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1. Kort
Forfaitaire belastingvermindering

“Ondernemerschapsbevorderende diensten”

Het ligt in de bedoeling van de Vlaamse Regering om met

Met de steun van de Vlaamse Overheid kan een onderneming

ingang inkomstenjaar 2007 / aanslagjaar 2008 aan elke natuur-

via het internet “ondernemerschapsbevorderende diensten”

lijke persoon, inwoner van het Vlaamse Gewest, een forfaitaire

aanschaffen zoals opleiding, advies, kennis en mentorschap.

belastingvermindering toe te kennen. De vermindering betreft

De ondernemer betaalt twee derde van de kostprijs, de Vlaamse

enkel inkomsten uit een beroepsactiviteit. U denkt dan aan

Overheid legt één derde bij met een maximum van 5.000 EUR.

salarissen, winsten ... dus niet voor arbeidsongeschiktheids-

U kan zelf uw ondernemerschapsportefeuille via het internet

uitkeringen, pensioenen, enz. De belastingvermindering wordt

invullen, waarbij u tot 2.500 EUR aan een zelfde dienst kan

gespreid ingevoerd afhankelijk van de hoogte van het inkomen

besteden. Het systeem is definitief van start gegaan op 22 mei.

en zal 125 EUR voor inkomstenjaar 2007 bedragen, 150 voor

Coördinaten bezorgen wij u graag op eerste verzoek.

2008, en 200 voor 2009. Het ontwerpdecreet ligt ter bespreking.

Belastbare waarde van een onroerend goed
Te indexeren bedrag van 5.000 EUR

Voor het inkomstenjaar 2006 / aanslagjaar 2007 is de fiscale

Het overlijden van een persoon brengt met zich mee dat zijn of

coëfficiënt om de belastbare waarde van een onroerend goed

haar tegoeden bij een financiële instelling geblokkeerd worden.

te berekenen vastgesteld op 3,59 (vorig jaar was dat nog 3,50).

In praktijk leidt dat meermaals tot financiële beslommeringen

De revalorisatiecoëfficiënt is bijvoorbeeld van belang voor

voor de langstlevende partner die bijvoorbeeld eenvoudig geen

de bedrijfsleider die een deel van zijn of haar pand ter

geld van de rekening kan opnemen. Een voorstel ligt ter tafel

beschikking stelt aan de vennootschap. Bedraagt de berekende

om in dergelijke situaties een te indexeren bedrag van 5.000

huur meer dan het resultaat van de formule “niet geïndexeerd

EUR op geblokkeerde rekeningen ter beschikking te stellen van

K.I. x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt 3,59”, wordt het meerdere

de langstlevende als voorschot op zijn of haar nalatenschap.

fiscaal geherkwalificeerd tot salaris met als gevolg progressieve

De regeling zou ook van toepassing zijn voor wettelijk samen-

inkomstenbelasting en premieheffing.

wonenden.
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N ie u w s b r ie f
Solidariteitsbijdrage CO2-uitstoot
Op auto’s van de zaak is een solidariteitsbijdrage verschuldigd die
berekend wordt op de CO2-uitstoot van het voertuig. Deze CO2bijdrage is verschuldigd door “elke werkgever die een voertuig ter
beschikking stelt dat ook voor andere dan louter beroepsdoeleinden
kan worden gebruikt rechtstreeks of onrechtstreeks”.
Ontsnappen aan de heffing, werknemers die onderworpen zijn
aan een buitenlands stelsel van sociale premieheffing en de
zelfstandige bedrijfsleiders. Om de inning van de bijdrage te
verbeteren werden recent een aantal maatregelen getroffen die blijkbaar toch nog niet toereikend zijn. Vandaar dat voorzien wordt in
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de verkrijging alsnog successie verschuldigd zijn. Zij kunnen dat
vermijden door aan te tonen dat zij effectief voor hun aandeel blote
eigendom hebben betaald. Soms echter beschikken de kinderen niet
over de nodige middelen en wordt het geld vooraf door de ouders
geschonken (meestal bij handgift). De Minister van Financiën heeft
recent de zienswijze van de belastingdienst bevestigd waarbij die stelt
dat indien de notariële aankoopakte wordt voorafgegaan door een
onderhandse koopovereenkomst, de schenking een feit moet zijn
voor ondertekening van die koopovereenkomst. Het gaat dus niet op
eerst de koopovereenkomst te tekenen, en vervolgens de middelen te
schenken aan de kinderen ... neen, dat moet voorafgaand.

