punt 1.1.
Het CO²-percentage wordt als volgt bepaald:

Brandstoftype
Diesel

Basis-%
5,50% = 95gr CO² *1

+ 0,1% per CO²-uitstoot hoger dan 95
- 0,1% per CO²-uitstoot lager dan 95

Benzine

5,50% = 115gr CO² *1

+ 0,1% per CO²-uitstoot hoger dan 115
- 0,1% per CO²-uitstoot lager dan 115

*1

referentie-uitstoot: 95 (Diesel) of 115 (Benzine) – jaarlijks bij KB vastgelegd

Het CO²-percentage bedraagt minimaal 4% en
maximaal 18%.
Indien de CO²-uitstoot niet gekend is zullen volgende forfaits
worden toegepast:
•
•

Diesel: 195g
Benzine: 205g

Het belastbaar voordeel mag nooit lager zijn dan € 820 (jaarlijks
te indexeren – AJ 2013 ± € 1.200).
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1.1 Tweedehandsauto’s en ouderdom van het voertuig
Na de inwerkingtreding van de wet van 28 december 2011 werd door de fiscus vast gesteld dat er
zich allerhande belastingontwijkingen aan het ontwikkelen zijn door nieuwe wagens als
tweedehandsauto’s voor te stellen.
Op die manier wordt de basis van berekening kunstmatig naar beneden gehaald en op die manier
belastingen ontweken.
Om een einde te stellen aan deze problemen heeft de regering een nieuwe basis van de berekening
voor tweedehandsauto’s bepaald.
Er zal worden uitgegaan van de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een
particulier, inclusief opties en BTW, exclusief kortingen.
Bovendien zal zowel voor nieuwe als tweedehandsauto’s rekening worden gehouden met de
ouderdom van het voertuig. Op de cataloguswaarde zal een correctiecoëfficiënt worden toegepast.

Periode verstreken sinds de eerste
inschrijving van het voertuig

Toe te passen correctiecoëfficiënt

Van 0 tot 12 maanden

100%

Van 13 tot 24 maanden

94%

Van 25 tot 36 maanden

88%

Van 37 tot 48 maanden

82%

Van 49 tot 60 maanden

76%

Vanaf 61 maanden

70%
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1.2 Voorbeelden
VW Passat 1.6 TDI
Cataloguswaarde inclusief BTW excl. toegekende kortingen

€ 25.100

Auto ingeschreven sinds

01.01.2011

CO²-uitstoot

114gr/km

Brandstoftype

Diesel

Woon-werkafstand

5 km

Privé-belastbaar voordeel
auto – inkomstenjaar 2011

= 5000 x 114 CO² x 0,00237

€ 1.350,90

Privé belastbaar voordeel
auto – inkomstenjaar 2012

= € 25.100 x 94% x (5,5% + ((114-95) x 0,1%)) x 6/7

€ 1.496,54

Porsche Panamera Turbo S
Cataloguswaarde inclusief BTW excl. toegekende kortingen

€ 171.366

Auto ingeschreven sinds

01.01.2012

CO²-uitstoot

270gr/km

Brandstoftype

Benzine

Woon-werkafstand

5 km

Privé-belastbaar voordeel
auto – inkomstenjaar 2011

= 5000 x 270 CO² x 0,00216

Privé belastbaar voordeel
auto – inkomstenjaar 2012

= € 171.366 x (5,5% + ((270-115) x 0,1%)) x
6/7 – Co²-percentage beperkt tot max. 18%

€ 3.199,50

€ 26.439,33

1.3 Gevolg voor de vennootschap
17% van het voordeel dient te worden opgenomen in de verworpen uitgaven in de
vennootschapsbelasting.
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2 Voordeel alle aard gratis terbeschikkingstelling van
woning aan bedrijfsleider quasi verdubbeld
In het regeerakkoord werd overeengekomen om het forfait dat aangewend wordt voor de bepaling
van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning aan bedrijfsleiders, zo
goed als te verdubbelen.
Daarnaast introduceert de regering ook nieuwe forfaits voor het voordeel van alle aard gratis
verwarming en elektriciteit.

