
De federale regering verhoogt opnieuw de belastingdruk voor beleggers. De extra taksen
moeten samen 429 miljoen euro opbrengen. Dat bedrag is zeven keer hoger als het nieuwe
fiscaal voordeel voor dividenden. Wat verandert er in 2018 voor de belegger en de
spaarder?

Derde keer goede keer? Na de snel afgevoerde rijkentaks en de speculatietaks voert de federale
regering voor de derde keer in enkel jaren een belasting in voor beleggers. Aangezien een
meerwaardebelasting politiek niet haalbaar was, opteert de regering voor een taks op
effectenrekeningen. Die vermogensbelasting is de meest opvallende ingreep. Maar ze is lang niet
de enige fiscale maatregel van het zomerakkoord die gevolgen heeft voor beleggers en
spaarders.

Hoe rijk moet u zijn om de effectentaks te betalen?

Een belastingplichtige betaalt vanaf 2018 een taks op effectenrekeningen als de effecten een
totale waarde hebben van meer dan 500.000 euro. De belastingvrije som is dus 500.000 euro per
persoon. Voor een koppel bedraagt die vrijgestelde som tweemaal 500.000 euro.

Zijn alle effecten belastbaar?

De belasting viseert beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Het is niet
duidelijk of een kasbon al dan niet wordt beschouwd als een obligatie. De heffing op
beleggingsfondsen is opmerkelijk omdat al een abonnementstaks van 0,0925 procent bestaat op
fondsen. Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen (tak 21- en tak23-producten) tellen niet
mee. Alleen effecten waarvan de waarde objectief te bepalen is, zijn belastbaar. Daarom
ontsnappen niet-beursgenoteerde aandelen aan de taks.

Hoe hoog is de belasting en wie zal die innen?

Het belastingtarief bedraagt 0,15 procent en is van toepassing op de totale waarde van de
effectenrekening. Stel dat Jan een rekening heeft met een waarde van 600.000 euro. Dan betaalt
hij 0,15 procent taks op 600.000 euro en niet op de schijf van 100.000 euro boven de
belastingvrije som. De keuze voor een belasting op de totale waarde heeft perverse gevolgen. Als
Piet een effectenrekening heeft met een waarde van 500.001 euro, betaalt hij 750 euro belasting.
Daardoor daalt de waarde van zijn effectenrekening naar 499.251 euro. Hij houdt dus minder over
dan Linda, die een effectenrekening heeft van 499.999 euro en daarom geen taks moet betalen.
'Dat kan eigenlijk niet', zegt fiscalist Michel Maus. 'Het is aan het Grondwettelijk Hof om daarover
te oordelen.'

De banken zullen elke maand de waarde van de effectenrekening bepalen. Zij zullen op het einde
van het jaar het gemiddelde berekenen van die twaalf bedragen en op dat gemiddelde is 0,15
procent belasting verschuldigd. De banken zullen de taks innen.

Hoeveel moet de taks opbrengen?

De federale regering rekent op 254 miljoen euro in 2018. Aangezien het tarief 0,15 procent
bedraagt, raamt ze de belastbare basis op 169 miljard euro. Volgens Febelfin, de koepel van de
banken, zijn er ongeveer 3,7 miljoen effectenrekeningen met een totale waarde van zowat 260
miljard euro. Het kabinet van Financiën zegt dat minder dan 5 procent van de effectenrekeningen
de belastingvrije som van 500.000 euro overschrijden.

Is het mogelijk de taks te omzeilen?

Beleggers kunnen de taks niet ontwijken door hun vermogen te splitsen over meerdere
rekeningen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Belastingplichtigen zullen
voortaan op hun belastingaangifte moeten meedelen of ze een of meerdere effectenrekeningen
hebben. De opening van een buitenlandse effectenrekening biedt geen uitweg, want
belastingplichtigen moeten nu al meedelen of ze rekeningen hebben in het buitenland.

In sommige gevallen kan een splitsing of herschikking van de effectenrekeningen van een koppel
wel helpen om de taks te vermijden. Stel dat de effectenrekening van 600.000 euro van Geert en
Lotte alleen op naam van Geert staat. Dan betaalt hij 900 euro taks. Als Lotte een effecten-
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rekening opent en Geert transfereert effecten met een waarde van minstens 100.000 euro naar de
rekening van Lotte, dan moet hij geen taks meer betalen. Ook een omvorming van de rekening
van Geert naar een gemeenschappelijke rekening van Geert en Lotte is een oplossing.

Koppels die op die manier aan fiscale optimalisatie doen, moeten wel rekening houden met
mogelijke andere gevolgen. Beschouwt de fiscus zo'n transfer van effecten als een schenking?
Hoeveel kost zo'n transfer? Wat gebeurt er bij een scheiding?

Beleggers kunnen de taks ook omzeilen door hun gedrag aan te passen. Het is mogelijk dat
beleggers meer investeren in vastgoed, niet-genoteerde aandelen en levensverzekeringen omdat
die zijn vrijgesteld. Dan dreigt de overwaardering van de vastgoedmarkt nog toe te nemen.

Welke belastingen op beleggings- fondsen stijgen?

Ook fondsen die minder dan 25 procent van hun activa investeren in obligaties, moeten voortaan
roerende voorheffing betalen op de meerwaarde op obligaties (de zogenaamde Reynderstaks).
Nu is die taks alleen verschuldigd als zij meer dan 25 procent in schuldpapier investeren. Alleen
nieuwe fondsen worden getroffen. Aangezien alleen meerwaarden op obligaties worden belast,
worden pure aandelenfondsen niet getroffen.

