
 

 

 
 

 

 

 

 

 Sint-Andries, 4 april 2017 

 

 

 

 

Beste klant, 

 

VOORAFBETALING OP INKOMSTEN VAN 2017 

 

Rekening houdend met de gescheiden belastingberekening op de inkomsten van 2017 moet elke 

belastingplichtige (d.w.z. bij natuurlijke personen in voorkomend geval per partner) een eigen 

voorafbetaling doen om vermeerdering te vermijden. 

Uitzonderingen: 

 

● Enkel op inkomsten behaald gedurende de eerste drie jaar dat een zelfstandige/kleine vennootschap 

zich heeft gevestigd is geen vermeerdering van toepassing. 

 

U kunt de belastingverhoging wegens niet voorafbetaling vermijden door in de loop van het jaar voldoende 

belastingen vooraf te betalen. Deze verhoging is voor 2017 gemiddeld 2,25 % (verdubbeling t.o.v. 2016!), 

zowel voor de personen- als de vennootschapsbelasting. Er zijn 4 data vooropgesteld door de 

belastingadministratie. 

 

Natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de balans afsluit op 31.12, kunnen storten vóór 10.04.2017, 

daarna vóór 10.07, 10.10, en 20.12. 

Uw balans sluit af op 31/03: de periodes van voorafbetaling zijn voor u  10.07 - 10.10 - 10.01 - 20.03 

Uw balans sluit af op 30/06: de periodes van voorafbetaling zijn voor u  10.10 - 10.01 - 10.04 - 20.06 

Uw balans sluit af op 30/09: de periodes van voorafbetaling zijn voor u  10.01 - 10.04 - 10.07 - 20.09 

Voor andere afsluitdata, gelieve ons -zo nodig- te contacteren. 

 

U betaalt telkens 1/4 van de som die u denkt verschuldigd te zijn voor de inkomsten 2017. 

De bedragen van de voorafbetaling mogen worden gewijzigd van periode tot periode. 

De som die u het best zou betalen, kunt u ramen door volgende elementen in overweging te nemen:  

de totale som door u in het vorige jaar betaald, gedeeld door 4; de uitbreiding of inkrimping van uw activiteit 

– omzet in 2017; de telefonische raadpleging van ons kantoor. 

 

Vennootschappen betalen het best gespreid, omdat zij niet van de bonificatie-regeling kunnen genieten. 

Voor verdere uitleg kunt u ons steeds contacteren. 

 

Voor zelfstandigen is het aangewezen om de voorafbetaling ineens voor de volle som te betalen in april, 

omdat de bonificatie dan verrekend wordt tegen 1,5 %. 

 

Bestuurders en werkende vennoten moeten iedere maand voor hun beroepsinkomsten (o.a. met inbegrip 

van de als beroepsinkomst geherkwalificeerde overdreven huur) bedrijfsvoorheffing storten. Voor de 

andere inkomsten o.a. huren, kadastrale inkomsten enz. moet er niet voorafbetaald worden, omdat 

hiervoor (roerende of onroerende) voorheffingen betaald worden. Men moet voorafbetalen om bij de 

afrekening verhogingen te vermijden, maar hoge te betalen aanslagbiljetten worden hierdoor eveneens 

vermeden. Gelieve ons bij twijfel te contacteren. 

 

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers kunnen een bonificatie bekomen van 

gemiddeld 1,125 % wanneer het belastingsupplement betaald wordt door middel van voorafbetalingen in 

2017 i.p.v. het aanslagbiljet af te wachten in 2018. De werkwijze is dezelfde als voor de zelfstandigen. 

 



 

 

Voor het verrichten van uw voorafbetaling gebruikt u bij voorkeur de formulieren u toegestuurd door het 

Ministerie van Financiën.  De voorafbetaling dient te gebeuren op IBAN BE07 6792 0023 4066 BIC 

PCHQ BEBB Voorafbetalingen Natuurlijke Personen en op IBAN BE20 6792 0023 3056 BIC 

PCHQ BEBB Voorafbetalingen Vennootschappen. Niet verwarren! Nadien overzetten van natuurlijk 

persoon naar rechtspersoon of omgekeerd is niet mogelijk. 

