Strikt vertrouwelijk en persoonlijk
De heer

Brussel, 28 maart 2018
Geachte heer,
Betreft:

-

Belgische aangifte in de personenbelasting ;
Aanslagjaar 2018 – Inkomsten 2017.

Zoals ieder jaar zult u binnenkort uw aangifte in de personenbelasting toegestuurd krijgen.
Indien gewenst, kunnen wij deze aangifte voor u verzorgen. Wij zouden u dan wel willen
verzoeken ons de nodige informatie vóór 15 april 2018 toe te sturen, zodat wij uw aangifte
tijdig kunnen voorbereiden.
Indien u momenteel het originele aangifteformulier nog niet ontvangen heeft, kunt u het ons
later bij ontvangst nasturen. Indien u spontaan geen aangifteformulier krijgt toegestuurd
uiterlijk per 1 juni 2018 (én u heeft uw aangifte voor het inkomstenjaar 2016 niet zelf via
"Tax on Web" ingediend – zie hierna), dient u ons dit te melden, zodat wij een
aangifteformulier kunnen aanvragen bij de bevoegde belastingcontrole waaronder u
ressorteert.
Verder vindt u in bijlage 1 een lijst van de belangrijkste inkomsten- en uitgavenposten die in
de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) voorkomen.
Hoewel niet alle posten voor u persoonlijk relevant zijn, hopen wij u hiermee het verzamelen
van de gegevens te vergemakkelijken. Het is ook van belang ons eventuele wijzigingen in uw
burgerlijke staat alsook de samenstelling van uw gezin mee te delen (personen ten laste op 1
januari 2018).
Voor het inkomstenjaar 2017 zijn er enkele bijzondere nieuwigheden. Hieronder treft U een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
A. De verdere invoering van de tax shift
In juli 2015 werden een eerste golf van maatregelen aangenomen die kaderden in de
aangekondigde tax shift. Deze wijzigingen worden verder gespreid ingevoerd.
De meest significante wijziging voor aanslagjaar 2018 is de verhoging van de
inkomstenbelasting op roerende inkomsten, van 27% voor aanslagjaar 2017 naar 30% voor
het huidige aanslagjaar. Dit tarief werd ook toegepast bij de inhouding van de roerende
voorheffing voor inkomstenjaar 2017. Er is naar de toekomst toe geen verdere verhoging van
de roerende voorheffing voorzien.
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Ook werd de transparantietaks verder aangescherpt, door te voorzien in een transparante
benadering van ketenstructuren (voorheen was de economische eindbegunstigde van een
dubbelstructuur niet geviseerd door de transparantietaks). Levensverzekeringen worden vanaf
aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) ook beschouwd als een juridische constructie, in het geval
een andere juridische constructie (bv. een offshore vennootschap) ingebracht wordt als
premiebetaling in een tak-23 levensverzekering.
Er vinden voor aanslagjaar 2018 geen verdere wijzigingen plaats wat betreft de indeling van
de belastingschijven, de schijven van de forfaitaire beroepskosten, enz. De grenzen van deze
schijven worden wel opgetrokken, zowel in het kader van de verdere invoering van de taxshift
als de gebruikelijke aanpassing aan de inflatie.
De speculatietaks van 33%, die ingevoerd werd voor aanslagjaar 2017, werd ondertussen
weer afgeschaft. Wel wijzen wij er op dat er voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)
ondertussen een heffing op effectenrekeningen werd ingevoerd. Deze taks bedraagt 0,15%
van de waarde van het totaal van de aangehouden effectenrekeningen, in het geval de totale
gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen in het jaar meer bedroeg dan 500.000 EUR.
Verder werden significante wijzigingen doorgevoerd aan het systeem van fiscale
vrijstellingen en belastingverminderingen. Vanaf aanslagjaar 2018 zullen de maximum
bedragen van de vrijstellingen en verminderingen pro rata de periode van rijksinwonerschap
beperkt worden. Hiermee worden bvb. de vrijstelling van interesten op spaarrekeningen
getroffen, maar ook de vrijstelling voor het aantal maximale overuren, de vrijstelling voor het
woonwerk-verkeer, de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen,
pensioensparen, giften, de berekening van het huwelijksquotiënt, de belastingvrije som enz.
B. De belastbaarheid van de Nederlandse AOW-uitkering
Ingevolge een uitspraak van het Hof van Cassatie van 7 mei 2017 was het aandeel van de
Nederlandse AOW-uitkering dat geen verband hield met een beroepswerkzaamheid, niet
belastbaar in België. De Belgische wetgever heeft echter een aanpassing van het artikel 34
WIB 1992 doorgevoerd, met ingang van 1 januari 2017, waardoor de volledige AOWuitkering in België progressief belast is. Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) is het
bijgevolg onmogelijk om een proratering van de AOW toe te passen.
C. Regionale wijzigingen
Het Vlaamse Gewest heeft, in navolging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft. Deze belastingvermindering kan dus enkel
nog genoten worden in het Waalse Gewest.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een grondige wijziging doorgevoerd aan de
woonfiscaliteit. Er worden voor hypothecaire woonleningen die afgesloten worden op of na 1
januari 2017 geen enkel fiscaal voordeel meer toegekend in de personenbelasting. Het Waalse
Gewest schrapte deze maatregelen vorig jaar maar kende wel een nieuw systeem van
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wooncheques toe. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in een verhoging van het
abattement voor de registratierechten bij de aankoop van een eigen woning.
Tot slot melden wij dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het eerste gewest is dat een
aanpassing van de gewestelijke opcentiemen heeft doorgevoerd, in navolging van de zesde
staatshervorming. De gewestelijke opcentiemen worden verlaagd van 35,117 % naar
34,442%.
D. Meldingsplicht
Zoals vorig jaar dient u het bestaan van uw buitenlandse bankrekeningen en/of uw
buitenlandse levensverzekeringen aan te geven in uw belastingaangifte. U moet tevens uw
buitenlandse private vermogensstructuren, de zogenaamde “juridische constructies”, aangeven
in uw belastingaangifte. Dit houdt in dat de oprichters en elke (potentiële) begunstigde van
een dergelijke constructie, dienen te melden dat zij hiervan de oprichter of (potentiële)
begunstigde zijn.
E. Automatische uitwisseling van informatie - Common Reporting Standard & de
uitgebreide Bijstandsrichtlijn
Sinds 1 januari 2016 is het systeem van de Common Reporting Standard in werking getreden.
De Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor de automatische uitwisseling van
informatie in het kader van de OESO. Ook het Europese systeem van automatische
uitwisseling van informatie trad op 1 januari 2016 in werking.
De deelnemende landen wisselen onderling jaarlijks de identificatie en financiële gegevens
uit, met betrekking tot financiële activa die gehouden worden in een deelnemend land door
een inwoner van een ander deelnemend land.
Vanaf 1 januari 2018 wisselen ook de volgende landen de gegevens uit:
Albanië, Andorra, Antigua en Barbuda, Aruba, Australië, de Bahama's, Bahrein, Belize,
Brazilië, Brunei, Canada, Chili, China, Cookeilanden, Costa Rica, Dominica, Ghana,
Grenada, Hong Kong (China), Indonesië, Israël, Japan, Koeweit, Libanon, de Marshall
eilanden, Macao (China), Maleisië, Mauritius, Monaco, Nauru, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk,
Panama, Qatar, Rusland, Saint Kitts en Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent en de
Grenadines , Saoedi-Arabië, Singapore, Sint Maarten, Zwitserland, Turkije, Verenigde
Arabische Emiraten, Uruguay en Vanuatu.
*

