DE TAXSHIFT
Op donderdag 23 juli 2015 bereikte onze federale regering een akkoord over de taxshift: algemeen wil
dit zeggen dat men de belasting op arbeid zal verlagen en deze verlaging zal worden gecompenseerd
door andere vormen van belasting.
Deze lastenverlaging zou 3,7 miljard euro bedragen tussen nu en 2018, daarin zit 2 miljard euro om
de competitiviteit van de KMO’s te verhogen en 1,7 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen.
Wij zijn tevreden, de vakbonden niet.
Een overzicht van de tot nog toe gekende maatregelen:
-

-

de werkgeversbijdrage wordt vanaf 2016 verlaagd van 33 naar 25 procent
nacht-, weekend- en ploegenarbeid zullen goedkoper worden
er komt een enveloppe voor een investeringsaftrek die oploopt tot een half miljard
er komen fiscale maatregelen voor technologische innovatie
de werkgeversbijdragen op de werkloosheid met bedrijfstoeslag verhogen voor nieuwe
bruggepensioneerden
niet elke vorm van tijdskrediet zal nog meetellen voor de berekening van het pensioen
de bestaande doelgroepenvermindering voor de eerste drie aanwervingen wordt versterkt
met 450 euro per kwartaal per werknemer
er komt een wijziging in de belastingschijven, waardoor werknemers maandelijks 100 euro
netto extra overhouden, al geldt dit vooral voor lage en middeninkomens
tijdelijke werkloosheid zal worden beperkt tot een maximaal aantal dagen per jaar
de degressiviteit van de werkloosheid zal worden versneld; enkel wie langer dan 25 jaar
heeft gewerkt, zal nog een onbeperkte uitkering ontvangen
er komt een welvaartsenveloppe van 1,2 miljard euro voor de laagste inkomens en mensen
die niet meer werken (gepensioneerden bijv.)
accijnzen op diesel, tabak en alcohol zullen stijgen
er wordt een gezondheidstaks ingevoerd op ongezonde voeding
de roerende voorheffing op spaarproducten wordt opgetrokken van 25 naar 27 procent,
behalve voor spaarboekjes
de btw op elektriciteit stijgt van 6% naar 21%
er komt een speculatietaks ingeval beursgenoteerde aandelen binnen de zes maanden na
aankoop terug verkocht worden
de kaaimantaks wordt ingevoerd: een doorkijkbelasting voor de oprichter en/of begunstigde
van juridische constructies, zoals trusts, stichtingen en buitenlandse laag belaste entiteiten
tevens komt er een belastingregime voor vastgoedvennootschappen
er worden extra maatregelen voorzien om fiscale fraude tegen te gaan
de mutualiteiten dienen 100 miljoen euro te besparen tegen 2019