 

 

 

AANGIFTE INKOMSTEN 2016 

 

 

 Aangifteformulieren Aj. 2017 - Ink. 2016 
De papieren aangiften zullen in de loop van de volgende maanden door de Administratie der Directe 

Belastingen worden verstuurd. Gelieve deze aangifte bij ontvangst onmiddellijk naar ons door te sturen, 

zodat wij onze planning kunnen maken voor het indienen ervan.  

De administratie zal geen papieren aangifte meer versturen naar belastingplichtigen die voor het 

voorgaande aanslagjaar hun aangifte elektronisch hebben ingediend, zelf (“Tax On Web”), of via 

de tussenkomst van een mandataris (“Tax On Web Mandataris”). 

Gelieve in het geval dat u geen aangifte meent te zullen ontvangen, omdat er vorig jaar elektronisch werd 

ingediend, uw documenten (facturen, attesten…) binnen te brengen van zodra u erover beschikt. Zie 

a.u.b. naar de memolijst in bijlage. 

 

NOTA: BUITENLANDSE INKOMSTEN, ONROERENDE GOEDEREN, REKENINGEN EN 

LEVENSVERZEKERINGEN 

 

 

In de meeste gevallen moet u uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen, rekeningen en 

levensverzekeringen aangeven in uw belastingaangifte. 

Vorig jaar is de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de Europese landen van start 

gegaan. De Administratie der Directe Belastingen ontvangt nu dus meer en meer informatie, onder 

andere over: 

- buitenlandse beroepsinkomsten (lonen, pensioenen ...) 

- onroerende goederen (huis, appartement …) in het buitenland 

- buitenlandse bankrekeningen 

- levensverzekeringscontracten in het buitenland 

Als u dergelijke inkomsten, goederen, rekeningen en/of levensverzekeringen had in 2016, gelieve 

deze gegevens aan ons door te geven zodat wij deze in de aangifte kunnen verwerken. 

 

 

AANSLAGBILJET 

 

 Bezwaar 
De bezwaartermijn bedraagt slechts 6 maanden.  Gelieve daarom uw aanslagbiljet na ontvangst per 

kerende aan ons te bezorgen voor nazicht, zodat er -indien nodig- nog binnen deze termijn bezwaar 

ingediend kan worden. 

 

 

 

NIEUW VOOR INKOMSTEN 2017 

 

De federale regering heeft eind 2016 opnieuw een aantal fiscale maatregelen genomen. Er zijn ook 

nieuwe visies van o.a. de fiscus, er is nieuwe rechtspraak, er zijn nieuwe plannen van de regering, … 

 

Ondertussen zijn er over de nieuwe maatregelen al enkele praktische verduidelijkingen, waarover we u 

willen informeren. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Op vlak van Directe Belastingen 

 

 Nieuwe verhoging van de roerende voorheffing 
 

- Het standaardtarief van de roerende voorheffing is nog maar eens verhoogd van 27% naar 30% 

voor interesten en dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017. 

Even ter herinnering: voor veel rente-inkomsten –oorspronkelijk veelal 15%– komt de nieuwe verhoging 

op een verdubbeling van het tarief op slechts vijf jaar tijd. In die periode is het standaardtarief vier keer 

verhoogd: 

Op 1.1.2012: tot 21% of 25% 

Op 1.1.2013: tot 25% 

Op 1.1.2016: tot 27% 

Op 1.1.2017: tot 30% 

 

- Er is een corresponderende aanpassing van het tarief van de roerende voorheffing voor de uitkering van 

de liquidatiereserve (los van de vereffening) ingeval de wachtperiode van vijf jaar niet 

gerespecteerd wordt. In het kader van de liquidatiereserve werd in 2016 een roerende voorheffing 

toegepast van 17% bij een vroegtijdige uitkering. Vanaf 1 januari 2017 is dit percentage gestegen van 

17% naar 20% maar enkel en alleen ten aanzien van de aangroei van de liquidatiereserve vanaf 1 januari 

2017. Met andere woorden de tariefverhoging geldt niet ten aanzien van voorheen aangelegde 

liquidatiereserves die vroegtijdig zouden uitgekeerd worden. 

