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Innovatie-aftrek en
uitbreiding tax shelter
Ook nu zijn er weer belangrijke fiscale nieuwigheden te melden. De twee meest in het oog
springende zijn de invoering van een aftrek voor
innovatie-inkomsten en de uitbreiding van de
tax shelter.
De aftrek voor innovatie-inkomsten vervangt
de octrooiaftrek die onder impuls van de OESO
moet verdwijnen. Octrooien die aangevraagd
werden vóór 1 juli 2016 kunnen tot 2021 nog

wel van een overgangsregime genieten. Voor
octrooien die later werden aangevraagd, geldt
de nieuwe aftrek, die enerzijds een ruimer toepassingsgebied kent, maar anderzijds strengere
voorwaarden.
Daarnaast werd op 1 februari 2017 de tax
shelter voor audiovisuele producties uitgebreid.
Deze tax shelter, die iets meer dan tien jaar
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enkel voor ‘audiovisuele producties’ als films en
televisiereeksen. Dankzij de maatregel konden
er het laatste decennium in België heel wat
succesvolle films worden geproduceerd. Het
succes van de tax shelter in de filmindustrie
inspireerde de fiscale wetgever om het systeem
uit te breiden. Voor raamcontracten afgesloten
vanaf 1 februari 2017 kunnen vennootschappen
nu ook investeren in podiumproducties: van
theater over circus tot musical en ballet.

geleden werd ingevoerd, gold oorspronkelijk

Goedkope of renteloze leningen aan
werknemers en bedrijfsleiders
Een vennootschap kan verschillende voordelen van alle aard verstrekken aan haar werknemers en bedrijfsleiders.
Een populair voordeel is de renteloze of goedkope lening. Dit voordeel van alle aard is uiteraard belastbaar bij de
werknemer of bedrijfsleider. De fiscus berekent de waarde van het voordeel aan de hand van referentierentevoeten die jaarlijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. De referentievoeten voor 2016 zijn ondertussen
bekend.

Vier categorieën van leningen
De fiscus onderscheidt vier categorieën van
leningen, waarvoor verschillende referentierentevoeten gelden: hypothecaire leningen
met vaste of variabele rentevoet en niet-
hypothecaire leningen met of zonder vaste
looptijd.
Hypothecaire leningen met vaste rentevoet:
het belastbaar voordeel is gelijk aan het verschil
tussen de referentierentevoet van het jaar
waarin de lening werd gesloten, en de rentevoet die de ontlener werkelijk betaalt. Voor
de hypothecaire leningen die in 2016 werden
aangegaan, bedraagt de referentierentevoet:
• 1,65% voor de leningen waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde
levensverzekering (voor leningen in 2015 was
het percentage 2,47%);
• 1,78% voor de andere leningen (voor leningen
in 2015 was het percentage 2,41%).

Hypothecaire leningen met variabele
rentevoet: het voordeel wordt berekend op
basis van de referte-indexen die elke maand in
het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Dit voordeel van alle aard
is uiteraard belastbaar
bij de werknemer
of bedrijfsleider.
Niet-hypothecaire leningen met vaste
looptijd: om de waarde van het voordeel te berekenen kijkt de fiscus naar het forfaitair maandelijks lastenpercentage of het reëel jaarlijks
lastenpercentage van het jaar waarin de lening
werd gesloten. Het maandelijks lastenpercentage hangt af van het doel van de lening:
• als het geleende bedrag bedoeld is om een wagen aan te schaffen: 0,06%, (0,09% in 2015);
• voor alle andere leningen 0,13% (0,20% in
2015).

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT U AANGEBODEN MET DE STEUN VAN BELFIUS.

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste
looptijd: de referentierentevoet van 9,27%
(8,16% in 2015) wordt gebruikt bij kaskredieten
en de voorschotten op rekening-courant die in
2016 werden opgenomen.

