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De zesde staatshervorming – personenbelasting 

De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk 
uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten nu opcentiemen heffen op de federale 
personenbelasting en tevens gewestelijke belastingverminderingen toestaan op deze opcentiemen. De 
impact van deze staatshervorming op de belastingaangifte maar vooral op de berekening van de 
personenbelasting is enorm. De reeds omvangrijke aangifte zal uitgebreid worden met tientallen 
nieuwe codes en ettelijke nieuwe vakken. Daar naar het jaareinde toe nog vele (gewestelijke) decreten 
en (federale) wetten de verschillende parlementen moeten passeren is het tot op heden onmogelijk om 
de meest voor de hand liggende wijzigingen beknopt weer te geven. Toch wagen wij een schutterige 
poging hiertoe. 
Door de (gedeeltelijke) overheveling van de personenbelasting naar de gewesten is de cruciale vraag, 
welk gewest bevoegd is. Welnu, het bevoegde gewest is het gewest waar de belastingplichtige op  
1 januari van het aanslagjaar zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd. Voor het jaar van feitelijke 
scheiding (gezamenlijke aanslag) zal waarschijnlijk het gewest bevoegd zijn waar beide echtgenoten 
hun laatste echtelijke woonplaats hadden. Van de zeven gewestelijke bevoegdheden is zonder twijfel 
de meest in het oog springende bevoegdheid de belastingvermindering voor uitgaven van kredieten en 
verzekeringen voor het verwerven of behouden van de “EIGEN” woning. Fiscale voordelen m.b.t. 
uitgaven voor het verwerven of behouden van de “NIET-EIGEN” woning blijven federaal. De 
“EIGEN” woning is de woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, 
opstalhouder of bezitter is en die hij ofwel zelf betrekt ofwel niet zelf betrekt omwille van vier 
mogelijke redenen (beroepsredenen, sociale redenen, wettelijke of contractuele belemmeringen, stand 
van de (ver)bouwwerkzaamheden). Bij de bepaling van het belastingvoordeel voor woonkredieten 
moet gekeken worden naar de aard van de woning (eigen/niet-eigen) op de datum van betaling van de 
uitgave. 
Om een juiste “matching” te hebben inzake de hoedanigheid van de woning en het tijdstip van betaling 
van de uitgave, moet de aangifte van het kadastraal inkomen nu gebeuren op dagbasis (einde van de 
regeling van de “16de” van de maand) en zal het bedrag op het betalingsattest van de 
kredietmaatschappij inzake terugbetaald kapitaal en intresten niet meer volstaan. Dit zal in sommige 
gevallen moeten uitgesplitst worden. Bijvoorbeeld : in 2006 wordt een woning aangekocht d.m.v. een 
hypothecaire lening. Op 31 december 2006 zijn alle woonbonus-voorwaarden vervuld. Op 20 maart 
2014 wordt deze woning verhuurd (particulier) en betrekt de belastingplichtige een andere eigen 
woning. 
KI aan te geven in code 106 : KI x 287/365. 
De kapitaalaflossingen en intresten (en schuldsaldoverzekeringspremie) betaald t.e.m.  
19 maart 2014 geven recht op de gewestelijke woonbonus (belastingvermindering tegen het marginaal 
tarief (minstens 30%) ) (maximale gewestelijke korf : 2.280,00 € + 760,00 € + 80,00 €) en de 
kapitaalsaflossingen en intresten (en schuldsaldoverzekeringspremie) betaald vanaf 20 maart 2014 
geven recht op ofwel de federale woonbonus (belastingvermindering tegen het marginaal tarief 
(minstens 30%) ) (maximale federale korf : 2.280,00 € (geen verhogingen)) ofwel op de federale 
belastingvermindering voor het lange termijnsparen (vast tarief 30% en mogelijks beperking i.f.v. het 
netto-beroepsinkomen met absoluut maximum van 2.260,00 €) en de federale gewone intrestaftrek 
voor de intresten. 
Dit simpel voorbeeld geeft al aan hoe ingewikkelder het allemaal geworden is. Ook wanneer de eigen 
woning deels wordt verhuurd (aan uw eigen vennootschap) of deels voor beroepsdoeleinden wordt 
gebruikt, valt een gedeelte van de lening onder de gewestelijke woonbonus en een gedeelte onder de 
federale regelgeving “niet-eigen woning”. 
 
