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Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven  

• Evenwichtige inspanning, in de lijn van het 
regeerakkoord.  

• 2013 
– 58 % besparingen 
– 35 % fiscale inkomsten  
– 7 % diversen 

• 2014 
– 62 % besparingen 
– 28 % fiscale inkomsten 
– 10 % diversen 
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Overzicht maatregelen 

• Relance bevorderen: loonlastenverlaging KMO’ s 
• Geen extra lasten op lonen.  
• Rechtvaardigheid bevorderen: via een “fairness tax”  
• Verschuiving richting consumptie  

– Actualisering accijnzen  
– Beperking belastingvrijstelling diplomaten 

• Harmonisering 
– BTW advocaten 
– Intercommunales 
– BEVEKS – Tate/Lyle- Aberdeen 

• Bijdrage financiële sector  
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Relance: loonlastenverlaging 

• Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing  

• Voor de KMO’s 

• 50 miljoen Euro 

• Vanaf 2014 
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FAIRNESS TAX 

• Vennootschappen die dividenden effectief uitkeren, 
terwijl zij nauwelijks belasting betalen als gevolg van de 
NIA en overgedragen verliezen, zullen minimaal belast 
worden.  

• Bijzondere bijdrage van 5% op dividenden die 
uitgekeerd zijn in het boekjaar en die gecompenseerd 
worden met fiscale aftrekken/verliezen.  

• Uitgesloten: KMO’ s, inkomsten uit octrooien, 
investeringsaftrek. 

• 2013: 140 miljoen Euro. 2014: 165 miljoen Euro (215-50) 
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Accijnzen 

• Beperkte indexering (8%) accijnzen waarvan 
sommige sedert lange tijd niet geïndexeerd zijn.  

• Uitgesloten: 
diesel/benzine/gas/elektriciteit/huisbrandolie 

• 2013: 47,7 miljoen Euro. 2014: 111,5 miljoen 
Euro 

• Verhoging accijns tabak 2014 (100 miljoen 
Euro).  
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Belastingvrijstelling diplomaten  

• De hoeveelheden van producten die in 
aanmerking komen voor een 
belastingvrijstelling voor buitenlandse 
diplomaten worden beperkt, ondermeer voor 
tabak/alcohol/brandstof.  

• 2013: 10,2 miljoen Euro. 2014: 10,2 miljoen 
Euro.  
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BTW advocaten 

• Harmonisatie binnen EU: België is enige land 
dat nog vrijstelling voor advocaten kent. 

• Gelijkschakeling met 
notarissen/gerechtsdeurwaarders. Cfr. arrest 
Grondwettelijk Hof - 14/11/12.  

• Gewoon tarief + mogelijkheid tot aftrek.  

• 2014: 89 miljoen Euro.  
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Intercommunales  

• Bijdrage intercommunales via de 
rechtspersonenbelasting. 

• Opbrengst 2014: 30 miljoen Euro.  
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Europese harmonisering 

• BEVEK 
– Sommige inkomsten uit buitenlandse obligatiefondsen 

worden op geen enkele manier belast omdat de 
fondsen geen “Europees paspoort” hebben.  

– Deze zullen nu aan het normaal belastingstelsel 
worden onderworpen.  

– 2013: 55 miljoen Euro. 2014: 90 miljoen Euro.  

•  Arresten EHJ Tate&Lyle- Aberdeen: 
  - Gelijke behandeling Belgische dividenden 
 - 2013: 25 miljoen Euro. 2014: 25 miljoen 
 Euro.  
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Bijdrage financiële sector  

• Verhoging abonnemententaks voor alle 
banken.  

• 2013: 40 miljoen Euro. 2014: 171 miljoen 
Euro.  
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Besluit  

• Intense saneringsinspanning, maar niet ten 
koste van economische groei. 

• Geen bijkomende lasten op lonen.  

• Lastenverlaging voor KMO’s- relance 

• Eerste verschuiving richting lasten op 
consumptie.  
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