 

- VVPR-bis dividenden wijzigen voorlopig niet. 

Wie met andere woorden een dividend uitkeert uit nieuwe aandelen van een kleine vennootschap (art. 15 

W. Venn.) in ruil voor een geldinbreng sinds 1 juli 2013 mag voorlopig op zijn twee oren slapen.  

Het toepasbaar tarief zal 20% of 15% zijn afhankelijk van het moment van uitkering. 

 

Voor de inbrengen in geld of de oprichtingen in speciën in 2013 uitgevoerd, kan u al in aanmerking 

komen voor een uitkering aan het verlaagd tarief van 15 %. Indien u dit wenst, kan u met ons kantoor 

contact opnemen. 

Een recent antwoord van de centrale diensten van de Administratie stelt dat tussentijdse dividenden 

uitgekeerd door vennootschappen opgericht in 2014 die voldoen aan alle voorwaarden van de VVPR- 

bis regeling ook al kunnen genieten van het verlaagd tarief van 15 %. 

 

 

 Interne meerwaarden op aandelen 
 

- Een verrassende fiscale maatregel uit de recente begrotingsonderhandelingen is het belasten van 

interne meerwaarden op aandelen, zelfs wanneer dit gebeurt binnen het kader van het normaal beheer 

van privévermogen. Bij inbrengen vanaf 01.01.2017 zal men enkel de aanschaffingswaarde van de 

ingebrachte aandelen in hoofde van de inbrenger als gestort kapitaal (dat belastingvrij kan uitgekeerd 

worden) aanmerken bij de ontvangende vennootschap. De wetgever heeft hiervoor de definitie van 

‘gestort kapitaal’ aangepast.  

Daarenboven heeft de Administratie aangekondigd dat ze bij inbrengen die gedaan zijn vóór 01.01.2017 

gerichte controles zal uitvoeren in het kader van de algemene anti – misbruikbepaling van art. 344, §1 

WIB92. 

 

 

 De bedrijfswagens met tankkaart 
 

- De wetgever heeft opnieuw gesleuteld aan de belastbaarheid van de bedrijfswagens, maar dit keer ten 

koste van de vennootschap die de wagen ter beschikking stelt. Het belastbaar voordeel in de 

personenbelasting stijgt niet. Maar de fiscale kostprijs in hoofde van de vennootschap stijgt vanaf 1 

januari 2017 aanzienlijk. 

Wanneer de vennootschap, de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik (zelfs gedeeltelijk) 

ten laste neemt, zal het bedrag dat de vennootschap moet opnemen in de verworpen uitgaven stijgen, van 

17% van het voordeel dat belastbaar is in hoofde van de genieter naar 40%. Daarenboven stelt de 

Programmawet dat de mogelijke eigen bijdrage van de genieter van het belastbaar voordeel buiten spel 

wordt gezet voor wat de berekening van het in hoofde van de vennootschap te verwerpen bedrag betreft. 

Men zal dus met andere woorden voor wat betreft de berekening van de verworpen uitgaven het 

belastbaar voordeel niet meer kunnen verlagen met de eigen bijdragen. 

 

 



 

 

 Tax shelter voor podiumkunsten 
 

De bestaande tax shelter voor de filmindustrie wordt uitgebreid naar de sector van de podiumkunsten 

(theater, opera, musicals, enz.). 

Voor raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 februari 2017 is het toepassingsgebied van de tax shelter 

regeling uitgebreid tot de productie en ontwikkeling van erkende podiumkunsten. Het gaat meer bepaald 

om nieuwe  

theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip 

van musicals en ballet. 

 

 

 Vernieuwde fiscale aftrek voor innovatie - inkomsten 
 

Bij Wet van 9 februari 2017 treedt de nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten retroactief in 

werking vanaf 1 juli 2016. Deze aftrek vervangt de oude aftrek van de octrooi-inkomsten die met ingang 

van 1 juli 2016 werd opgeheven. 

De nieuwe aftrek verhoogt van 80 % naar 85%, weliswaar slechts op het nettobedrag van de 

kwalificerende inkomsten. Deze kwalificerende inkomsten zijn uitgebreid in vergelijking met de oude 

aftrek. 

