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ANALISTEN DICHTEN ‘KRAKKEMIKKIGE’ WET GEEN LANG LEVEN TOE

Meer belastingbrieven
door rijkentaks
De rijkentaks betekent dat het aantal Belgen dat een vooraf ingevulde belastingaangifte in de bus
krijgt, flink onder druk komt. Een streep door de fiscale vereenvoudiging.
jaar de wet bijgestuurd wordt.
‘Dit is met zekerheid een regeling
die slechts heel kort zal gelden’,
tweette fiscalist Koen Van Duyse
van het fiscaal kantoor Tiber
ghien gisteren.
Ook Van Belleghem (Degroof )
verwacht al snel een bijsturing.
‘Men had een perfect systeem
van bevrijdende roerende voor
heffing. De staat bepaalde het be
lastingtarief, de fiscus kon het
innen met een minimum aan ad
ministratie omdat de banken het
werk deden. De belastingplichti
ge moest niets doen. En het geld
kwam elke maand automatisch
in de schatkist. Omwille van een
taks van 4 procent heeft men het
hele systeem op losse schroeven
gezet, zonder stil te staan bij de
gevolgen voor de belastingplich
tige en de schatkist.’

VAN ONZE REDACTEUR

PASCAL DENDOOVEN
BRUSSEL | De bruine

envelop
van Financiën leek stilaan zijn
beste tijd gehad te hebben, maar
door de rijkentaks riskeert die
een comeback te maken. Eerder
dit jaar kregen anderhalf miljoen
Belgen een vooraf ingevulde aan
gifte van de fiscus, een verdubbe
ling tegenover een jaar eerder.
Meteen goed voor bijna een
kwart van de belastingplichtigen.
Het ging daarbij om gepensio
neerden en mensen die leefden
van een uitkering.
‘Door de rijkentaks zal iedereen
die wat aandelen heeft, opnieuw
een aangifte moeten doen’, zegt
Olivier Van Belleghem, directeur
estate planning bij Bank Degroof.
Zeker bij de gepensioneerden zit
ten mensen met een spaarpotje
in beleggingen. En die hebben al
eens een bekend aandeel als Sol
vay, GBL of Ageas in portefeuille.
De hernieuwde aangifteplicht
staat haaks op de plannen die de
fiscus eerder dit jaar uitte, om
het systeem van de vooraf inge
vulde aangifte nog uit te breiden.
Ook loontrekkers met een hypo
thecaire lening en pakweg twee
kinderen ten laste, zouden al in
2013 of 2014 van het systeem ge
nieten.
Onuitvoerbaar

Al die belastingplichtigen moes
ten alleen nog de aangifte nakij
ken. Enkel als ze bezwaren heb
ben omdat de fiscus pakweg een
aftrekpost vergat, moesten ze
nog een gecorrigeerde aangifte
invullen en terugsturen. De voor
bije twee jaar stuurde maar één
op de tien belastingplichtigen
zijn op voorhand ingevulde aan
gifte terug met aanvullingen en
correcties.
‘De rijkentaks houdt in dat ieder
een nu thuis een administratie
moet bijhouden van welke cou
pons hij geïnd heeft. Men moet
apart aangeven welke roerende
inkomsten onder 25 procent roe

rende voorheffing vallen, welke
onder het tarief van 21 procent
en welke niet onder de 4 procent
rijkentaks vallen’, zegt een speci
aliste. Over wat wel en niet aan
gegeven moet worden, heerst
verwarring. Fiscalisten lezen de
wet zo dat bijvoorbeeld ook de
rente op de Letermestaatsbon
zou moeten worden aangeven,
ook al telt die niet mee voor de
berekening van de rijkentaks.
De fiscus vraagt in principe al die
gegevens om na te gaan wie de
rijkentaks verschuldigd is. Alleen
wie meer dan 20.020 euro aan

roerende inkomsten geniet (in
komsten uit aandelen, obligaties,
termijnrekeningen...), moet op
de inkomsten boven dat bedrag
een supplement van 4 procent
betalen.
De berekening van het potje van
20.020 euro is voor een gewone
spaarder niet evident. De rijken
taks is bijvoorbeeld niet van toe
passing op het spaarboekje. Ech
ter, wie meer spaarrente dan
1.830 euro ontvangt, moet dat
verschil wel aangeven omdat het
in het potje van 20.020 euro
komt.

Niet alleen de spaarder moet nu
een hele administratie bijhou
den, ook de fiscus moet systemen
uitbouwen en volk mobiliseren
om na te gaan of mensen de rij
kentaks verschuldigd zijn. De
banksector probeerde tevergeefs
de wet tegen te houden omdat hij
opzag tegen de informatica
inspanning die ze vroeg. Maar nu
lijken er ook binnen de fiscale
administratie stemmen op te
gaan tegen wat sommigen een
‘krakkemikkige wet’ noemen.
Fiscalisten en bankiers verwach
ten dat nog voor het eind van het

Op de inning van de taks zit een
vertragend effect, zegt Van Bel
leghem. Wie kiest voor de aangif
teplicht, deelt pas in juni 2013 de
gegevens mee. De afrekening zal
dan voor 2014 zijn. De meer ge
goede spaarders willen de aangif
teplicht vermijden door op alle
roerende inkomsten de rijken
taks te betalen. Dus ook op de
eerste 20.020 euro aan inkom
sten. Dat betekent een extra uit
gave van 800 euro, maar houdt in
dat de fiscus niet langer de in
komsten apart gemeld krijgt.
Specialisten verwachten dat de
overheid uiteindelijk opnieuw
naar de bevrijdende roerende
voorheffing zal grijpen, maar dan
tegen een veralgemeend tarief
van 25 procent.
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Rijkentaks staat
haaks op
administratieve
vereenvoudiging