2.1 Gratis terbeschikkingstelling van een woning
Onder de huidige regeling wordt het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een
woning als volgt bepaald: Privégedeelte geïndexeerd KI x 100/60 x 2 OF 1,25.
De nieuwe regeling introduceert een hogere coëfficiënt voor woningen met een KI
(kadastraal inkomen) dat groter is dan € 745.
Onder de nieuwe regeling zal de berekening als volgt moeten worden uitgevoerd:

KI > 745

= Privégedeelte KI x 100/60 x 3,8

KI =< 745

= Privégedeelte KI x 100/60 x 1,25

2.2 Nieuwe forfaits gratis verwarming en elektriciteit
Voordeel alle aard gratis verwarming: € 1.820/jaar (1.640 EUR voor inkomstenjaar 2011)
Voordeel alle aard gratis elektriciteit: € 910/jaar (820 EUR voor inkomstenjaar 2011)
Het voordeel wordt tevens jaarlijks geïndexeerd.

2.3 Voorbeeld – gratis ter beschikkingstelling woning
KI (ongeïndexeerd) - € 1.000 - KI (geïndexeerd) - € 1.579

Privé belastbaar voordeel
IJ 2011

= 1.579 x 100/60 x 2

Privébelastbaar voordeel
IJ 2012

= 1.579 x 100/60 x 3,8

€ 3.771,43

€ 10.000,33
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3 Aftrek energiebesparende uitgaven privé-woning
De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven verdwijnt. Enkel de
belastingvermindering voor dakisolatie voor woning ouder dan 5 jaar blijft bestaan, weliswaar
verlaagd.
Op de website van het ministerie van Financiën was hierover het volgende te lezen:
“Vanaf aanslagjaar 2013 (= jaar van inkomsten 2012) wordt de belastingvermindering voor alle
energiebesparende uitgaven afgeschaft met uitzondering van die voor dakisolatie die niet wordt
afgeschaft, maar verminderd. De uitgaven verbonden aan overeenkomsten ondertekend vóór 28
november 2011 en die niet slaan op dakisolatie, kunnen nog wel de belastingvermindering genieten
als zij worden gedaan in de loop van 2012. Andere modaliteiten worden verder uitgewerkt en zullen,
van zodra ze gekend zijn, worden meegedeeld.”
De fiscale energie-korting van 40% op zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, stookketel, dubbel
glas, thermostatische kranen en energie-audit gaat dus onverbiddelijk voor de bijl.
Wie voor dergelijke investeringsuitgaven die in 2012 worden gedaan, een contract had ondertekend
op uiterlijk 27 november 2011, zal nog recht hebben op het fiscale voordeel.
Het voordeel dat voortvloeit uit overgedragen uitgaven van vorige belastbare tijdperken blijft
behouden voor de in 2012 betaalde uitgaven die kaderen in een overeenkomst die vóór 28
november 2011 is ondertekend. Vanaf 1 januari 2013 is geen overdracht meer mogelijk.
Aan de overdracht van de niet-gebruikte belastingvermindering naar de drie volgende belastbare
tijdperken wijzigt niets.
De belastingvermindering voor lage energiewoningen en nulenergiewoningen wordt tevens
afgeschaft vanaf aanslagjaar 2013.

Samenvatting
Betalingen 2011

40% vermindering (of belastingkrediet)
Overdracht (max. 3 jaar)
= verworven recht

Betalingen vanaf 1/1/2012

ALLE belastingverminderingen geschrapt
uitz. dakisolatie
OPGELET: Overgangsregeling
“ondertekende overeenkomst” (offerte, bestelbon)
uiterlijk 27 november 2011: regime cf. betalingen 2011
=> belastingvermindering (of BK) 40% voor alle uitgaven
+ OVERDRACHT!

Betaling 2013

ENKEL vermindering (geen BK) voor dakisolatie: 30%
+ GEEN overdracht!
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4 Korting wagens lage CO²-uitstoot ten grave
gedragen
De CO²-korting van 3% of 15% bij de aankoop van milieuvriendelijke wagen wordt opgedoekt.
De regering voorziet wel een overgangsregeling.
Concreet komt het hier op neer: auto’s die voor 28 november 2011 besteld zijn en dit jaar nog
geleverd worden, genieten gewoon van de beloofde korting. Heb je voor die datum besteld maar
arriveert je wagen pas in 2012, dan moet je als koper een voorschot betalen van minstens het
dubbele van de overheidskorting op de factuur. Ook moet de bestelbon ten laatste op 15 december
ingediend zijn bij de FOD Financiën.
Vierwielers die tussen 28 november en 31 december aangekocht worden, krijgen nog korting op
voorwaarde dat ze dit jaar nog ingeschreven geraken – en dat zullen dus stockwagens moeten zijn.

