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Aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2015 (inkomsten van 2014) 

 

 
De aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten van 2014) werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2015. Er zijn 79 nieuwe codes, terwijl 
slechts 36 codes verdwenen. De aangifte bevat daardoor 772 codes, 43 meer dan die van 
vorig jaar, en is daarmee de langste ooit.  
Het merendeel der belastingplichtigen heeft uiteraard aan een fractie van deze codes 
genoeg: 82 % van de belastingplichtigen moeten minder dan 20 codes invullen en bijna de 
helft heeft zelfs genoeg aan 10 codes of minder. Daarnaast zullen meer dan 2.000.000 
belastingplichtigen dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. 
 
1. Onroerende inkomsten 
 
Het merendeel van de nieuwe codes is een gevolg van de zesde staatshervorming die met 
ingang van aanslagjaar 2015 de gewesten bevoegd maakte voor de eigen woning en een 
aantal andere belastingverminderingen.  
De woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar bepaalt welke gewestregeling van 
toepassing is voor de toekenning van het gewestelijk belastingvoordeel. Wij verwijzen 
hiervoor naar onze nieuwsbrief van 8 april 2015 en onze nieuwsbrief van 11 juli 2014.  
 
2. Melding bankrekeningen buitenland 
 
Belastingplichtigen moeten al langer aangeven dat ze houder zijn van een buitenlandse 
bankrekening.  
Daarnaast moeten deze buitenlandse rekeningen ook gemeld worden bij het centraal 
aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België, met vermelding van het rekeningnummer, 
de naam van de financiële instelling en het land waar de rekening werd geopend.  
Voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 ontvingen belastingplichtigen een schriftelijke 
vraag van de FOD Financiën om de en de aangifte aangegeven rekeningen aan het centraal 
aanspreekpunt te melden.  
Vanaf aanslagjaar 2015 moet de melding gelijktijdig gebeuren met de indiening van de 
aangifte. Als de melding van een bepaalde rekening reeds gebeurde in een vorig aanslagjaar 
is een nieuwe melding van deze rekening niet meer nodig.  
Het aangifteformulier in de personenbelasting vraagt voortaan ook om te bevestigen dat 
deze melding gebeurd is. (Ook voor Belgische banken geldt trouwens een 
meldingsverplichting voor Belgische bankrekeningen en contracten. Wij verwijzen hiervoor 
naar onze online actualiteit van 6 augustus 2013). 
 
3. Kaaimantaks 
 
Verder ligt ook het ontwerp van de reeds geruime tijd aangekondigde doorkijkbelasting (in de 
volksmond "Kaaimantaks") ter tafel, waarbij inkomsten verkregen door een juridische 
constructie in het buitenland zullen worden belast in hoofde van de inwoner-natuurlijke 
persoon/rechtspersoon die de oprichter is van de juridische constructie, alsof de oprichter de 
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inkomsten rechtstreeks had verkregen. De nieuwe regeling zou van toepassing zijn op 
inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015. Uiteraard berichten wij u verder van 
zodra de nodige wetteksten in het Belgisch Staatsblad verschijnen. 
 
4. Indieningdata fiscale aangiften 
 
De indieningdatum voor de papieren aangifte in de personenbelasting is vastgelegd op 30 
juni 2015. Belastingplichtigen die hun belastingaangifte via Tax-on-Web indienen, krijgen 
uitstel tot 15 juli 2015. Indien uw aangifte echter elektronisch wordt ingediend via een 
beroepsbeoefenaar (boekhouder - accountant) die over een geldige volmacht beschikt, mag 
deze aangifte ingediend worden tot 29 oktober 2015.  
Voor de aangifte in de vennootschapsbelasting werden nog geen indieningdata bekend 
gemaakt. 
 
Deze gewijzigde fiscale regelgeving impliceert dan ook dat de cijferberoepers over 
bijkomende gegevens dienen te beschikken teneinde de fiscale belangen van hun cliënten 
optimaal te kunnen behartigen. 
 