een verdubbeling van de heffing voor werkgevers die de bijdrage niet
betalen - die dus geen of foutieve aangifte doen van bedrijfsauto’s.
Aan de verdubbeling van de heffing kan men nog ontsnappen

3. BTW / anti-misbruikbepaling

door uiterlijk vóór 30/06 alle foutief of niet aangegeven voertuigen
te declareren.

Belastingontduiking is fraude en dus niet toegestaan.
Belastingvermijding in principe wel. Dat gaat terug op vaste Cassatie-

Voorafbetalen van inkomstenbelasting
10 juli is de volgende vervaldatum voor het voorafbetalen van inkomstenbelasting. Elke betaling aan de belastingdienst voor die datum
levert een vermindering van vermeerdering op van 7,5 %.
Daarnaast kunnen bepaalde belastingplichtigen ook beroep doen op
een bonificatie of belastingvermindering. Het percentage van het
rentevoordeel is de helft van het vermeerderingspercentage en bedraagt
dus 3,75 %. Natuurlijke personen betalen op rekeningnummer
679-2002340-66 van de dienst voorafbetalingen natuurlijke personen.
Vennootschappen doen dat op rekeningnummer 679-2002330-56 van
de dienst voorafbetalingen vennootschappen.

rechtspraak die stelt dat een belastingplichtige vrij is om “de minst
belaste weg te bewandelen, ook al is die niet de meest normale”.
In praktijk wapent de belastingdienst zich tegen situaties van
belastingvermijding door beroep te doen op bepalingen die zijn
opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelasting over (verboden)
simulatie of herkwalificatie. In dat laatste geval gaat het om de antimisbruikbepaling op grond waarvan de belastingdienst voor de directe
belasting een verrichting kan “herkwalificeren indien die dezelfde
economische en financiële gevolgen heeft als een andere belastbare
verrichting en ze enkel opgezet is met de bedoeling belasting te
vermijden”.
Een anti-misbruikbepaling bestaat nu ook op het vlak van de BTW.
De inkt van de tekst is nog niet droog, of hij wordt al vervangen door

2. Gesplitste aankoop /
schenking vooraf

een nieuwe versie die beter aansluit bij rechtspraak van het Europese
Hof van Justitie over rechtsmisbruik in BTW zaken. Zo zal er voor de
toepassing van de BTW sprake zijn van misbruik “indien de verrichte
handelingen resulteren in het verkrijgen van een fiscaal voordeel

Bij de aankoop van een onroerend goed kiest men er vaak voor aan

waarvan de toekenning in strijd is met de doelstellingen beoogd in

te kopen samen met de kinderen. Het vruchtgebruik wordt dan

het BTW wetboek ...” De nieuwe omschrijving is veel ruimer dan

gekocht door de ouders, de blote eigendom door de kinderen.

de bestaande regeling. Zo zal de belastingdienst met terugwerkende

Bij overlijden van de langstlevende van de ouders dooft het

kracht betaling kunnen vorderen van afgetrokken BTW voor elke

vruchtgebruik uit en worden de kinderen automatisch volle

transactie waarvan ze vaststelt dat misbruik is gemaakt van het recht

eigenaar zonder dat over die “verkrijging” successie verschuldigd

op aftrek ... Er is sprake van misbruik “van zodra het doel van een

is. Het wetboek van successierechten voorziet in een fictiebepaling

transactie erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen dat in strijd

op grond waarvan dergelijke eigendomsverwerving toch geacht

is met de doelstellingen van de Europese BTW richtlijn...” Zeer ruim

wordt deel uit te maken van de nalatenschap zodat de kinderen op

dus. Wat bijvoorbeeld met leaseconstructies die specifiek worden
opgezet om BTW te vermijden ...