5 Aandelenopties onderworpen aan hogere belasting
Het voordeel dat een werknemer verkrijgt door de al dan niet volledig kosteloze toekenning van een
aandelenoptie uit hoofde of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid vormt een belastbaar
beroepsinkomen (voordeel van alle aard) dat belastbaar is op het ogenblik van de toekenning.
Het belastbare bedrag van het voordeel wordt bepaald door rekening te houden met de slotkoers
van de optie wanneer het om beursgenoteerde opties gaat of op basis van een forfaitaire waardering
bij andere aandelenopties.
Deze forfaitaire waardering bedraagt 15% van de waarde van de optie.
Dit percentage wordt van 15% op 18% gebracht voor opties toegekend vanaf 1 januari 2012.
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6 Omvorming van aftrekbare uitgaven tot
belastingverminderingen
‘Aftrekbare uitgaven’ zoals giften, kinderoppaskosten of leningsuitgaven (voor de eigen en enige
woning) zijn aftrekbaar van het inkomen en leveren vandaag een fiscaal voordeel op naargelang de
hoogte van dat inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de belastingbesparing. Dat principe is
binnenkort verleden tijd.
Vanaf 2012 krijgt immers iedere belastingbetaler voor zijn aftrekbare uitgaven hetzelfde
belastingvoordeel, ongeacht het inkomen. Om dat te realiseren wordt de aftrek omgezet in een
belastingvermindering tegen een vast percentage.
Voor de berekening worden twee percentages ingevoerd, zijnde:
•

45% voor:
o de woningaftrek voor de eigen en enige woning (zgn. woonbonus)
o Aftrek hypothecaire lening van vóór 2005 of daarmee gelijkgesteld (zgn. bouwsparen)
o de kosten voor kinderopvang
o de giften

•

30% voor alle andere belastingverminderingen. Oa
o
o
o
o
o
o

bezoldigingen betaald aan een huisbediende
uitgaven die recht geven op de belastingvermindering voor langetermijnsparen
uitgaven voor onderhoud of restauratie van beschermde onroerende goederen
betaling voor pensioensparen
PWA-cheques
dienstencheques

De aftrek van onderhoudsuitkeringen blijft behouden. Ze blijven voor 80% aftrekbaar van het
inkomen en verrekend tegen het marginaal tarief.
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6.1 Nieuwe regel praktisch toegepast op de woonbonus
Situatie 1
Jaarlijks belastbaar inkomen

€ 37.890 of meer

Maximale
belastingbesparing AJ 12

50%

Maximale
belastingbesparing AJ 13

45%

Verschil

- 5% aftrek

Jaarlijks belastbaar inkomen

€ 12.000

Maximale
belastingbesparing AJ 12

32%

Maximale
belastingbesparing AJ 13

45%

Verschil

+ 13% aftrek

Situatie 2
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7 Hogere roerende voorheffing en beurstaks
7.1 Wat is de situatie vandaag?
•

Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, dividenden in principe
aan 25%.

•

Onder bepaalde voorwaarden kunnen sommige dividenden aan 15% roerende voorheffing
worden belast, zogenaamde VVPR-aandelen.

•

Voor liquidatie- en inkoopboni geldt een roerende voorheffing van 10%.

•

Interesten op spaarboekjes worden vrijgesteld voor een bedrag van 1.770 euro (bedrag
2011) aan interesten.

7.2 Wat werd beslist?
•

Interesten en dividenden die momenteel aan 15% worden belast zullen onderworpen
worden aan een tarief van 21%.

•

Dividenden en interesten die vandaag aan 25% worden belast blijven aan de roerende
voorheffing van 25% onderworpen.

•

Voor spaarboekjes blijft de huidige vrijstelling, zowel naar bedrag als manier van toekenning,
behouden. Voor de interesten boven het vrijgestelde bedrag blijft het tarief van
15% roerende voorheffing gelden.

•

De roerende voorheffing op de recent uitgegeven Staatsbon (inschrijvingsperiode tussen
24 november en 2 december 2011) blijft eveneens 15%.

•

Ook liquidatieboni blijven belast aan het huidige tarief van 10%.

•

Er komt een bijkomende bijdrage op de hoge vermogensinkomsten. Een belastingplichtige
die voor meer dan 20.000 euro aan roerende inkomsten, interesten en dividenden, ontvangt
per jaar is een bijkomende bijdrage van 4% verschuldigd op het deel boven de 20.000 euro.

Naar de manier van heffing van de belasting op de roerende inkomsten heeft de belastingplichtige
de keuze:
•

Ofwel geeft hij de toestemming aan de financiële tussenpersoon / betaler van het inkomen
om het ontvangen bedrag aan roerende inkomsten mee te delen aan een centraal meldpunt.
Wanneer de inkomsten hoger zijn dan € 20.000 geeft het centraal meldpunt het bedrag door
aan de taxatiediensten die de bijkomende bijdrage inkohieren. In deze optie zal de betalende
instantie het gewone tarief van roerende voorheffing inhouden (21%/25%).

