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Taxshift - aangekondigde maatregelen 
 
De federale regering kondigde op 10 oktober 2015 aan een akkoord te hebben bereikt over 
de begroting en de taxshift. 
Wij geven u een overzicht van de belangrijkste aangekondigde maatregelen. Aangezien 
deze maatregelen nog in wetteksten moeten worden gegoten moet hier het nodige 
voorbehoud in acht worden genomen.  
Uiteraard berichten wij u verder van zodra de nodige wetteksten worden gepubliceerd. 
 
1. Fiscale maatregelen 
 
- Er komt een nieuw systeem voor fiscale regularisatie. 
 
- De kaaimantaks is intussen reeds in werking getreden. Wij verwijzen hiervoor naar onze 
nieuwsbrief van 15 juli 2015 en onze online actualiteit van 20 augustus 2015. Bijkomende 
maatregelen moeten de ontwijking van deze belasting tegengaan. 
 
- Er komst een speculatietaks van 33 % vanaf 2016 op meerwaarden uit een realisatie van 
aandelen en warranten binnen de zes maanden na verwerving. 
 
- De accijnzen op diesel en alcohol worden verhoogd (vanaf 1 november 2015). Ook de 
accijnzen op tabak stijgen en in 2016 wordt een gezondheidstaks ingevoerd op gesuikerde 
dranken. 
 
- Het tarief van de roerende voorheffing stijgt verder van 25 % naar 27 %. Spaarboekjes 
blijven buiten schot. 
 
- De investeringsaftrek voor productieve investeringen stijgt van 4 % naar 8 % vanaf 1 januari 
2016 voor KMO-vennootschappen en van 3,5 % naar 8 % voor familiale ondernemers actief 
als natuurlijke persoon. 
 
- Er komt een hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en een hogere belastingvrije som 
in de personenbelasting. Verder wordt het 30 %-tarief in de personenbelasting afgeschaft (en 
valt ook in de 25 %-schijf) en wordt de ondergrens van de 45%-tariefschijf opgetrokken. 
 
2. Sociale maatregelen 
 
- De werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid zullen stelselmatig verlagen van 33 % naar 
25 %. 
 
- Voor zelfstandigen komt er een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de 
eerste aanwerving voor de periode 1 januari 2016 - 31 december 2020. Voor de tweede tot 
de vijfde aanwerving komt er een extra verlaging. 
 
- De sociale bijdragen voor zelfstandigen zullen gefaseerd dalen van 22 % naar 20,5 %. 
 

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