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Nieuwe begrotingsmaatregelen beperken
de fiscale voordelen

In
het
regeerakkoord
van de regering Di Rupo I
staan enkele fiscale maatregelen die een aantal
populaire voordelen in
de personenbelasting in
vraag stellen Wat houden
deze maatregelen juist in?

meer dan vijf jaar in gebruik genomen is bij de aanvang van de
werken en dat de plaatsing door een geregistreerd aannemer
wordt gedaan. De belastingvermindering zou voortaan 30%
bedragen in plaats van 40%. Deze laatste bepaling is echter nog
niet omgezet in een wettekst. De maximale vermindering blijft
wel behouden, zijnde 2.930 EUR voor het aanslagjaar 2013. Indien
30% van de uitgave dit maximum overschrijdt, dan is er geen
overdracht meer mogelijk naar de volgende drie aanslagjaren.
Voor diegene die de vermindering niet kunnen genieten wegens
te weinig of geen verschuldigde belastingen, wordt de
vermindering omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Marc Depierreux
wealth structuring officer

Bent u reeds voor 2012 verbintenissen aangegaan?
Enkele van deze fiscale maatregelen werden reeds omgezet in
wetteksten. Deze wetten hebben betrekking op energiebesparende
uitgaven, groene leningen, energiezuinige woningen en bedrijfswagens.
Laten we de maatregelen meer in detail bekijken.

1. Afschaffing van de fiscale voordelen van energiebesparende uitgaven
Alle voordelen afgeschaft, op één na
Vanaf 1 januari 2012 wordt de belastingvermindering voor alle
energiebesparende uitgaven afgeschaft.
Een uitzondering geldt echter voor dakisolatie. Deze uitgave geeft
nog recht op een vermindering op voorwaarde dat de woning sedert

De wet voorziet ook in een overgangsmaatregel. Betalingen
gedaan in 2012 voor energiebesparende uitgaven behouden hun
fiscaal voordeel op voorwaarde dat ze betrekking hebben op
een overeenkomst die ten laatste op 27 november 2011 met de
aannemer gesloten werd.
Deze betalingen gedaan in 2012 genieten het regime zoals het
bestond in 2011: de vermindering blijft 40%, met een maximum
van 2.930 EUR, voor vervanging en onderhoud van een stookketel,
plaatsing dubbele beglazing, dakisolatie, kamerthermostaat of
theromostatische kranen en een energie audit. De voorwaarde
om hiervan te genieten is dat de woning sedert meer dan vijf
jaar in gebruik genomen is bij de aanvang van de werken en dat
de werken gebeuren door een geregistreerd aannemer. Indien
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De uitgaven in 2012 voor zonnepanelen, warmtepompen en
zonneboilers genieten in deze overgangsmaatregel ook van
een vermindering van 40%, maar met een verhoogd maximum
van 3.810 EUR. De werken moeten eveneens gebeuren door een
geregistreerd aannemer, maar de woning hoeft geen vijf jaar in
gebruik te zijn. Deze maatregel geldt ook voor nieuwbouw. De
overdracht is mogelijk voor woningen die sedert meer dan vijf jaar
in gebruik zijn genomen. Er is geen echter geen omzetting in een
belastingkrediet mogelijk.

2. De groene lening: het einde van een tijdelijke maatregel
Zoals eerder aangekondigd was het Groen+ krediet een tijdelijke
maatregel die liep van 1 januari 2009 tot en met 31 december
2011. Het voordeel bestond in een “intrestbonificatie” (een korting
van 1,5%) en een belastingvermindering van 40% op het saldo van
de betaalde intresten. Voor de intresten betaald vanaf 1 januari
2012 daalt het voordeel naar 30%.

3. Stopzetting van kortingen op energiezuinige woningen

4. Aanpassing van de belastingen op bedrijfswagens
Volgens de oude regeling wordt het gratis gebruik van een
bedrijfswagen belast op basis van de CO2-uitstoot, het type
brandstof en een forfaitair aantal privé kilometers (5.000 km of
7.500 km).
Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op
basis van 6/7 van de cataloguswaarde van het voertuig,
vermenigvuldigd met een percentage afhankelijk van de CO2uitstoot. Dit percentage varieert tussen 4% en 18%. Het minimum
bedrag van het voordeel alle aard mag niet lager zijn dan
1.200 EUR (aanslagjaar 2013). De cataloguswaarde omvat de
gefactureerde waarde inclusief opties en btw, maar exclusief
korting!
De aftrek van beroepskosten van de bedrijfswagen kan ten belope
van 0,15 EUR/km, maar beperkt tot het bedrag van het voordeel
alle aard zelf (eventueel verhoogd met de eigen bijdrage van de
werknemer). Dit kan enkel door de eigenaar, degene op wiens
naam het voertuig is ingeschreven. Of door degene die het voertuig
op bestendige basis huurt, evenals diens kinderen, echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner.
We komen terug op de andere aangekondigde maatregelen
(woonlening,pensioensparen, aftrekposten die vervangen worden
door belastingverlagingen, …) van zodra deze zijn aangenomen
door het Parlement.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de belastingvermindering voor een
lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning
afgeschaft.
Ook hier voorziet een overgangsmaatregel in het behoud van de
vermindering voor certificaten die aangevraagd werden uiterlijk 31
december 2011 en die uitgereikt worden tussen 1 januari 2012 en
29 februari 2012. In dit geval doet men alsof deze certificaten nog
uitgereikt werden in 2011 en geven ze bijgevolg nog recht op een
fiscaal voordeel: een jaarlijkse vermindering van respectievelijk
420 EUR, 850 EUR of 1.660 EUR, telkens voor een termijn van
10 jaar.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
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40% van de uitgave dit maximum overschrijdt, dan kunt u deze
overdragen naar de volgende drie aanslagjaren. Voor diegene die
de vermindering niet kunnen genieten wegens te weinig of geen
verschuldigde belastingen, wordt de vermindering omgezet in een
terugbetaalbaar belastingkrediet.