Voor 2016?
Dezee bedragen gelden inderdaad voor voordelen van alle aard (goedkope of renteloze
leningen) die vanaf 1 januari 2016 werden toegekend. Behalve de hypothecaire leningen met
variabele rentevoet zijn de referentievoeten
pas gekend na het inkomstenjaar. Dit leidt tot
de moeilijke situatie dat een bedrijfsleider of
werknemer de juiste waarde van het belastbaar
voordeel pas kent als het jaar waarin hij het
voordeel kreeg al voorbij is.
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Personenbelasting: geïndexeerde bedragen
voor aj 2017 en 2018
Hieronder vindt u de belangrijkste (federale) geïndexeerde bedragen voor de personenbelasting, zowel deze voor
aanslagjaar 2017, die u nodig hebt voor uw aangifte van dit jaar, als de bedragen voor aanslagjaar 2018 (voor uw
inkomsten van dit jaar).

Belastingvrije som en gezinssituatie (in euro)
aj. 2017

Beroepsinkomsten en beroepskosten (in euro)
aj. 2018

Belastingvrije som

7.130

7.270

Verhoogde belastingvrije som voor personen met
een beperkt inkomen

7.420

7.570

Grensbedrag om recht te hebben op een hogere
belastingvrije som

26.510

27.030

Verhoging belastingvrije som voor gehandicapte
belastingplichtige

1.520

1.550

1.520

- vrijgesteld bedrag pc-privé
- grensbedrag bruto belastbare bezoldiging om aan
‘plan’ te kunnen deelnemen

1.550

1.520

1.550

- twee kinderen1

3.900

3.980

- drie kinderen

8.740

8.920

- vier kinderen

14.140

14.420

5.400

5.510

570

580

Bijkomende toeslag voor kinderen onder de drie jaar2
Verhoogd bedrag eigen nettobestaansmiddelen voor
het kind van een alleenstaande

4.530
5.750

5.860

Maximumbedrag eigen nettobestaansmiddelen
(kind ten laste)

3.140

3.200

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als bestaansmiddel

3.140

3.200

Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als
bestaansmiddel

2.610

2.660

Voor andere personen ten laste van 65 jaar of meer3

3.030

3.090

Voor iedere andere persoon ten laste

1.520

1.550

10.290

10.490

Huwelijksquotiënt

Maximaal inkomen meewerkende echtgenote uit
eigen beroepsactiviteit

33.170

33.820

380

390

Minimumvoordeel van alle aard voor privégebruik
bedrijfswagen

1.260

1.280

- werknemers

4.240

4.320

- zelfstandigen met baten en meewerkende
echtgenoten

3.980

4.060

- bedrijfsleiders

2.390

2.440

- 25% op de schijf tot…

10.860

11.070

- 30% op de schijf tot…

12.470

12.720

- 40% op de schijf tot…

20.780

21.190

- 45% op de schijf tot…

38.080

38.830

- 50% op de schijf boven …

38.080

38.830

13.360

Belastingschijven

4.620

Verhoogd bedrag eigen nettobestaansmiddelen voor
het gehandicapte kind van een alleenstaande

Huwelijksquotiënt en meewerkende echtgenoot

860

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door
de werkgever toegekend als terugbetaling van
reiskosten van de woonplaats naar de plaats van
tewerkstelling

Maximumbedrag forfaitaire beroepskosten

Verhoging belastingvrije som voor personen ten laste

- meer dan vier kinderen (supplement per kind)

840

Pc-privéplan

Personen ten laste
- één kind

aj. 2018

Diverse

Belastingvrije som en verhoogde belastingvrije som

Verhoging belastingvrije som alleenstaande met
kinderen ten laste

aj. 2017

Bedragen die niet worden geïndexeerd (in euro)
De regering Michel heeft beslist de bedragen van enkele belastingverminderingen tot en met aanslagjaar 2018 niet te indexeren. Deze bedragen
blijven behouden zoals het gold voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten uit
2013). Het gaat o.a. om:

