
De regering wil beleggers en spaarders bijna 430 miljoen extra belastingen doen betalen.
Alleen kleine aandelenbeleggers zullen netto duidelijk meer overhouden.

Het zomerakkoord verandert voor de zoveelste keer de fiscaliteit voor beleggers en spaarders.
Wat heeft de regering beslist en hoeveel moeten de maatregelen opbrengen?

1 Nieuwe taks op effectenrekeningen

Een belegger moet vanaf 2018 een taks betalen als de waarde van de effecten op zijn
effectenrekening meer dan 500.000 euro bedraagt. De belastingvrije som per koppel bedraagt
tweemaal 500.000 euro of 1 miljoen. 'Het belastingtarief bedraagt 0,15 procent op de volledige
waarde van de effectenportefeuille', zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De taks viseert aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Pensioenspaarfondsen en
levensverzekeringen zijn vrijgesteld. Alleen producten waarvoor een objectieve waarde kan
worden bepaald, zijn belastbaar. Van Overtveldt preciseert dat niet-beursgenoteerde aandelen
daarom zijn vrijgesteld.

De belasting moet 254 miljoen euro opbrengen. Dat betekent dat de regering de belastbare basis
op 169 miljard euro raamt. Volgens Febelfin, de koepel van de banken, staat er op alle 3,7 miljoen
effectenrekeningen samen zowat 260 miljard euro. Minder dan 5 procent van dat aantal
rekeningen overschrijdt de drempel van 500.000 euro, meldt het kabinet van Financiën.

De banken zullen elke maand de waarde van de effectenrekening bepalen. De regering zal een
taks heffen op de gemiddelde waarde van die twaalf observaties.

Een omzeiling van de taks door het openen van meerdere rekeningen of uitwijking naar het
buitenland is volgens Van Overtveldt niet mogelijk. 'In de belastingaangifte zullen beleggers
moeten meedelen of ze een of meerdere effectenrekeningen hebben. Beleggers moeten nu al
hun buitenlandse rekeningen aangeven.'

2 Ruimere taks op meerwaarden op obligaties van fondsen

De overheid belast nu alleen de meerwaarden van het obligatieluik van een beleggingsfonds als
dat fonds minstens 25 procent van zijn activa investeert in obligaties. Die drempel van 25 procent
verdwijnt. Dat betekent dat ook meerwaarden van fondsen met weinig obligaties belastbaar
worden. Die maatregel moet 75 miljoen opbrengen.

3 Taks op gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Beleggers moeten voortaan ook roerende voorheffing betalen op gemeenschappelijke
beleggingsfondsen. Dat zijn fondsen die voor rekening van beleggers beleggen in collectieve
beleggingsinstellingen of ICB's. 'We creëren een gelijk speelveld', zegt vicepremier Kris Peeters
(CD&V). De maatregel moet 50 miljoen opbrengen.

4 Verhoging beurstaks

De beurstaks stijgt voor de zoveelste keer. De belasting op de aan- en verkoop van aandelen
stijgt van 0,27 naar 0,35 procent. Het tarief voor obligaties stijgt van 0,09 naar 0,12 procent.

5 Fiscale vrijstelling eerste schijf dividenden

Dividenden tot 627 euro worden vrijgesteld van roerende voorheffing. Die maatregel heeft als doel
meer spaargeld te kanaliseren naar aandelen en de reële economie en investeringen te
stimuleren.

De vrijstelling wordt toegekend via de belastingaangifte. Van Overtveldt: 'Beleggers zullen eerst
roerende voorheffing moeten betalen op alle dividenden en kunnen dan 30 procent van 627 euro
terugvorderen.'

6 Halvering vrijstelling spaarboekje

De fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes zakt van 1.880 naar 940 euro. Aangezien de
rente laag is, worden weinig spaarders getroffen. Maar dat zal veranderen zodra de rente stijgt.
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7 Hogere vrijstelling pensioensparen

Pensioenspaarders kunnen voortaan kiezen tussen twee opties. Ofwel blijven ze tot 940 euro
sparen. Dan bedraagt het fiscaal voordeel 30 procent of maximaal 282 euro. Ofwel sparen ze
1.200 euro en bedraagt het fiscaal voordeel 25 procent of 300 euro.

WOUTER VERVENNE ■
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