
IMPACT	  VAN	  DE	  TAXSHIFT	  

De	  inzet	  van	  de	  taxshift:	  verschuiving	  van	  de	  belasting	  op	  arbeidsinkomen	  naar	  andere	  vormen	  van	  
belasting…	  focus	  op	  de	  zelfstandigen	  met	  een	  aantal	  maatregelen	  hierna.	  

1.   De	  sociale	  bijdragen	  die	  moeten	  betaald	  worden	  op	  het	  netto	  belastbaar	  jaarinkomen	  
worden	  verlaagd,	  van	  22	  naar	  20,5	  procent,	  gespreid	  over	  drie	  jaar.	  In	  2016	  zal	  een	  tarief	  van	  
21,5	  %	  gelden,	  in	  2017	  wordt	  het	  een	  tarief	  van	  21%,	  om	  in	  2018	  het	  beoogde	  tarief	  van	  
20,5%	  te	  bereiken.	  
Deze	  nieuwe	  tarieven	  gelden	  voor	  inkomsten	  tot	  maximaal	  55	  577	  euro.	  
	  
	  

2.   De	  belastingvrije	  som	  wordt	  verhoogd	  tot	  8	  290	  euro.	  
	  
	  

3.   De	  belastingschijf	  van	  30	  procent	  wordt	  geschrapt	  en	  de	  schijf	  van	  45	  procent	  zal	  worden	  
aangepast:	  aldus	  moeten	  de	  verschuldigde	  belastingen	  worden	  verlaagd.	  
	  
	  

4.   De	  roerende	  voorheffing	  op	  de	  liquidatiebonus	  stijgt	  van	  25	  naar	  27	  procent,	  vanaf	  1	  januari	  
2016.	  
De	  liquidatiebonus	  is	  het	  dividend	  dat	  ondernemers	  aan	  zichzelf	  kunnen	  uitkeren,	  nadat	  de	  
vennootschap	  is	  “geliquideerd”,	  nadat	  de	  activa	  van	  de	  vennootschap	  zijn	  verkocht	  en	  de	  
schulden	  zijn	  betaald.	  
Er	  is	  echter	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  ontsnappen	  aan	  de	  verhoging	  van	  de	  roerende	  
voorheffing,	  door	  de	  aanleg	  van	  een	  liquidatiereserve:	  dit	  betekent	  concreet	  dat	  de	  
vennootschap	  de	  winsten	  niet	  uitkeert	  aan	  de	  aandeelhouders,	  maar	  een	  reserve	  aanlegt	  en	  
onmiddellijk	  hierop	  10%	  belasting	  betaalt;	  bij	  de	  latere	  vereffening	  dient	  er	  dan	  geen	  
roerende	  voorheffing	  meer	  te	  worden	  betaald.	  De	  voorwaarde	  is	  echter	  dat	  de	  
gereserveerde	  winsten	  tot	  aan	  de	  vereffening	  in	  de	  vennootschap	  dienen	  te	  blijven.	  
	  
	  

5.   De	  werkgeversbijdragen	  op	  de	  brutolonen	  van	  werknemers	  zullen	  dalen,	  van	  33%	  naar	  25%,	  
terug	  met	  een	  gespreide	  daling	  tot	  in	  2018.	  Nu	  echter	  werden	  er	  reeds	  diverse	  structurele	  
bijdrageverminderingen	  toegepast:	  dit	  systeem	  zal	  geleidelijk	  worden	  afgeschaft.	  
Een	  handige	  onlinetool	  om	  de	  omvang	  van	  de	  lastenverlaging	  voor	  uw	  bedrijf	  te	  berekenen	  is	  
taxshiftcalculator.be	  
	  
	  

6.   Startende	  ondernemers	  zullen	  extra	  ondersteuning	  krijgen	  bij	  de	  aanwerving	  van	  
werknemers.	  De	  reeds	  bestaande	  steunmaatregelen	  o.v.v.	  verminderde	  werkgeversbijdragen	  
bij	  aanwerving	  worden	  versterkt:	  specifiek	  voor	  een	  eerste	  aanwerving	  tussen	  2016	  en	  2020	  
zullen	  geen	  sociale	  werkgeversbijdragen	  meer	  moeten	  betaald	  worden.	  Tot	  en	  met	  de	  
aanwerving	  van	  een	  zesde	  werknemer	  zien	  de	  verminderingen	  per	  kwartaal	  vanaf	  2017	  er	  
als	  volgt	  uit:	  
	  



	  
	   5	  kwartalen	   volgende	  4	  kwartalen	   daaropvolgende	  4	  kwartalen	  

1ste	  aanwerving	   geen	  bijdrage	  meer	  
2de	  	  aanwerving	   1550	  euro	   1050	  euro	   450	  euro	  
3de	  	  aanwerving	   1050	  euro	   1050	  euro	   450	  euro	  
4de	  	  aanwerving	   1050	  euro	   1050	  euro	   450	  euro	  
5de	  	  aanwerving	   1050	  euro	   1050	  euro	   450	  euro	  
6de	  	  aanwerving	   1050	  euro	   1050	  euro	   450	  euro	  
	  
	  

7.   De	  ruggensteun	  voor	  kmo’s	  en	  zelfstandigen	  die	  investeren	  in	  hun	  zaak	  wordt	  versterkt:	  de	  
investeringsaftrek	  voor	  productieve	  investeringen	  (bijv.	  de	  aankoop	  van	  materiaal	  of	  
machines)	  zal	  verhogen	  van	  4	  naar	  8	  procent	  voor	  kmo’s	  en	  voor	  eenmanszaken	  van	  3,5	  naar	  
8	  procent.	  
Voor	  digitale	  investeringen	  wordt	  de	  aftrek	  verhoogd	  naar	  13,5	  procent	  (aankoop	  van	  
betaalterminals,	  systemen	  voor	  elektronische	  facturatie	  en	  beveiliging	  van	  ICT).	  
Voor	  energiebesparende	  investeringen,	  octrooien	  en	  milieuvriendelijke	  investeringen	  in	  
onderzoek	  en	  ontwikkeling	  is	  er	  reeds	  de	  bestaande	  aftrek	  van	  13,5	  procent.	  
Investeren	  in	  beveiliging	  levert	  een	  aftrek	  van	  20,5	  procent	  op.	  
	  
	  

8.   Monsterboetes	  van	  309	  procent	  voor	  het	  ontbreken	  van	  fiscale	  fiches	  bij	  vennootschappen	  
in	  het	  geval	  van	  extra	  legale	  voordelen	  voor	  werknemers,	  zullen	  in	  de	  toekomst	  gemilderd	  
worden.	  
	  
	  

9.   Vanaf	  2017	  zullen	  er	  nog	  extra	  maatregelen	  worden	  genomen	  tot	  verbetering	  van	  het	  sociaal	  
statuut	  van	  zelfstandigen…	  

…wordt	  vervolgd…	  