4. Exit meerwaardebelasting
op aandelen

opgesteld voor elke werknemer afzonderlijk en dat ten laatste
op het ogenblik waarop de opleiding start. Inhoudelijk wordt
opgenomen de plaats van de opleiding, de duur, de kost en het
eventueel terug te betalen bedrag. Een terugbetaling moet hoe dan

Realiseert u een meerwaarde op een aandelenpakket blijft die

ook in verhouding staan tot de “door de werkgever reëel geleverde

meerwaarde in principe belastingvrij (tenzij de belastingdienst

opleidingsvorming”.

oordeelt dat u speculatief handelt).
Een belangrijke uitzondering tot voor kort betrof de aanmerkelijk
belang belasting die van toepassing was bij de verkoop van een
25 % belang of meer van een in België gevestigde vennootschap
aan een buitenlandse rechtspersoon. Het tarief bedraagt 16,5 %.
In een ruling van vorig jaar was de belastingdienst al tot het
besluit gekomen dat die uitzondering niet kon gelet op de

Zo mag het bedrag van de terugbetaling niet meer bedragen dan;
- 80 % van de opleidingskost in geval van vertrek van de
werknemer voor 1/3 van de overeengekomen periode.
- 50 % indien de werknemer vertrekt tussen 1/3 en 2/3 van
die periode.
- 20 % bij vertrek na 2/3.

Europese gedachte van vrij kapitaalverkeer. De belasting werd

Als absolute bovengrens voor terugbetaling geldt 30 % van het

dus geannuleerd voor verkopen aan binnen de Europese Unie

jaarsalaris. Een modeltekst bezorgen wij u graag op eerste verzoek.

gevestigde rechtspersonen.
Uit de publicatie van het nieuwe aangifteformulier in de
personenbelasting inkomstenjaar 2005 aanslagjaar 2006, blijkt
nu dat de afschaffing van die heffing - hoewel de wet op zich
nog steeds niet is aangepast - verder gaat tot overdrachten aan
rechtspersonen gevestigd binnen de “Europese Economische
Ruimte” (EER). Dat zijn dan de EU-lidstaten met toegevoegd
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Wat met verkopen aan rechtspersonen buiten de EER ... Ook daar
bestaan standpunten die voorhouden dat vrijstelling van toepassing
zou moeten zijn.

6. De elektronische factuur
Helemaal mee met de nieuwste communicatiemiddelen wenst u
uw cliënten voortaan elektronisch te factureren. In uitvoering van
de Europese Factuurrichtlijn kan dat sinds 01/01/2004.
Meer nog, u hoeft uw klant - of de belastingdienst - achteraf geen
enkel papieren document meer voor te leggen. Het elektronische
bestand geldt als voldoende bewijsstuk voor opname in uw boekhouding, BTW aangiften, enz... Enkel dat elektronisch bestand
dient u (en uw klant) ongewijzigd te bewaren, net als een papieren

5. Scholingsbeding

document (bewaringstermijn 10 of 15 jaar). Uiteraard komt er
ook iets meer bij kijken, zoniet kan uzelf of uw klant de factuur
achteraf wijzigen of zou een derde facturen kunnen verzenden op

Vaak biedt een werkgever de mogelijkheid aan medewerkers om op

uw naam. U moet de echtheid van uw factuur kunnen garanderen

zijn of haar initiatief en kosten een scholing of opleiding te volgen.

en een garantie bieden dat latere eventuele wijzigingen aan de

Voor wat extra motivatie en loyaliteit t.o.v. de werkgever kunnen

factuur steeds kunnen worden opgespoord.

