
 

Burgerlijke vennootschap – Société civile 

Rue Edith Cavellstraat 66-1180 Brussels-Belgium 

Tel. : 32(0)2 343 33 45 – Fax. : 32(0)2 343 41 45 

BTW-TVA-VAT registration n°: BE 0822.509.619 

www.vandendijk-taxlaw.be 

 

Overzicht wetswijzigingen inkomstenbelastingen 2012 - 2013 regering Di Rupo  
 
 
Belangrijke maatregelen uit de wet van 13 december 2012 (BS 20 december 2012) 
 
Met ingang van 1 januari 2012: 
 

• Vergoedingen voor het plaatsen van zend- en ontvangstapparaten door de operatoren 
van de mobiele telefonie antennes worden belast aan 15% (vanaf aanslagjaar 2014 
wordt dit 25%); 

• Omzetting van aftrekbare bestedingen in belastingverminderingen voor giften 
(@45%), huisbedienden (@30%), kinderoppas (@45%), onderhoud/restauratie van 
monumenten/landschappen (@30%). 

• De aftrek voor enige eigen woning en aftrek voor onderhoudsgelden blijven behouden. 
Indien deze laatste verschuldigd zijn door beide echtgenoten, worden de uitgaven 
vanaf 2012 evenredig omgedeeld tussen de echtgenoten in functie van het inkomen. 

• Belastingvermindering voor lange termijnsparen (groepsverzekering, pensioensparen, 
kapitaalaflossingen, individuele levensverzekering) wordt vast 30%.  

• Voor de belastingsvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen 
brand of inbraak komt slecht 30% van de uitgaven in aanmerking (in plaats van 50%).  

• Roerende inkomsten (interesten én dividenden) die geen beroepskarakter hebben 
worden uitgesloten van de toepassing van de gemeentelijke opcentiemen en 
agglomeratie belasting. 

• Verbod om investeringaftrek voor aan derden afgestane activa wordt versoepeld. 
• Overdracht van niet-afgetrokken aftrek voor risicokapitaal naar een ander belastbaar 

tijdperk wordt afgeschaft. 
 
Met ingang van 1 januari 2013: 
 

• Nieuwe categorieën van inkomsten onderworpen aan de BNI (belasting der niet-
inwoners)  = invoering van een zogenaamde “vangnetbepaling”. 

o Inkomsten waarvoor een dubbelbelastingverdrag aan België de 
heffingsbevoegdheid toekent maar die (tot 2013) niet belastbaar zijn in België 
op basis van de interne wetgeving indien ze aan niet-inwoners worden 
toegekend. 

o Inkomsten, buiten een verdragssituatie, waarvan de niet-inwoner niet kan 
aantonen dat de inkomsten daadwerkelijk belast werden in de staat waarvan hij 
inwoner is. 

o Schuldenaars van deze nieuwe categorieën van inkomsten moeten 
(bevrijdende) bedrijfsvoorheffing inhouden op deze inkomsten. 

• Uitbreiding van het begrip “Belgische inrichting” met “diensten-inrichting” (met name 
een buitenlandse onderneming die in België diensten verricht door aanwezigheid van 
één of meer natuurlijke personen gedurende in totaal meer dan 30 dagen tijdens een 
periode van 12 maanden). 
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• Invoering van een anti-misbruikbepaling in de BNI: de gecumuleerde duur van 
gelijkaardige werkzaamheden door buitenlandse verbonden ondernemingen in België 
moet in aanmerking genomen worden om vast te stellen of al dan niet sprak is van 
vaste inrichting in België. 

• Bevestiging dat bezoldigingen rechtstreeks én onrechtstreeks ten laste van een 
Belgische werkgever of van Belgische inrichting belastbaar zijn in de BNI.  

• Verworpen uitgaven bij autokosten worden berekend op 17% van het voordeel. Voor 
voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 wordt uitdrukkelijk gesteld dat 
dit ook het geval is als voordeel niet kosteloos wordt gegeven. 

• Verfijning van regeling inzake meerwaarden op aandelen – bij aandelenruil werd al 
aangegeven met verwijzing naar tarief in artikel 217, lid 2 WIB 1992, nu wordt ook 
verwezen naar artikel 192, lid 1 WIB 1992. Voor herstructureringsverrichtingen in 
algemene zin wordt een bijkomend lid opgenomen in artikel 192 dat voor 
belastingneutrale verrichtingen mag worden gekeken naar termijn vanaf verkrijging 
door de inbrenger of de omgevormde, overgenomen of gesplitste vennootschap. 

 
Maatregelen uit de Programmawet van 27 december 2012 (BS 31 december 2012): 
 
Met ingang van 1 januari 2012: 
 

� Aangifteplicht in de personenbelasting van buitenlandse bankrekeningen én van 
individuele levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een in het buitenland 
gevestigde verzekeringsonderneming, met vermelding van het land of de landen waar 
deze overeenkomsten afgesloten werden. 

� Berekening van de belastingverhoging (indien minimum €2.500 inkomsten niet 
werden aangegeven) op de belasting vóór enige verrekening van voorheffingen, 
belastingkredieten en voorafbetalingen. 

 
Met ingang van 1 januari 2013: 
 

• Sociaal rechtelijke bepalingen: invoering van algemene anti-misbruikbepaling, 
verduidelijking van het verbod op terbeschikkingstelling, strijd tegen misbruik 
met betrekking tot de aanwijzingsregels bij de toepassing van de Europese 
Verordening 883/2004 inzake de sociale zekerheidsstelsels bij detachering, 
invoering van de heffing van 13,07% solidariteitsbijdrage op niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen (zie afzonderlijke memo).  

• De roerende voorheffing op interesten en dividenden wordt verhoogd naar een 
uniform tarief van 25% (met bevrijdend karakter). De 4% heffing werd afgeschaft. 

• Inkomsten uit vastgoedbevaks worden belast aan 15% (0% tot 31/12/2012).  
• Inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige 

rechten worden belast aan 15%, maar tarief van in te houden voorheffing verhoogt 
naar 25% van zodra het drempelbedrag van artikel 37, lid 2 WIB 1992 wordt 
overschreden. 
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• Inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s blijven belastbaar @ 15% (zowel 
voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, maar bij natuurlijke personen 
enkel boven vrijgestelde drempel). 

• Grote ondernemingen (≠ KMO’s) moeten op de meerwaarden op aandelen een 
niet-aftrekbare belasting van 0,4% (+3% crisisbijdrage) betalen. 

• Premietaks op levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23, uitzondering voor 
schuldsaldo verzekering) stijgt van 1,1% tot 2%. 

• Verhoging van de accijnzen op alcohol en tabak.  
• Het tarief voor de notionele intrestaftrek wordt verminderd tot 2,742% (3,242% 

voor KMO’s). 
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