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Programmawet 10 augustus 2015 gepubliceerd 
 
Het Belgisch Staatsblad publiceerde recentelijk de sinds geruime tijd aangekondigde 
programmawet (programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015). De 
programmawet treedt in principe in werking op 28 augustus 2015, tien dagen na de publicatie 
in het Belgisch Staatsblad. De meeste in de programmawet opgenomen maatregelen 
hebben echter een aparte (en vroegere) datum van inwerkingtreding. 
 
Wij kondigden de maatregelen reeds aan in onze nieuwsbrief van 15 juli 2015. 
 
De programmawet bevat o.m. de volgende reeds aangekondigde maatregelen: 
 
- doorkijkbelasting van toepassing op de juridische constructies (in de volksmond de 
'kaaimantaks' genoemd) (met ingang van 1 januari 2015) 
 
- tax shelter voor startende ondernemingen (met ingang van 1 juli 2015) 
 
- gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
startende ondernemingen (met ingang van 1 augustus 2015) 
 
- fiscale vrijstelling voor intresten uit leningen aan startende ondernemingen (aanmoediging 
crowdfunding voor startende KMO's (met ingang van 1 augustus 2015) 
 
- Diamant Stelsel voor ondernemingen in de diamantsector (in de volksmond 'karaattaks' 
genoemd, waarbij het belastbaar resultaat behaald uit de diamanthandel forfaitair wordt 
vastgesteld op 0,55 % van de omzet uit de diamanthandel. Deze regelgeving gaat in principe 
in vanaf aanslagjaar 2016, op voorwaarde dat uit een beslissing genomen door de Europese 
Commissie blijkt dat het stelsel geen verboden staatssteun is.  
 
- verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die dienen voor de beveiliging van 
informatie - en communicatietechnologie en voor digitale betalings - of factureringssystemen 
(met ingang van aanslagjaar 2016) 
 
- wijzigingen met betrekking tot de liquidatiereserve (met ingang van de dag van publicatie in 
het Belgisch Staatsblad) 
 

http://www.bebotax.eu/pdf/2015_NB/Nieuwsbrief08-07-20150708.pdf