Hervorming van de aanslag geheime commissielonen 
 
De bestaande wettelijke regeling van de aanslag geheime commissielonen en de invulling ervan door 
de fiscus en de rechtscolleges heeft aanleiding gegeven tot heel wat rechtsonzekerheid bij de 
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belastingplichtige. De nieuwe regering heeft gepoogd om het bestaande stelsel aan te passen en heeft 
daartoe een wetsontwerp ingediend in het parlement. 
Het uitgangspunt blijft dat de fiscus een afzonderlijke aanslag kan opleggen: 
1. Wanneer er bezoldigingen, commissielonen, voordelen van alle aard of andere vergoedingen zijn 

toegekend zonder dat daarvoor fiscale fiches zijn opgemaakt; 
2. Wanneer de fiscus verdoken meerwinsten vaststelt. 
Nieuw in het wetsontwerp is het tarief van de aanslag: dit wordt teruggebracht van 309% tot 103% 
wanneer de vergoeding toegekend wordt aan een natuurlijk persoon en tot 51,5% als de verkrijger een 
rechtspersoon is. Het verschil in tarief wordt verklaard door de lagere tarieven in de 
vennootschapsbelasting dan in de personenbelasting. 
In geval van verdoken meerwinsten is steeds het tarief  van 103% van toepassing tenzij wanneer de 
meerwinst spontaan wordt opgenomen in de boekhouding (van een volgend boekjaar). In dit geval 
wordt de aanslag teruggebracht tot 51,5% 
De aanslag zal niet toegepast worden wanneer de verkrijger van de vergoeding of het voordeel deze 
bedragen opneemt in een tijdige aangifte in de inkomstenbelasting of wanneer de persoon die de 
vergoeding of het voordeel heeft toegekend,  de genieter ervan tijdig identificeert. Dit wil zeggen 
binnen de twee jaar en zes maanden te rekenen vanaf 1 januari van het betreffend aanslagjaar. 
Verdoken meerwinsten worden enkel nog onderworpen aan de aanslag wanneer ze niet het gevolg zijn 
van een verwerping van kosten, dus enkel wanneer het gaat om “zwarte omzet”. 
De niet op een fiche vermelde voordelen en vergoedingen evenals de aanslag geheime commissielonen 
zelf blijven als voorheen aftrekbaar als beroepskost. Dit geldt eveneens voor de niet op een fiche 
vermelde kosten die opgenomen werden in een tijdige aangifte in hoofde van de genieter. 
 
Hervorming van de sociale zekerheidsbijdragen vanaf 1 januari 2015 
 
Tot op heden worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op het netto inkomen van drie 
jaar terug. Dit kan aanleiding geven tot bijzonder hoge of bijzonder lage bijdragen in verhouding tot 
het werkelijk inkomen van het bijdragejaar. 
Vanaf 1 januari 2015 wordt afgestapt van deze berekeningswijze en wordt de bijdrage berekend op de 
inkomsten van het jaar zelf. In het bijdragejaar zelf zal het sociaal verzekeringsfonds een voorlopige 
bijdrage voorstellen die berekend wordt op het geïndexeerd inkomen van het derde voorafgaande jaar. 
Deze bijdrage is verplicht te betalen. 
Er bestaat evenwel een mogelijkheid om: 
 Vrijwillig verhoogde voorlopige bijdragen te betalen op basis van een geschat inkomen; 
 vrijwillig verlaagde voorlopige bijdragen te betalen wanneer het inkomen 

 lager is dan 12.870,43 euro: er kan een vermindering aangevraagd worden en dan is de 
minimumbijdrage verschuldigd  (735,83 euro per kwartaal); 

 ligt tussen 12.870,43 euro en 25.740,87 euro: er kan een vermindering aangevraagd worden en 
dan worden de bijdragen berekend op 25.740,87 euro  (1.471,66 euro per kwartaal). 

De regularisatie van de bijdragen gebeurt van zodra het inkomen gekend is door het sociaal 
verzekeringsfonds, zijnde het tweede jaar na het refertejaar. Wanneer blijkt dat teveel werd betaald, 
wordt het teveel betaalde teruggestort. Werd te weinig betaald, dan zal een bedrag moeten bijbetaald 
worden zonder verhoging. Enkel wanneer gekozen werd om vrijwillig verlaagde voorlopige bijdragen 
te betalen en achteraf  blijkt dat het inkomen hoger was, dan zal naast het bedrag dat moet bijbetaald 
worden ook een verhoging verschuldigd zijn berekend op het verschil tussen de verschuldigde bijdrage 
en de verlaagde voorlopige bijdrage. 
Ook voor beginnende zelfstandigen wordt de bijdrage van het eerste jaar activiteit geregulariseerd op 
basis van het inkomen van het eerste jaar, ook al is dit een onvolledig kalenderjaar. Dit is in 
tegenstelling met voorheen waarbij de bijdragen van het eerste jaar werden berekend op de inkomsten 
van het eerste volledige jaar van activiteit. 
Een omschakeling van hoofd- naar bijberoep of omgekeerd wordt vanaf 1 januari niet langer meer 
beschouwd als een begin van activiteit. De voorlopige bijdragen worden ook hier berekend op de 
inkomsten van drie jaar terug, maar een aanvraag tot vermindering is wel mogelijk. De regularisatie 
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van de bijdragen zal in dit geval wel gebeuren op de volledige inkomsten van het jaar zelf, dit wil 
zeggen op de inkomsten uit het hoofd- en bijberoep samen, wat tot hogere bijdragen kan leiden. 

