
Belastbare inkomsten in 2013 (aanslagjaar 2014) en producten in 2013 

1. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen.  

 

1.1. Tarief van de roerende voorheffing   

 

De bijkomende heffing van 4 pct. is afgeschaft.  

 

Het tarief voor de inkomsten van roerende goederen en kapitalen en de diverse 

inkomsten van roerende aard is opgetrokken tot 25 pct.  

 

Een aantal roerende inkomsten blijven echter belastbaar tegen een lager tarief zoals : 

-  het deel van de intresten op gereglementeerde spaardeposito’s uitbetaald aan 

natuurlijke personen dat meer bedraagt dan 1.880 euro (15 pct.); 

-   de intresten op de staatsbons waarop tijdens de periode van 24 november tot 2 

december 2011 is ingeschreven en die op 4 december zijn uitgegeven, de 

zogenaamde Letermebons (15 pct.); 

-  de dividenden van residentiële vastgoedbevaks (15 pct.); 

-   de eerste schijf tot 56.480 euro van inkomsten uit de cessie of concessie van 

auteursrechten en naburige rechten, en van wettelijke en verplichte licenties (15 

pct.); 

-   de liquidatieboni (10 pct.). 

 

Dividenden van residentiële vastgoedbevaks zijn voortaan dus ook onderworpen aan de 

roerende voorheffing. De criteria om te bepalen of het gaat om een residentiële 

vastgoedbevak, zijn aangepast. 

 

1.2. Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing 

 

De roerende voorheffing op intresten en dividenden is bevrijdend vanaf aanslagjaar 

2014. Dit betekent dat intresten en dividenden waarop roerende voorheffing is 

ingehouden niet aan te geven zijn in de aangifte personenbelasting. Voor aanslagjaar 

2013 is in een speciale overgangsregeling voorzien (zie een persbericht van december  

hierover). 

 

Inkomsten uit de cessie of  concessie van auteursrechten en naburige rechten en  van 

wettelijke en verplichte licenties, zijn echter steeds in de aangifte personenbelasting op 

te nemen, ook al is er roerende voorheffing op ingehouden.  

2. Belasting op meerwaarden op aandelen (vennootschapsbelasting) 

Verwezenlijkte weerwaarden op aandelen zijn in principe vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting wanneer de inkomsten van die aandelen de kwalitatieve 

voorwaarden voor aftrek als “Definitief Belaste Inkomsten” vervullen en die aandelen 

door de vennootschap gedurende een ononderbroken periode van één jaar worden 

aangehouden. Vanaf aanslagjaar 2014 wordt evenwel een belasting van 0,4 pct. geheven 

op de voormelde meerwaarden wanneer ze worden verwezenlijkt door een vennootschap 

die op grond van het Wetboek Vennootschappen niet als kleine vennootschap wordt 

aangemerkt. 

 



3. Premies levensverzekeringen 

De taks op de premies betaald vanaf 1 januari 2013 voor individuele levensverzekeringen 

afgesloten door een natuurlijk persoon stijgt van 1,1 pct.  tot 2 pct. Het gaat om de 
levensverzekeringen van tak 21, 22 en 23. 

Het verlaagde tarief van 1,1 pct. blijft echter behouden voor schuldsaldoverzekeringen 

die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening voor het verwerven of behouden van een 

onroerend  goed. 

4. Accijnzen 

De accijnzen op alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bier, stijgen vanaf 1 

januari 2013 met gemiddeld 12 pct. Het gaat om wijn, mousserende dranken, 

aperitiefdranken en ethylalcohol. 

De accijnzen op tabak stijgen vanaf 1 februari  2013. Een pakje sigaretten of een pakje 

roltabak zal van dan af gemiddeld 0,20 euro duurder zijn. 

 

5. Afschaffing milieutaks 

 

De milieutaks op batterijen, wegwerpfototoestellen en op verpakkingen van inkten lijmen 

of oplosmiddelen is afgeschaft. 

 

6. Taks op de omzetting van aandelen aan toonder  

 

De taks op de omzetting in 2013 van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde 

aandelen en in aandelen op naam verhoogt van 1 pct. naar 2 pct.  

7. Bedrijfsvoorheffing  

7.1 Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen 

De bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen verhoogt van 20 pct.  naar 

26,75 pct. 

 

7.2 Vermindering voor statutaire ambtenaren 

 

Statutaire ambtenaren die een belastbare bezoldiging verkrijgen van minstens 513,16 

euro en maximum 1.857,59 euro (per maand) krijgen een vermindering van de 

bedrijfsvoorheffing van 5,83 euro. 

 

7.3  Wettelijke premies vrijwillige vierdagenweek – personeelsleden in overheidsdienst 

Wettelijke premies toegekend aan de personeelsleden in  overheidsdiensten in het kader 

van de vrijwillige vierdagenweek maken niet langer integraal deel uit van de wedde en 

zijn niet langer bij het loon gevoegd voor de berekening van de verschuldigde 

bedrijfsvoorheffing. Ze zijn afzonderlijk  aan de  bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen 

het tarief van 17,15 pct. (zonder vermindering). 

 

 



8. Aanvullende pensioenbijdragen – fiscale aftrekbaarheid 

 

Premies en bijdragen voor aanvullende  pensioenen betaald vanaf 1 januari 2013 zijn 

fiscaal niet meer aftrekbaar als de informatieplicht ten aanzien van de gegevensbank 

“opbouw aanvullende pensioenen” niet is nagekomen. Hetzelfde geldt voor de 

aanvullende pensioenen die vanaf 1 januari 2013 rechtstreeks worden betaald door de 

werkgever of de onderneming.  

 

 

9. Aanvullende pensioenkapitalen  - tarief inzake inkomstenbelasting 

 

De belasting op de uitkeringen bij leven van aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd 

met bijdragen van de werkgever of de onderneming verhoogt vanaf 1 juli 2013 van  

16,5 pct. naar : 

- 18 pct. voor uitkeringen op de leeftijd van 61 jaar; 

- 20 pct. voor uitkeringen op de leeftijd van 60 jaar.  

Voor uitkeringen vanaf de leeftijd van 62 jaar blijft het tarief van 16, 5 pct. gelden. Dit is 

ook het geval voor uitkeringen naar aanleiding van de vervroegde pensionering, 

ongeacht de leeftijd. 

 

 
10. Energiebesparende uitgaven 

Voor de uitgaven die werkelijk betaald zijn in 2013, komen enkel de uitgaven voor 

dakisolatie in een woning die bij het begin van de werken minstens 5 jaar in gebruik is 

genomen, nog in aanmerking voor de belastingvermindering.  

De belastingvermindering voor de in 2013 gedane uitgaven voor dakisolatie kan niet 

langer in een belastingkrediet worden omgezet. Ook een overdracht van een overschot 

van vermindering is niet langer mogelijk. 

 

 

11. Elektrische voertuigen 

De tijdelijke maatregelen tot 31 december 2012 voor elektrische voertuigen zijn niet 
verlengd. 

 

12. E-facturatie 

De e-facturatie is ingevoerd. Elektronische stukken hebben voortaan een evenwaardige 
bewijskracht als papieren stukken en de bewaring ervan is een stuk eenvoudiger. 

 

13. Privacywet 

De wet op de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Financiën in het kader van 

zijn opdrachten, de zogenaamde privacywet financiën, wordt van kracht. Deze wet maakt 

een betere uitwisseling van gegevens binnen Financiën mogelijk en zal er voor zorgen 

dat gegevens slechts één keer gevraagd worden door Financiën en niet telkens opnieuw 
door iedere administratie.  