•

Ofwel geeft de belastingplichtige die toestemming niet en dan wordt ook de bijkomende
bijdrage aan de bron ingehouden, dus de hogere roerende voorheffing wordt volledig
ingehouden. Indien de inkomsten de drempel van € 20.000 niet bereiken kan de
belastingplichtige de roerende inkomsten in de aangifte opnemen om zo een terugbetaling
van de aan de bron geheven bijkomende bijdrage te krijgen.
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7.3 Schematisch overzicht nieuwe tarieven
Soort inkomen

Tarief RV

Interest

21%

Staatsbon 24/11/2011 – 02/12/2011

15%

Interest spaarboekjes

Vrijgesteld tot € 1.770/persoon/jaar
Alles daarboven 15%

Dividend verlaagd tarief

21%

Gewoon dividend

25%

Liquidatiebonus

10%

Inkoop eigen aandelen

10%

Bij interest + dividend verlaagd tarief van
meer dan € 20.000 per jaar/personen

Extra 4%

7.4 Hogere beurstaks
De beurstaks (taks op de beursverrichtingen) stijgt met 30%. Dat geldt voor zowel de tarieven als de
plafonds.
Het tarief zou aldus 0,22% bedragen (0,09% of 0,65% bij uitzonderingen) en het maximum per
transactie 650 EUR (975 EUR bij uitzonderingen).
Er komt tevens een specifieke taks naar aanleiding van de verplichte dematerialisatie van de
aandelen aan toonder in 2012 (1%) en 2013 (2%).

8 Meerwaardebelasting op aandelen
Voor de meerwaarden gerealiseerd op aandelen die minder dan één jaar in de vennootschap worden
gehouden, zal een speciale belasting geheven worden van 25%.
De belastbaarheid van de meerwaarden brengt echter niet met zich mee dan de minderwaarden
aftrekbaar zouden zijn.
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9 Notionele intrestaftrek aangepakt
Het tarief van de notionele intrestaftrek wordt vastgelegd op 3%, voor KMO’s komt dit neer op 3,5%.
Aan de verhoging van 0,5% zoals we ze kennen wordt dus niet geraakt.
Het gedeelte niet-toegepaste aftrek zal niet meer overdraagbaar zijn. Maw gaat de intrestaftrek die
niet kan worden afgetrokken van het belastbaar resultaat, verloren.
De opgebouwde voorraad die onderneming tot en met 2011 hebben opgebouwd kan wel verder in
aftrek kunnen worden gebracht.
Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren adhv een bijkomende verrichting in de vennootschapsbelasting
(na aftrek van overdraagbare verliezen, net voor toepassing van het percentage).
De aftrek zal weliswaar worden beperkt, dit zou neerkomen op max. 60% van de belastbare basis
voor de toe te passen aftrek. Deze beperking geldt echter niet voor het 1ste miljoen van de belastbare
basis. Het bedrag dat door deze beperking niet kan worden afgetrokken wordt overgedragen naar
het volgend belastbaar tijdperk zodat de “voorraad” volledig kan worden uitgeput.
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10 BTW
10.1 Notarissen en gerechtsdeurwaarders BTW plichtig
De huidige vrijstelling van BTW voor notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt geschrapt zodat hun
diensten onder het normaal tarief van 21% vallen. De advocatuur ontspringt de dans, zij blijven welk
vrijgesteld van BTW.

10.2 BTW op digitale televisie verhoogd
Het BTW-tarief van digitale of betaaltelevisie wordt verhoogd van 12% naar 21%.
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11 De fiscus trekt ten strijde tegen fraude
Naast de uitvoering van reeds ingediende plannen en de aanbevelingen van de parlementaire
onderzoekscommissie rond grote fraude worden een aantal specifieke maatregelen genomen. Een
aantal maatregelen uit het fiscaal domein :
•

Nieuwe “thin capitalisation” regel
Voor intragroepleningen komt er een verstrenging van de huidige wetgeving die de
aftrekbaarheid van interesten voor leningen beperkt.
Momenteel zijn intresten niet aftrekbaar indien en in de mate dat het totale bedrag van de
leningen hoger is dan 7 maal de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar
tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. Deze verhouding van 1 op
zeven wordt naar 1 op vijf gebracht.

