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CRYPTOWINSTEN EN BELASTINGEN
De handel in virtuele munten zoals bitcoins en cryptomunten is de laatste maanden bekend
geraakt bij het brede publiek. Dergelijke digitale munten bestaan uit een computercode en zijn
gebouwd op de zogenaamde blokchaintechnologie. Deze digitale munten zijn in vele landen
nog niet wettelijk geregeld, wat de nodige rechtsonzekerheid met zich meebrengt.
Dit heeft ook de vraag doen rijzen hoe winsten uit de aan- en verkoop van digitale munten
fiscaal behandeld moeten worden.
A. Algemene principes
Vooreerst dient er een onderscheid te worden gemaakt of de winsten al dan niet het gevolg
zijn van een beroepswerkzaamheid. Er zijn drie mogelijke scenario’s.
Het algemeen principe luidt dat winsten die voortvloeien uit het normale beheer van een
privévermogen niet belast worden. Het komt er dan op aan dat de fiscus dient aan te tonen dat
uw beheer niet normaal is. Of het beheer ‘normaal’ is, hangt af van een aantal criteria zoals
speculatieve motieven, de complexiteit van de verrichting, tijdsverloop tussen aankoop en
verkoop, etc.
Als de winst het gevolg is van speculatie, maar wel nog steeds buiten de beroepsactiviteit blijft,
dan moeten deze in de personenbelasting worden aangegeven als diverse inkomsten. Deze
worden dan belast tegen een tarief van 33 percent.
Vloeit de winst echter voort uit een beroepsactiviteit, dan zijn de gewone progressieve
belastingtarieven, welke kunnen oplopen tot de hoogste schijf van 50%, van toepassing.
Bovendien zijn ook sociale bijdragen verschuldigd.
De vraag is nu natuurlijk hoe deze principes worden toegepast op de handel in en de winsten
uit cryptomunten.
B. Voorafgaande beslissing 2017.852 dd. 5 december 2017
Begin december besliste de fiscus in een ruling dat de inkomsten verkregen uit de handel met
cryrptomunten aangegeven dienden te worden als diverse inkomsten en dus belast worden
tegen een tarief van 33%.
In het concrete geval betrof het een student die in het kader van de studies die hij volgde een
applicatie had ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van bitcoins. Uit die aan- en
verkoop genereerde hij een winst. De fiscus oordeelde dat die niet binnen het normale beheer
van het privévermogen viel gelet op het feit dat de student inspeelde op de sterke
prijsschommelingen. Een verdere en uitgebreidere motivering is echter niet terug te vinden in
de ruling.
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De fiscus gaat in zijn ruling wel na of er in dit geval geen sprake is van beroepsinkomsten.
Hier was de fiscus van oordeel dat de ontwikkeling van de applicatie kaderde in zijn hobby en
interesse in zijn studiedomein. De middelen die hierbij werden ingezet waren vrij beperkt en
weinig georganiseerd zodat er geen sprake kan zijn van een beroepsactiviteit.
C. Digitale munten: steeds speculatief?
Het is nog steeds nodig om elk geval in concreto na te gaan, zo oordeelt de Dienst
Voorafgaande Beslissingen. Zij voegt hier echter in haar nieuwsbrief wel aan toe dat ze van
oordeel is dat beleggingen in cryptomunten doorgaans een speculatief karakter hebben en dus
dienen opgenomen te worden onder de diverse inkomsten.
Belangrijk is hierbij op te merken dat het gaat om een standpunt van de Dienst Voorafgaande
beslissingen. Deze hebben een zeker gezag maar de fiscale administratie is geenszins
verplicht om dit standpunt te volgen of toe te passen.
Zolang er geen duidelijke (fiscale) regelgeving bestaat omtrent digitale munten zal de
rechtsonzekerheid blijven duren en is de nodige voorzichtigheid geboden. Het is immers zo
dat de omwisseling van grote cryptobedragen de aandacht kan trekken van de fiscus. Banken
en tussenpersonen hebben daarnaast ook de plicht om melding te maken in het kader van de
antiwitwaswetgeving.
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale
regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdfformaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
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