13.620

- minimumbedrag aftrekbare giften

40

- maximumbedrag pensioensparen

940

- vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s
1
2
3

1.880

Een gehandicapt kind geldt voor twee.
Als er voor het kind geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken.
Het moet gaan om ascendenten (ouders en grootouders) of de broer/zus van de
belastingplichtige.
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Geen tussenkomst rechter voor
onbetwiste vorderingen
De laattijdige betalingen van facturen is voor veel ondernemers een doorn in het oog. Voor geldschulden tussen
ondernemingen die niet worden betwist, is de tussenkomst van de rechter echter niet meer nodig. Op vraag van de
advocaat van de schuldeiser kan een gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Deze administratieve procedure geldt voor iedereen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven.
Schuldeisers van “onbetwiste” geldschulden
hebben de keuze tussen de gerechtelijke
invorderingsprocedure en de administratieve
(buitengerechtelijke) invorderingsprocedure.
Via de administratieve regeling kunnen onbetwiste facturen relatief goedkoper, eenvoudiger en sneller worden ingevorderd. Deze
administratieve invorderingsprocedure geldt
voor vennootschappen, handelaars-natuurlijke
personen, verenigingen en vrije beroepers die
in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn
ingeschreven (lees iedereen met een ondernemingsnummer). Voor schulden uit een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie, een
collectieve schuldenregeling of andere gevallen
van wettelijke samenloop is deze invorderingsprocedure zonder tussenkomst van de rechter
niet mogelijk.

Stap 1: de aanmaning tot betaling
De administratieve invordering van de onbetwiste handelsvorderingen start op verzoek
van de advocaat van de schuldeiser. Hij geeft
de gerechtsdeurwaarder de opdracht tot
“aanmaning tot betaling”. Die aanmaning moet
een aantal verplichte vermeldingen, een kopie
van de bewijsstukken en een antwoordformulier
bevatten.
Het bedrag van de schuld is van geen belang. De
schuld moet vaststaan en opeisbaar zijn op de
dag van de aanmaning. Ook de invorderingskosten, de wettelijke verhogingen, de interesten
en de strafbedingen kunnen worden ingevorderd. Alleen als die interesten en strafbedingen
meer dan 10% van de hoofdsom van de schuld
bedragen, is de invorderingsprocedure via de
gerechtsdeurwaarder niet mogelijk.
De schuldenaar laat via het antwoordformulier
weten of hij:
• het vermelde bedrag volledig zal betalen;

• of een afbetalingsplan zal aanvragen aan de
gerechtsdeurwaarder;
• of de schuld (geheel of gedeeltelijk) zal betwisten mét vermelding van de reden.
Hij heeft hiervoor 1 maand de tijd.
Bij betaling van de schuld of bij een gemotiveerde betwisting stopt de procedure.
Ingeval van een gemotiveerde betwisting kan
de schuldeiser via gerechtelijke weg alsnog de
betwiste schuld invorderen.
Als betalingsfaciliteiten worden afgesproken,
dan wordt de invorderingsprocedure opgeschort.

Stap 2: het pv van niet-betwisting
Ten vroegste 8 dagen na het verstrijken van
de betaaltermijn van 1 maand stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van
niet-betwisting op. Het pv van niet-betwisting
kan vaststellen dat de overeengekomen betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd, dat de
schuldenaar de schuld niet of niet volledig heeft
betaald, dat hij geen betalingsfaciliteiten heeft
gevraagd of gekregen, of dat hij de redenen niet
heeft opgegeven waarom hij de schuld betwist.

Via de administratieve
regeling kunnen
onbetwiste facturen
relatief goedkoper,
eenvoudiger en sneller
worden ingevorderd.