  

 

 Speculatiebelasting 
 

- Vanaf 01.01.2017 is de speculatiebelasting afgeschaft, dit wel enkel op meerwaarden gerealiseerd 

vanaf die datum. 

 

 

 Horeca 
 

- Loon horecapersoneel mag vanaf februari 2017 niet meer cash uitbetaald worden. 

 

 

 Fiscale aftrekken 
 

De belastingvermindering voor dakisolatie in Vlaanderen zal vanaf 01.01.2017 niet meer van toepassing 

zijn. 

 

 

 

Op vlak van Indirecte Belastingen 

 

 Kwartaalvoorschotten afgeschaft 
 

Vanaf 1 april 2017 bent u niet meer verplicht om een voorschot te storten. Als u geen voorschotten meer 

betaalt, zullen er geen intresten worden aangerekend. Indien gewenst, kan u nog steeds voorschotten 

betalen, om grote te betalen saldo’s te vermijden bij de afrekeningen. 

 

 

 Verlaagd tarief sociale huisvesting is uitgebreid 
 

- De Programmawet voorziet in een uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 12% naar de sociale 

huisvesting in het kader van privé-initiatieven.  

 

 

 Pro deo diensten 

- Pro deo-diensten die advocaten verstrekken in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, evenals 

de pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, worden vanaf 

1 september 2017 onderworpen aan het normaal tarief van 21 %. Deze beslissing is ook van toepassing 

op advocaten-stagiairs en op kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De administratie aanvaardt dat het 

bijzonder nultarief van toepassing is op de ereloonstaten die uiterlijk op 31 augustus 2017 worden 

opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurt op een later tijdstip. 



 

 

 

 

Enkele weetjes  

 

- De FOD Financiën heeft begin december 2016 zijn onlineservice ‘MyMinfin’ vernieuwd. 

Zo zijn onder meer volgende functionaliteiten toegevoegd: 

• Voortaan kan online een afbetalingsplan worden aangevraagd. 

• Belastingplichtigen die niet akkoord gaan met een welbepaalde belasting, kunnen nu online een 

“bezwaarschrift of verzoekschrift” indienen. 

 

- De strijd tegen de fiscale fraude blijft ook in 2017 een belangrijk aandachtspunt. Zo zullen er binnen de 

Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 94 extra ambtenaren worden aangeworven. 

 

 

Pro memorie: beroepsverkopers - reeks 3 wederverkopen na 2015 - VLABEL 

 

- Per 1 januari 2015 werd de registratiebelasting overgeheveld naar de gewesten. Voor Vlaanderen is 

VLABEL nu bevoegd. Beroepsverkopers dienden begin 2015 een nieuwe beroepsverklaring af te leggen 

en een nieuwe borg te stellen. Wat echter niet vergeten mag worden is dat elke beroepsverkoper na 1 

januari 2015, binnen de 5 jaar, een (nieuwe) reeks van 3 wederverkopen dient te realiseren.  

 

 

In de pipeline 

 

- Het is de minister menens wat de hervorming van het erfrecht betreft.  Door de hervorming van het 

erfrecht zal onder meer het beschikbaar gedeelte worden uitgebreid naar de helft van de nalatenschap en 

dit ongeacht het aantal kinderen. Het voorbehoudend gedeelte van ¼ voor elk van de ouders, ingeval van 

kinderloos vooroverlijden van hun kinderen, zou worden afgeschaft.  

 

- Aangekondigde grondige hervorming van de vennootschapsbelasting. 

 

- Aangekondigde grondige hervorming van het vennootschapsrecht. 

 

Mogen wij u nogmaals vriendelijk verzoeken om alle papieren binnen te brengen ter voorbereiding van 

het indienen van de aangifte in de personenbelasting. 

 

Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder, om af te spreken, zodat u uw papieren niet lang hoeft 

te missen. 

 

Deze nieuwsbrief blijft ook nog een tijdlang beschikbaar via de link “nieuwsbrieven” op onze website 

www.clemmens.be. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

CLEMMENS Accountantskantoor 

 

http://www.clemmens.be/