de modaliteiten daarvan perfect in een afzonderlijke overeenkomst

Zo eist de belastingdienst dat een elektronische factuur wordt

- een scholingsbeding - worden opgenomen. Middels een

voorzien van een beveiligde elektronische handtekening

dergelijk beding engageert de werknemer zich een gedeelte van

(vb. Certipost, ...), of dat ze wordt opgemaakt en verzonden via

de opleidingskosten aan de werkgever terug te betalen indien hij

een beveiligde gegevensuitwisseling (EDI, Isabel, ...).

of zij de onderneming zou verlaten voor het eind van een vooraf
afgesproken periode. Het moet dan gaan om de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief van de werknemer of
in geval hij of zij ontslagen wordt wegens dringende reden.
Over de inhoud van het scholingsbeding is weinig of niets wettelijk
vastgelegd. Een wetsontwerp ligt wel ter behandeling.
Algemeen wordt aangenomen dat het schriftelijk moet worden

De handtekening, of de beveiligde verzending moet dan maken dat:
- het bestand op unieke wijze is verbonden aan de ondertekenaar
- de ondertekenaar kan worden geïdentificeerd op basis van
de handtekening
- een document niet kan worden gewijzigd zonder dat ook
de handtekening gewijzigd wordt.
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Verder - ook niet onbelangrijk - u moet steeds voorafgaand het

kan ze een “aanslag geheime commissielonen” opleggen van

akkoord krijgen van uw klant wil u elektronisch factureren.

309 % op het bedrag van de kosten.

Weigert die, kan u uw plannen opbergen.

Welke betalingen moet u verantwoorden: het gaat om alle
commissies, erelonen, vergoedingen die bij de verkrijger - zowel
natuurlijke als rechtspersonen - als beroepsinkomen kwalificeren.

7. Het overleggen
van buitenlandse privé
rekeningen

Worden niet bedoeld, betalingen aan zelfstandigen en ondernemingen die én aan de Boekhoudwet onderworpen zijn, én
verplicht zijn facturen uit te reiken. In praktijk bent u dus
eigenlijk enkel gehouden fiches op te stellen indien u van de
opdrachtnemer geen factuur ontvangt, of indien u betaalt aan

Om de fiscale toestand van belastingplichtigen te onderzoeken

een vrije beroeper (geen vennootschap). Ook voor bedragen

beschikt de belastingdienst over een aantal onderzoeksbevoegd-

waarvan het bedrag per verkrijger en per jaar niet hoger is dan

heden. Zo bent u verplicht de belastinginspecteur op zijn/ haar

125 EUR bent u vrijgesteld van ficheverplichting.

verzoek alle boeken en documenten voor te leggen die nood-

Wat met betalingen aan niet-inwoners. In het verleden bestond

zakelijk zijn om het bedrag van uw belastbaar inkomen te

daar eerst geen ficheverplichting omdat er in principe toch

bepalen, ongeacht de aard van het inkomen (onroerend, roerend,

geen Belgische belasting verloren kon gaan...

bedrijfs- en divers) of de oorsprong ervan (Belgische, buiten-

De belastingdienst is daar vervolgens later op teruggekomen

landse). De bewarings- cq voorleggingsverplichting beperkt zich

om nu te besluiten tot een algemene ficheverplichting ook

dus niet tot de “wettelijk verplichte boeken en bescheiden”, noch

voor niet-inwoners. Zeer recent is er een wet goedgekeurd die

tot “de op het bedrijf of beroep betrekking hebbende boeken en

dat administratief standpunt bevestigt voor alle betalingen die

bescheiden”. Meer bepaald voor privé personen-rijksinwoners

verricht worden vanaf 01/01/2006.

omvat de verplichting tot voorlegging expliciet de buitenlandse
rekeningen waarvan verplicht melding dient gemaakt in de privé
aangifte. Geeft u m.a.w. in uw belastingaangifte het bestaan van
een financiële rekening buiten België op, heeft de inspecteur
zonder meer het recht de rekeninguittreksels van die rekening
op te vragen. Bedoeld worden niet enkel gewone depositorekeningen, ook termijn- en effectenrekeningen.

uit het Parlement /
Rechtspraak
1. Geheime commissielonen
Van waar overigens dat onvoorstelbare tarief van 309 % ...