Stap 3: de uitvoerbaarverklaring
van het pv
Het pv van niet-betwisting wordt dan op vraag
van de gerechtsdeurwaarder door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité
bij het Centraal bestand van beslagberichten
uitvoerbaar verklaard. Voor die uitvoerbaarverklaring moeten de vormvereisten in orde zijn.
De uitvoerbare titel impliceert dat er een
uitvoerend beslag op de goederen van de schuldenaar kan worden gelegd voor het bedrag van
de niet-betwiste schuld.
Door een rechtsvordering in te stellen, kan de
schuldenaar eventueel de uitvoering van het pv
laten schorsen.
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Het overbruggingsrecht:
vangnet voor zelfstandigen in nood
Het sociaal statuut van de zelfstandigen omvat een luik pensioenen, gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, én het stelsel van de faillissementsverzekering of (nieuwe term) het “overbruggingsrecht ten gunste van
zelfstandigen”. In welke gevallen kunnen zelfstandigen gebruikmaken van dit overbruggingsrecht?
heids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen zonder betaling van sociale bijdragen). Het
bedrag dat wordt toegekend, hangt af van het
feit of men al dan niet een gezin ten laste heeft.

Het doel is zelfstandigen
in moeilijkheden helpen
via een financiële
vergoeding en een
sociale dekking.

Aanvraag overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht heeft een aanvullend

Ruim toepassingsgebied
Het doel van het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen is zelfstandigen in moeilijkheden helpen via een financiële vergoeding
en een sociale dekking. Het toepassingsgebied
van het overbruggingsrecht dekt verschillende
takken of pijlers:
• een tak faillissement voor zelfstandigen die
failliet zijn verklaard (eenmanszaken) en voor
bedrijfsleiders, bestuurders en werkende
vennoten van een handelsvennootschap die
failliet is verklaard;
• een tak collectieve schuldenregeling als het
onmogelijk is om opeisbare of nog te vervallen
schulden te voldoen;
• een tak gedwongen stopzetting van de
zelfstandige activiteit, bijvoorbeeld bij een
brand, een natuurramp, vernieling door derden
van een gebouw of materiaal, of een beroeps
allergie van de zelfstandige;
• een tak stopzetting om economische redenen
of moeilijkheden. "Economische moeilijkheden"
betekent:
-- het ontvangen van een leefloon bij het stopzetten van de zelfstandige activiteit;
-- of een volledige of gedeeltelijke vrijstelling
van bijdragebetaling in het jaar voor de
maand van de stopzetting;
-- of een inkomen dat de minimale bijdragedrempel (KB nr. 38) niet overschrijdt, zowel
tijdens het jaar van de stopzetting als het
jaar daarvoor.

karakter. Dit betekent dat de zelfstandige
geen inkomen of een vervangingsinkomen mag
hebben.
Een aanvraag voor een overbruggingsrecht
wordt bij het socialeverzekeringsfonds
ingediend. Die aanvraag kan voortaan elektronisch gebeuren, als het verzekeringsfonds die

Sinds dit jaar ook voor
helpers en meewerkende
echtgenoten, behalve in
geval van faillissement.
De helpers en de meewerkende echtgenoten
vallen sinds dit jaar ook binnen het toepassingsgebied van het overbruggingsrecht, behalve in
geval van faillissement.
Wie strafrechtelijk werd veroordeeld in het
kader van het faillissement of zelf zijn onver
mogen heeft georganiseerd, komt niet in
aanmerking.

Omvang tijdelijke bescherming

mogelijkheid voorziet.
Sinds 1 januari 2017 moet de aanvrager wel bijkomend aantonen dat hij minstens 4 kwartalen
effectief zijn bijdragen heeft betaald tijdens een
referteperiode van 16 kwartalen voorafgaand
aan het kwartaal dat volgt op dat van de stopzetting. De aanvrager beschikt na de stopzetting over 2 kwartalen om een aanvraag voor het
overbruggingsrecht in te dienen.

Het overbruggingsrecht bestaat gedurende
maximaal 12 maanden (4 kwartalen) uit een
uitkering (vervangingsinkomen) en een beperkt
behoud van sociaal statuut (kinderbijslag,
terugbetaling van geneeskundige verzorging en
behoud van rechten inzake arbeidsongeschikt-
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meegedeeld, zonder dat hij door de inhoud verbonden is, en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
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