Bovendien moet de belegger voortaan roerende voorheffing betalen op uitkeringen van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Nu zijn die vrijgesteld, terwijl collectieve
beleggingsinstellingen (ICB's) wel belastbaar zijn. 'We creëren een gelijk speelveld tussen
collectieve beleggings- instellingen en gemeenschappelijke beleggingsfondsen', zegt vicepremier
Kris Peeters (CD&V). De taks op gemeenschappelijke beleggingsfondsen zal normaal alleen van
toepassing zijn op nieuwe investeringen. De eerste maatregel moet 75 miljoen opbrengen, de
tweede 50 miljoen. Sommige specialisten denken dat dat niet realistisch is.

Hoeveel stijgt de beurstaks?

De taks op de aan- en verkoop van aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent en is nu dubbel zo
hoog als in 2011. Het tarief voor de aan- en verkoop van obligaties stijgt van 0,09 naar 0,12
procent. Die maatregel moet 50 miljoen opbrengen. Dat is mogelijk als de belastingverhoging niet
leidt tot een daling van de beurshandel. De beurstaks leverde 213 miljoen op in 2016. De
opbrengst van de taks steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 24 procent, omdat de
afschaffing van de speculatietaks de aandelenhandel opnieuw deed toenemen.

De beurstaks bij de verkoop van beleggingsfondsen van het kapitalisatietype blijft onveranderd op
1,32 procent. De maximale belasting per transactie blijft 1.600 euro voor aandelen, 1.300 euro
voor obligaties en 4.000 euro voor fondsen.

Hoeveel dividend kunt u weldra belastingvrij ontvangen?

De regering besliste een eerste schijf van 627 euro dividenden vrij te stellen van roerende
voorheffing om het spaargeld te activeren en investeringen in aandelen te stimuleren. Aangezien
de roerende voorheffing 30 procent bedraagt, daalt de belastingdruk voor aandelenbeleggers met
188,1 euro. Het gemiddeld brutodividendrendement op de beurs van Brussel bedraagt zowat 3,5
procent. Dat betekent dat beleggers met een gespreide Belgische aandelen- portefeuille tot bijna
18.000 euro geen roerende voorheffing meer betalen op dividenden.

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.' Dat betekent dat beleggers de in 2018 te veel betaalde roerende voorheffing pas
in 2019 zullen recupereren. De begrotingstabel van de regering geeft aan dat die maatregel de
overheid 61 miljoen zal kosten in 2019. In de cijfervoorbeelden veronderstellen we dat de
belegger het voordeel al in 2018 geniet, omdat we daar de impact van de maatregelen willen
illustreren.

Vanaf welk bedrag moet u belastingen op spaarboekjes betalen?

De fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes zakt van 1.880 naar 940 euro. We kunnen
ervan uitgaan dat de meeste spaarders nu 0,11 procent rente ontvangen. Dat betekent dat ze
voortaan nog 854.545 euro belastingvrij kunnen sparen. Tot nu kon dat tot een bedrag van 1,71
miljoen euro. De lagere fiscale vrijstelling zal in de huidige marktomstandigheden waarschijnlijk
weinig spaarders treffen. Maar dat kan vrij snel veranderen als de rente stijgt. Bij een spaarrente
van 2 procent - in het verleden echt niet zo uitzonderlijk - zal een spaarder roerende voorheffing
moeten betalen als hij meer dan 47.000 euro op zijn spaarboekje heeft. Bij spaarboekjes bedraagt
de roerende voorheffing boven de vrijgestelde grens 15 procent.

Heeft extra pensioensparen nu meer zin?

Als u aan pensioensparen doet, dan kunt u voortaan kiezen tussen twee mogelijkheden. U kunt
ervoor opteren de oude gewoonte verder te zetten en maximaal 940 euro per jaar te sparen tegen
een fiscaal voordeel van 30 procent. Dat levert u dan 282 euro op. Maar voortaan kunt u ook
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1.200 euro in uw pensioensparen stoppen tegen een fiscaal voordeel van 25 procent, goed voor
300 euro. Aan u om te beslissen of u 260 euro extra wil opzijzetten voor 18 euro meer. Hoe het
fiscaal voordeel wordt berekend als u meer dan 940 euro maar minder dan 1.200 euro spaart, is
nog niet duidelijk. Enkele specialisten zeggen dat het niet interessant is om voortaan 1.200 euro
per jaar in plaats van 940 euro te sparen voor het pensioen. Ze waarschuwen dat de bijkomende
fiscale aftrek van 18 euro ruimschoots wordt gecompenseerd door een hogere eindbelasting op
de leeftijd van 60 jaar.

Is de tweede pensioenpijler nu ook bereikbaar voor kleine zelfstandigen?

Er wordt ook een volwaardige tweede pensioenpijler voor zelfstandigen zonder vennootschap
ingevoerd. Het toekomstige fiscale kader zal overeenstemmen met dat van de al bestaande
tweede pijler voor zelfstandigen die vanuit een vennootschap werken.

Wat als mijn werkgever geen groepsverzekering aanbiedt?

Ook voor loontrekkenden is er een nieuwe regeling voor de tweede pensioenpijler in de maak.
Werknemers die nu tussen de plooien vallen omdat hun werkgever geen groepsverzekering
aanbiedt, zullen toch een appeltje voor de dorst kunnen sparen. Het idee is om in een vrij
aanvullend pensioen te voorzien dat gefinancierd wordt door middel van bijdragen die door de
werkgever op vraag van de werknemer van het loon worden afgehouden.

WOUTER VERVENNE EN DIRK SELLESLAGH ■
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