8. Ficheverplichting voor
commissies en erelonen

Wel, de wetgever is voor de vaststelling uitgegaan van het
voor de belastingdienst ergst denkbare scenario, te weten een
persoon die een vergoeding ontvangt waarover niets wordt
betaald... Dus noch inkomstenbelasting noch premieheffing.

Betaalt een ondernemer of vennootschap erelonen of

De overheid loopt daar 200 % heffing mis. Verhoogt u dat

commissies uit, is die verplicht daarvoor fiches 281.50 en

vervolgens met een extra “afschrikkingspercentage” en crisis-

samenvattende opgaves 325.50 op te stellen en in te dienen

bijdrage, komt u op de 309 % uit. In de praktijk blijkt de

bij het Documentatiecentrum van de belastingdienst.

belastingdienst de aanslag ook te hanteren voor niet opgegeven

Die opgaves dienen enerzijds om de fiscale aftrekbaarheid van

voordelen alle aard. Neem het voorbeeld van een werkgever die

de kosten te bewijzen, anderzijds bieden zij een controlemiddel

aan een medewerker een goedkope financiering toestaat... of de

aan de Administratie om na te gaan of de verkrijgers de

bedrijfsleider die geen rente moet betalen op de debetstand van

inkomsten wel hebben opgenomen in hun fiscale aangifte.

zijn rekening-courant.

Vergeet u de fiches in te dienen, kan de belastingdienst de

In principe kost dat de werkgever niets. Er is enkel sprake van

fiscale aftrek van de kosten verwerpen of - veel erger nog -

gederfd inkomen. Ook in dergelijke situaties blijkt de belasting-
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dienst gebruik te maken van de bijzondere aanslag.
En wat vindt u van deze;
In een casus wordt wat specifiek meubilair geleverd op het privé
adres van de zaakvoerder van een vennootschap. De belastingdienst stelt dat vast en besluit tot een voordeel alle aard voor de
zaakvoerder dat bovendien niet verantwoord werd met een fiche.
Gevolg, de jaarlijkse afschrijving op het meubilair wordt belast
tegen 309 % ... Niet juist stelt de rechtbank, de afschrijving is
enkel het gevolg van de investering en staat volledig los van het
feitelijk gebruik ervan of het eventueel voordeel alle aard.
De bijzondere aanslag kan enkel wanneer het voordeel
een daadwerkelijke uitgave of last met zich meebrengt voor
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de vennootschap ...

2. Geen fiscale aftrek voor
steekpenningen

3. Privé gebruik van een
onroerend goed in
eigendom van de
vennootschap
Woont u privé in een pand eigendom van een (uw) vennootschap, krijgt u daarvoor een voordeel aangerekend.
De Belastingdienst hanteert een formule waarvan het resultaat
afhankelijk is van de hoogte van het kadastraal inkomen.
Is het niet geïndexeerd K.I. van het pand niet hoger dan
745 EUR gaat de formule als volgt;
K.I. x index x privé deel x 100 x 1,25.
60
Voor panden met een K.I. hoger dan 745 (wat wellicht steeds
het geval zal zijn) gaat de formule;
K.I. x index x privé deel x 100 x 2.
60

Bent u voornemens steekpenningen te betalen aan buitenlandse

Heeft uw vennootschap zich bovendien bemoeid met de

ambtenaren, beschikt u fiscaal over twee mogelijkheden;

inrichting en stelt ze u het pand gemeubileerd ter beschikking,

- of u vraagt uitdrukkelijk de toestemming aan Financiën.

