FiscoFlash
Hervormingen
Een moeilijk begin van het jaar 2016 ... Ook voor de
begroting. De eerste aanpassing van het jaar brengt
verschillende fiscale maatregelen teweeg: bankentaks,
diamanttaks, belastinginkomsten door activering van
institutionele vastgoedfondsen, stijging van de accijnzen op
diesel en tabak, belasting op de spelen en weddenschappen en belasting van de samenwerkingseconomie vallen
onder de aangekondigde en uit te voeren maatregelen. De
versterking van de Kaaimantaks, de oprichting van een task
force en de uitvoering van specifieke maatregelen zullen ten
dienste van de strijd tegen belastingontduiking staan. Dat is
aangekondigd na de ontsteltenis van de Panama Papers.
De FOD Financiën heeft eind januari per communiqué al
herinnerd aan de internationale modernisering van België in
de strijd tegen internationale belastingontduiking.
Bovendien heeft de regering een akkoord bereikt om de
nieuwe fiscale regularisatieprocedure uit te voeren. Het
werd onlangs als een wetsvoorstel ingediend en zou
spoedig zijn vruchten moeten afwerpen.

Personenbelasting
Financiële instrumenten met schuldvorderingscomponent
De meerwaarde die op fondsen en kapitalisatievennootschappen (en aanverwanten) met een schuldvorderingscomponent van meer dan 25 % wordt gerealiseerd, kan
tegen 27 % worden belast door toepassing van artikel 19bis
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Die
fiscale maatregel is complex en is in 2013 en 2014 het
voorwerp geweest van belangrijke circulaires. Twee
addenda aan die circulaires zijn aan het begin van het jaar
2016 verschenen. Het eerste addendum betreft het bedrag
van de belastbare meerwaarde. Het tweede betreft de
reikwijdte van instellingen voor collectieve belegging in
effecten overeenkomstig deze bepaling.
Tax shelter voor startups
De FOD Financiën heeft een antwoord geboden op veel
gestelde vragen over de tax shelter voor startups waardoor
natuurlijke personen op een belastingvermindering kunnen
rekenen als zij in een startende onderneming investeren.

Nr.°10 – April 2016
Verplaatsingskosten/gemeenschappelijk vervoer
Een circulaire die ingaat op de belastingvrijstelling voor een
door de werkgever uitgevoerde betaling of terugbetaling
van de verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de
plaats van tewerkstelling wanneer de werknemer voor het
uitvoeren van die verplaatsing het gemeenschappelijke
vervoer van personeelsleden gebruikt dat door de
werkgever of een groep van werkgevers is ingericht doordat
een aantal NMBS-abonnementen geschrapt zijn.

Vennootschapsbelasting
DBI/lijst van uitgesloten staten
De regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen (DBI en meerwaarde op aandelen) vereist in het
bijzonder dat de dochterondernemingen onderworpen zijn
een normale belastingregeling. Die voorwaarden worden
verondersteld niet voldaan te zijn wanneer de dochteronderneming in een staat gevestigd is waar de bepalingen
van het gemeen recht aanzienlijk gunstiger zijn dan die in
België. De lijst van die landen is recentelijk bijgewerkt.
Notionele intrestaftrek
Het reguliere tarief van aftrek voor het aanslagjaar 2017 zou
1,131 % bedragen (bevestigd via een bericht in het Belgisch
Staatsblad van 19.02.2016, ed.2).
Bedrijfsvoorheffing/vrijstelling
De FOD Financiën heeft een antwoord geboden op twee
reeksen van veel gestelde vragen over de vrijstellingen van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor startende
ondernemingen en voor de creatie van nieuwe
arbeidsplaatsen in een steunzone ten gevolge van een
investering.

Directe belastingen: procedure
Bezwaarschriften en verzoeken tot ontheffing:
vorm- en tijdsvoorwaarden
Een interessante administratieve circulaire van 3 februari
2016 geeft een nadere beschouwing van de vorm- en
tijdsvoorwaarden van bezwaarschriften en verzoeken tot

ontheffing ten opzichte van het (toegelaten) gebruik van emails en de elektronische terbeschikkingstelling van het
aanslagbiljet.

Btw
Btw-tarief van 6% vanaf 12 februari 2016 enkel nog
voor renovatiewerken aan privéwoningen van
minstens 10 jaar oud
De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing
van het btw-tarief van 6 % voor renovatiewerken verhoogt
vanaf 12 februari 2016 van 5 jaar naar 10 jaar.
Overgangsmaatregel voor werken aan een woning van
minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud die
vanaf 12 februari 2016 worden uitgevoerd: het tarief van 6%
is van toepassing als u aan de volgende twee voorwaarden
voldoet:
 u heeft de aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning of de melding ten laatste op 11 februari
2016 gedaan. / U heeft het contract voor de
concrete werken ten laatste op 11 februari 2016
afgesloten;
 de aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31
december 2017.
Opgelet: u heeft geen recht op deze overgangsmaatregel
voor een woning die na 31 december 2011 voor het eerst in
gebruik is genomen. In dat geval is het btw-tarief van 21 %
van toepassing.
(bron: bericht van de FOD Financiën)

Betaalde mandaten van bestuurders - natuurlijke
personen: onderwerping aan de btw/uitstel tot juni
Nieuw verslag: via een bericht van 24 februari 2016 heeft
de FOD Financiën meegedeeld:
“Om rekening te houden met de talrijke vragen die we
ontvingen en met de tijd die de betrokken personen nodig
hebben om deze wijzigingen in de praktijk te brengen, heeft
de minister beslist om de datum van inwerkingtreding uit te
stellen tot 1 juni 2016.”
Bovendien is daarover een langverwachte beslissing eind
maart gewezen waarin het toepassingsgebied van de
wijziging en de mogelijkheden voor het uitvoeren van een
btw-eenheid worden behandeld om problemen op te lossen
die door systematische onderwerping aan de btw van de
vergoeding van het mandaat van rechtspersonen kunnen
worden voortgebracht.

FiscoFlash nr.10 van www.WijBurgers.be is op 22 april 2016 geschreven
door Mr. Laurent Donnay de Casteau, advocaat-fiscalist
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Hoewel deze nieuwsbrief met de grootste zorg werd samengesteld,
kunnen WijBurgers en de redacteur van deze nieuwsbrief of van een of
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