 

Liquidatiereserve 
Vanaf 1 oktober 2014 werd de roerende voorheffing op de liquidatieboni opgetrokken tot 25 %.   Om 
de financieringstoegang van de KMO te verbeteren en de aandeelhoudersinvesteringen te stimuleren 
heeft de regering Michel I voorzien in een gunstmaatregel voor kleine vennootschappen (‘klein’ 
volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen).  Vanaf aanslagjaar 2015 kan de boekhoudkundige 
winst of een gedeelte ervan overgeboekt worden naar een afzonderlijke rekening van het passief als 
een liquidatiereserve. Deze reserve mag  niet dienen tot enige uitkering en moet op de passiefrekening 
blijven staan.    
De liquidatiereserve is onderhevig aan een afzonderlijke belasting van 10 %, bovenop de gewone 
vennootschapsbelasting.  Op deze afzonderlijke belasting is geen aftrek voor risicokapitaal, DBI-aftrek 
of investeringsaftrek mogelijk, ook voorgaande verliezen kunnen niet geïmputeerd worden. 
Indien deze reserve toch uitgekeerd wordt onder vorm van dividend, gedurende de eerste vijf jaar na 
aanleg ervan, zal dit in een bijkomende heffing resulteren van 15 % (totaal 25 %) op het gedeelte dat 
uitgekeerd wordt.  Bij uitkering vanaf het zesde jaar zal een bijkomende belasting geheven worden van 
5 % (totaal 15 %).  Indien een gedeelte van de reserve aangetast wordt, wordt er verondersteld dat de 
oudste reserves het eerst worden uitgekeerd. Bij uitkering op het ogenblik van liquidatie is geen 
bijkomende heffing verschuldigd. 
 
BTW : de voorschotregeling vanaf 2015 
Heel wat wijzigingen in de voorschotregeling hebben uiteindelijk geleid tot een definitieve regeling 
die vanaf  2015 van toepassing is.  Er blijven echter nog enkele toleranties bestaan waarbij het in 
bepaalde situaties nog mogelijk is om de oude regels toe te passen. 
Voor lokale B2B handelingen heeft de belastingplichtige steeds, handeling per handeling, de keuze 
om : 

1. de wettelijke regeling toe te passen, waarbij gebruik gemaakt wordt van ‘het verzoek tot 
betaling’, een document zonder enige vermelding van BTW, uitgereikt vóór het tijdstip van 
opeisbaarheid.  Vervolgens wordt een factuur uitgereikt ten laatste de 15° van de maand 
volgend op die waarin de betaling werd ontvangen of het belastbaar feit zich heeft 
voorgedaan. 

2. of gebruik te maken van de toleranties, waarbij een factuur uitgereikt wordt vooraleer zich een 
oorzaak van opeisbaarheid van de BTW heeft voorgedaan.  Deze factuur dient de datum van 
opeisbaarheid te vermelden, wat een probleem vormt bij voorschotfacturen, aangezien deze 
datum nog niet gekend is.   
De tolerantie bestaat erin dat de ‘voorschotfactuur’ aanzien wordt als een definitieve factuur 
indien :  
 het belastbaar feit plaatsvindt minder dan zeven dagen na het uitreiken van de factuur, 
 indien de vermoedelijke datum van opeisbaarheid op de factuur aangebracht wordt.  Het 

kan gaan om de vermoedelijke of ultieme datum van betaling of de geraamde of geplande 
datum van het belastbaar feit.  De administratie zal er geen bezwaar tegen maken indien 
deze datum achteraf niet correct blijkt te zijn.  

De handeling dient opgenomen te worden in de aangifte m.b.t. de periode waarin de BTW opeisbaar is 
geworden.  Gemakshalve mag de handeling ook vroeger opgenomen worden in de aangifte m.b.t. de 
periode waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt. Voor de aftrekbare BTW dient er wel rekening 
gehouden te worden met de zogenaamde “window-periode”. Wanneer het belastbaar feit zich niet 
heeft voorgedaan binnen de 3 maanden na het uitreiken van de voorschotfactuur, dient er een correctie 
te gebeuren in de aangifte op vlak van de aftrekbare BTW. Wanneer het belastbaar feit zich dan 
effectief voordoet, moet de uitgevoerde correctie ongedaan worden gemaakt. 
Voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen en verwervingen in België wordt de BTW 
opeisbaar  bij de uitreiking van een factuur, uitgereikt na de vastgestelde levering.  Noch een 
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voorschotfactuur, noch de betaling, noch het belastbaar feit maken bij een intracommunautaire 
levering een tijdstip van opeisbaarheid uit en leiden dus tot geen enkele inschrijving in de btw-aangifte 
of de IC-opgave.  De uiterste datum van opeisbaarheid is de 15° dag van de maand volgend op die 
waarin de levering zich heeft voorgedaan.  