•

Anti-misbruikbepaling
De fiscale administratie zal één of meer daden kunnen herkwalificeren zonder dat men zal
moeten aantonen dat er identieke of gelijkaardige rechtsgevolgen naar burgerlijk recht
bestaan. De huidige antimisbruikbepaling van artikel 344 §1 WIB’92 liet de administratie al
toe om de juridische kwalificatie van een akte te veranderen indien zij het bewijs kan leveren
dat de kwalificatie enkel tot doel heeft de belasting te ontwijken. De gevestigd rechtspraak
heeft steeds gesteld dat de administratie enkel kan herkwalificeren als de rechtsgevolgen van
de akte dezelfde waren.

•

Vruchtgebruik-constructies zullen in de toekomst worden bestreden ofwel via een strengere
controle ofwel via een wetgevend initiatief dat de waarde van het voordeel in natura moet
bepalen. Vooral turbo-vruchtgebruikconstructies zullen worden geviseerd.
Met dergelijke contracten wordt de situatie bedoelt waarin de natuurlijke persoon enkel de
naakte eigendom van een grond koopt, zijn vennootschap koopt het vruchtgebruik van die
grond en financiert volledig het gebouw ; op het einde krijgt de natuurlijke persoon
bijkomend het vruchtgebruik van de grond en de volle eigendom van het gebouw (de
voordelen).

•

Buitenlandse rekeningen
alle buitenlandse rekeningen zullen verplicht moeten
worden aangegeven in het centraal register van de
Nationale Bank.

•

Betaling in contanten
In de strijd tegen het witwassen van geld wordt voorzien in
een gefaseerde verlaging van de drempel van € 15.000 voor
de betalingen in speciën.
Uiterlijk in 2014 zou dit moeten worden verlaagd tot €
3.000.

•

Herziening werkmethodes Dienst Voorafgaande Beslissingen
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12 Andere maatregelen
Buiten dit alles werden er nog een aantal andere maatregelen aangekondigd:

• de nucleaire rente zou worden opgetrokken met 300 miljoen EUR;
• een belasting op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of
nominatieve aandelen. Voor omzettingen in 2012 bedraagt de taks 1%, voor omzettingen in
2013 wordt het tarief 2%;

• hogere accijnzen op alcohol en rookwaren;
• interne pensioenvoorzieningen voor bedrijfsleiders moeten verplicht geëxternaliseerd
worden (ondergebracht bij een externe verzekeraar) en ontsnappen daardoor niet langer aan
de premietaks van 4,4% (er komt wel een lager tarief bij wijze van overgangsmaatregel);

• verhoging bankentaks

13 Wat er niet komt
Volgende maatregelen voorgesteld in de formateursnota van Di Rupo werden van tafel geveegd:

• Er komt geen vermogensbelasting
• De afschaffing van de overdraagbaarheid van notionele intrestaftrek naar een volgend
belastbaar tijdperk, zoals initieel voorzien, werd blijkbaar niet weerhouden;

• Geen veralgemeende belasting van meerwaarden op aandelen in de personenbelasting (de
belastbaarheid aan 33% wanneer de criteria van normaal beheer privévermogen
overschreden zijn, blijft evenwel behouden)

• Geen verlenging van de detentieperiode van aandelen in het kader van het regime van de
definitief belaste inkomsten (de zogenaamde "DBI-aftrek")

• Geen beperkingen van de overdraagbaarheid van fiscale verliezen
• Geen herinvoering van de investeringsaftrek voor KMO's
• Geen regionalisering van de vennootschapsbelasting: de 5% belastingkrediet op het
belastbaar inkomen (vennootschapsbelasting) op regionaal vlak, zoals vermeld in de nota Di
Rupo, werd uiteindelijk niet weerhouden.

• BTW-heffing op diensten van advocaten
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Meer info
Indien u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen
zo snel mogelijk een duidelijk antwoord geven op al uw vragen.
Neem zeker ook eens een kijkje op onze vernieuwd website! Hierop vindt u allerhande
handige tools en links die u kunnen helpen in uw fiscale zoektocht.
Wij zijn maandag tot donderdag bereikbaar van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u30.
Elke vrijdag tot 15u30.
Telefoon: 03/489.11.46
E-mail: info@boekhoudkantoormarien.be

Website: www.boekhoudkantoormarien.be

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Boekhoudkantoor Marien BVBA verveelvoudigd
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale,
elektronische, optische of andere vorm.

Di Rupo 1 – de nieuwe begroting doorgelicht
Boekhoudkantoor Marien BVBA
Boekhouding en fiscaliteit

info@boekhoudkantoormarien.be
www.boekhoudkantoormarien.be

17