moet u het resultaat van de rekenoefening extra verhogen met

U kan die toestemming krijgen om de betaling van geheime

2/3. Over de bijtelling betaalt u dan in privé personenbelasting

commissielonen op te voeren als bedrijfskost indien dat nodig

(en sociale premies) of u betaalt een bedrag gelijk aan het voor-

blijkt in het kader van de export. U krijgt de toestemming

deel terug aan de vennootschap.

niet “voor het verwerven of behouden van

Er bestaan ook forfaitaire waarderingen voor gratis gebruik van

overheidsopdrachten of administratieve vergunningen”.

verwarming (1.180 EUR) en elektra (590 EUR). Wat doet de

- U kan ook steekpenningen betalen zonder toestemming.

Belastingdienst met andere kosten die de vennootschap voor het

Fiscale aftrek kan u dan wel vergeten in de personenbelasting,

pand betaalt gedurende de periode dat u er gebruik van maakt.

niet in de vennootschapsbelasting. Daar krijgt u wel aftrek zij

Denk aan onderhoudskosten, herstellingskosten, enz. Zijn die

het dat u er de aanslag geheime commissielonen bovenop

allemaal begrepen in het bedrag van dat forfaitair voordeel.

krijgt (die overigens op zijn beurt aftrekbaar is).

Een Parlementslid stelt de vraag aan Financiën die als toet-

Reeds in 2005 heeft een OESO-werkgroep “corruptie in

singscriterium verwijst naar de verhouding eigenaar/huurder.

internationale handelstransacties” een aantal aanbevelingen

Alle kosten die normaliter ten laste zijn van een eigenaar bij-

gedaan aan de Belgische Federale Overheid. Eén van die

voorbeeld buitenschilderwerk, herstelling aan dak, enz. zijn

aanbevelingen was een algemeen verbod op fiscale aftrek van

begrepen in het voordeel. Niet inbegrepen zijn de onderhouds-

voordelen betaald aan buitenlandse ambtenaren.

en herstellingskosten die in principe op basis van het burgerlijk

Daar wordt nu gevolg aan gegeven. Het Belgische wetboek op de

recht ten laste zijn van de huurder. Denk bijvoorbeeld aan

inkomstenbelastingen wordt aangepast.

binnenschilderwerk, courant onderhoud aan een verwarmingsketel, enz. Die kosten moeten indien de vennootschap ze
betaalt - stelt Financiën - voor hun werkelijke waarde worden
aangemerkt als bijkomend voordeel.
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4. Dividend / dubbele belasting

5. De Europese Spaarrichtlijn

Incasseert een Belgisch rijksinwoner (natuurlijk persoon) een

Officieel trad de Europese Spaarrichtlijn in werking op 1 juli 2005.

dividend van bijvoorbeeld een Nederlands fonds - neem bijvoorbeeld

De Richtlijn heeft betrekking op rente-inkomsten die inwoners van

een dividend op een Philips aandeel – weegt daarop dubbele

de Europese Unie in een ander land van de Unie ontvangen.

belasting.

22 lidstaten hebben gekozen voor informatie-uitwisseling.

Enerzijds is er de Nederlandse - weliswaar verlaagde -

Ontvangt een Belgisch rijksinwoner rente in Frankrijk, zal de

dividendbelasting van 15 %. Anderzijds is in België bijkomend 25 %

Belgische belastingdienst dat geweten hebben...

roerende voorheffing verschuldigd over het netto ontvangen bedrag.

Drie landen - België, Oostenrijk en Zwitserland - wisselen geen

Tot voor een aantal jaren werd het effect van die dubbele heffing

informatie uit maar hebben gekozen voor een bronheffing.

“verzacht” door een FBB (forfaitair gedeelte buitenlandse belasting).

Ontvangt een Belgische rijksinwoner rente op een termijnrekening

Dat FBB stond toe om een gedeelte van de in het buitenland

in Zwitserland, zal de Zwitserse fiscus dat niet doorgeven aan de

betaalde dividendbelasting hier te verrekenen.

