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Fiscale ontvangsten 

• Voor een totaal bedrag van 364 miljoen € 

– Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen € 

– Blijft: 259 miljoen € 

• Vergelijk:  

– Besparingen op primaire: 249 miljoen € 

– Gezondheidszorg: 166 miljoen € 

– Sociale zekerheid: 108 miljoen € 

– Niet fiscale ontvangsten: 293 miljoen € 



Slimme belastingen 

• Geven vertrouwen aan de ondernemingen: 
laten volwassen anticipatie toe 

• Belonen loyaliteit van de investeerders 

• Dragen bij tot eigen financiering en 
solvabiliteit KMO’s: verhogen hun 
kredietwaardigheid t.o.v. banken 

• Raken de gewone burger enkel indirect: 
consumptie (accijns tabak) en rechtsverkeer 
(registratierechten) 



Aanmoediging nieuw kapitaal in KMO’s 
(opbrengst 2013: 10 miljoen €) 

• Verlaging roerende voorheffing (RV) op 
dividenden uit nieuwe aandelen in KMO’s  

• Vanaf derde jaar loyaliteit wordt RV verlaagd 
tot 20%, vanaf vierde jaar 15%: eigen 
vermogen versterken 

• Enkel voor inbrengen in geld 

• Aandelen op naam ononderbroken in bezit 

• Definitief: d.w.z. ook als onderneming groot 
wordt of geliquideerd wordt, tarief blijft 15% 

 



Nieuw algemeen liquidatiebonustarief 
(opbrengst 2013: 80 miljoen €)  

• Uniformisering tarief van 10 naar 25% vanaf 1 oktober 
2014 (anticipatie mogelijk) 

• Inderdaad, tot dan is liquidatie aan 10% mogelijk, van 
dan af slechts aan 25% 

• Maar tot 1/10/2014 is ook versterking eigen vermogen 
een valabel alternatief door incorporatie in kapitaal van 
belaste reserves aan een tarief van 10% 

• Bij latere kapitaalvermindering worden 
geïncorporeerde reserves aan degressief tarief belast: 
15%, 10% (derde jaar), 5% (vierde jaar) , 0% (vijfde jaar) 



Anti-misbruik maatregel NIA 
(opbrengst 2013: 30 miljoen €) 

• Grote (> 2,5 miljoen €) en meer dan 1 jaar 
aangehouden geldbeleggingen worden op dit 
ogenblik tweemaal begunstigd:  
– door aftrek van het inkomen eruit als definitief belast 

inkomen (DBI) 
– door opname van het bedrag van de belegging zelf in 

de basis van de notionele interestaftrek (NIA) 

• Vanaf AJ 2014 zullen beide maatregelen niet 
meer kunnen gecumuleerd worden: DBI-aftrek is 
prioritair (enkel als aan DBI-voorwaarden niet 
voldaan is, is er opname in basis NIA) 



Indirecte belastingen 
(opbrengsten 2013: 114 miljoen €)  

• Consumptie: accijns tabak verhoogd met 50 
miljoen euro 

• Vast registratierecht per geregistreerd akte 
van 25 naar 50 euro 

• Registratierecht opstal en erfpacht verhoogd 
van 0,2 naar 2% (voor VZW’s van 0,2 naar 
0,5%) 



Registratierechten – Verhoging algemeen 
vast recht 

 
• Algemeen vast recht van 25 euro (voor het laatst aangepast in 

1993) wordt nu verhoogd naar 50 euro. 

  
• Budgettaire opbrengst 

– 15,7 miljoen euro in 2013  

– 31,3 miljoen euro op in 2014. 

 



Registratierechten – erfpacht en recht van 
opstal 

 
• Registratierecht op recht van opstal en erfpacht vanaf 1 juli 

2014 verhoogd van 0,2 naar 2%  

• Uitzondering: VZW’s verhoogd naar 0,5% 
 

• Budgettaire opbrengst 

– 48,6 miljoen euro in 2013  

– 109,9 miljoen euro in 2014 

– 112,9 mln 2015. 

 

 (Deze berekening houdt reeds rekening met het feit dat deze registratierechten kunnen 
 afgetrokken worden als kost in de vennootschapsbelasting) 

 



BTW-circulaire bedrijfsmiddelen 

• alternatief voor de rittenadministratie bij bedrijfswagens 
– forfait van 35% aftrekbare btw 
–  of een berekeningsmethode op basis van het woon-werkverkeer 
– opdeling op basis van een rittenadministratie blijft mogelijk 

 
• 35% is geen nieuwe beperking 
• Indien uit de rittenadministratie blijkt dat het slechts 50% is dan wordt 

50% worden toegepast. 
• Voor een aantal andere bedrijfsmiddelen worden ook forfaitaire normen 

vastgelegd (voor zover zij gemengd worden gebruikt: bijvoorbeeld gsm of 
laptop). 

• Door een forfait toe te passen, kan de onderneming een 
rittenadministratie vermijden.  

• Opbrengst 2013 115,1 miljoen euro 
• Opbrengst 2014: 115,1 miljoen euro 



verhoging accijnzen op tabak 

– Voor sigaretten (vanaf 1 juli 2013)  
•  ad valorem accijns  + 0,10 % 
•  specifieke accijns  + 10 eurocent per duizend stuks 

 
– Roltabak (vanaf 1 juli 2013)  

• specifieke accijns  + 50 cent/kg.  
 

– Bovendien zal er, in samenspraak met de sector en Luxemburg, een 
mechanisme anti-“forestalling” worden uitgewerkt.  
 

• Minister van Financiën volgt evolutie van de fiscale ontvangsten inzake tabak: 
Indien de verhoging van de accijnzen zich niet vertaalt in de voorgenomen 
prijsevolutie van de tabak: 

 => verhoging minimumaccijns (>< negatief effect op het budget). 

  
• Opbrengst 2013: 50 miljoen EURO 
• Opbrengst 2014: 100 miljoen EURO 



Roerende voorheffing 
pensioenfondsen 

 

 

 

• Opbrengst 2013: 15 miljoen EURO – 
technische correctie 

• Opbrengst 2014: 15 miljoen EURO 

 



Voogden voor niet begeleide minderjarige 
vreemdelingen 

 
• De fiscale vrijstelling voor voogden, die door de dienst voogdij van 

de FOD Justitie zijn aangewezen om niet begeleide minderjarige 
vreemdelingen te vertegenwoordigen, wordt opgetrokken van twee 
tot vijf voogdijopdrachten. 

   

• Budgettaire kost 

  

• 54.000 EURO op jaarbasis 