*

*

Ook dit jaar is het mogelijk om de aangifte elektronisch in te dienen. Wij opteren er echter
nog steeds voor om de volledige aangifte per post te verzenden. Indien u wenst dat uw
aangifte toch elektronisch wordt verzonden, kunt u dit nog steeds persoonlijk doen op basis
van de door ons voorbereide papieren aangifte. Indien u uw aangifte vorig jaar zelf via
www.taxonweb.be heeft ingediend, zult u zelf geen papieren aangifte meer ontvangen.
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Indien u het in de tussentijd nog niet ontvangen heeft, zal u binnenkort ook uw aanslagbiljet
inzake inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) mogen ontvangen. Na verzending hiervan
beschikt u over een termijn van 6 maanden om desgevallend een bezwaarschrift in te
dienen, indien zou blijken dat de bedragen in het aanslagbiljet niet overeenstemmen met de
gegevens vermeld in uw aangifte voor inkomstenjaar 2016. Wij kunnen u vanzelfsprekend
bijstaan bij het nagaan van de correctheid van uw aanslagbiljet en de eventuele indiening van
een bezwaarschrift.
Indien u verder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.
U hier een goede ontvangst van toewensend, verblijven wij inmiddels,
Met de meeste hoogachting,
Marc Vandendijk
marc.vandendijk@vandendijk-taxlaw.be

An De Reymaeker
an.dereymaeker@vandendijk-taxlaw.be
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