Belgische belastingdienst. U betaalt daar ter plaatse een bronheffing

Zonder al te veel ruchtbaarheid werd op een bepaald ogenblik het

van 15 %. Die heffing wordt opgetrokken tot 20 % in 2008, en tot

verrekeningsinstrument afgevoerd – lees geschrapt. Wat rest tot

35 % in 2011. U kan bronheffing op rente-inkomen in een ander

vandaag voor particuliere beleggers is dubbele belasting op (sommige)

land vermijden door een “certificaat” voor te leggen dat u kan

buitenlandse dividenden.

opvragen bij uw lokale belastingdienst. Het gevolg is dan dat u geen

Dat staat haaks op het Europees gedachtegoed over vrij kapitaalverkeer,

bronbelasting betaalt maar - zoals het hoort - belasting in uw thuis-

enz. In een casus momenteel in behandeling voor het Europees Hof van

land.

Justitie over dubbele belasting op Frans dividend, stelt de Advocaat-

Een Parlementslid stelt zich de vraag hoeveel bronheffing er in

generaal dat er wat hem betreft geen probleem bestaat.

uitvoering van de Europese Spaarrichtlijn reeds door de Belgische

“Het vrij verkeer van kapitaal staat niet in de weg dat een lidstaat

belastingdienst is geïnd sinds 1 juli vorig jaar en of de opbrengst wel

dividenden van binnenlandse vennootschappen op een zelfde wijze

conform de verwachtingen is. Hoe die inkomsten worden aange-

belast – lees tegen hetzelfde belastingtarief – als dividenden afkomstig

wend, en hoeveel certificaten tot vrijstelling reeds zijn afgeleverd door

van buitenlandse vennootschappen zonder dat wordt voorzien in een

de Belgische belastingdienst. Financiën weet te vertellen dat tot eind

verrekening van de in de eerste lidstaat geheven bronbelasting”.

oktober vorig jaar om en bij de 1,3 miljoen EUR aan bronheffing

Er is geen sprake van discriminatie aangezien zowel het binnenlands

werd ontvangen. Ze meldt er onmiddellijk bij dat “overeenkomstig

als het buitenlands dividend aan een zelfde tarief wordt onderworpen

de bepalingen van de Richtlijn 75 % van dat bedrag wordt doorge-

(25 of 15 %)... Dat vervolgens België niet voorziet in een verrekening

stort aan het land waarvan de Belastingplichtige inwoner is”.

van de buitenlandse belasting heeft geen belang.

De resterende 25 % wordt als “niet fiscale ontvangst” ingeschreven

“België schendt geen spelregels van vrij kapitaalverkeer aangezien die

op de Rijksmiddelenbegroting. Verder heeft de Richtlijn het effect

regels niet verplichten dat landen maatregelen treffen om dubbele

dat men ervan verwachtte. Financiën stelt een “aanzienlijke toename”

belasting te verlichten die het gevolg zijn van de verdeling van

vast van de ontvangsten in de roerende voorheffing. (Er wordt dus nu

heffingsbevoegdheid tussen twee lidstaten”.

meer belasting betaald dan vroeger... of wordt er nu meer rente ont-

Het is de woonstaat die dubbele belasting moet vermijden.

vangen.) Wat de besteding betreft, voor begrotingsjaar 2006 wordt

Als het nationaal recht van de lidstaat – i.c. België – daar niet in

15 % van de opbrengst uit de roerende voorheffing aangewend voor

voorziet in strijd met een belastingverdrag is dat geen zaak voor het

de financiering van de sociale zekerheid. De certificaten die kunnen

Europese Hof, wel voor de nationale Rechtbanken.

bekomen worden bij de plaatselijke belastingdienst zijn voor drie jaar
geldig. Aangezien ze lokaal worden afgegeven zijn er geen statistieken
van bekend ...

