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De uitbreiding van de beurstaks heeft veel vragen opge-
roepen, op dewelke de Federale Overheidsdienst Financiën 
heeft trachten te antwoorden op haar webpagina.

Desondanks, vindt u hieronder een samenvatting van de gro-
te wijzigingen die, belangrijk punt, in geen geval van toepas-
sing zijn op de verzekeringscontracten. 

1. Historiek

 Tot 1 januari 2017, werd een Belgische beurstaks geheven op 
elke koop en verkoop van bepaalde beurstransacties, geslo-
ten of uitgevoerd in België. 

Haar percentage varieert volgens het type active:

Obligaties Aandelen
Kapitalisa-
tiefondsen

Percentage 0,09 % 0,27 % 1,32 %

Plafonds 
per bestellling 

Tot 1/01/17

650 € 800 € 2.000 €

Plafonds 
per bestellling
Vanaf 1/01/17

1.300 € 1.600 € 4.000 €

2. Toepassingsgebieden

Sinds 1 januari 2017, heeft de beurstaks een ruimer toepas-
singsgebied, aangezien zij van toepassing is wanneer: 

•  Een natuurlijke persoon, met gebruikelijke woonplaats in 
België, of een vennootschap of een Belgische dochteron-
derneming rechtstreeks of onrechtstreeks een order heeft 
doorgegeven aan een tussenpersoon die in het buitenland 
gevestigd is. 

•  Een bestelling via een buitenlandse bankinstelling gaat of 

via een makelaar in buitenlandse roerende waarden. 

•  Een beurstransactie wordt aangeboden via internet door 
buitenlandse tussenpersonen. 

Tenzij de persoon of vennootschap aantoont dat de taks al 
zou betaald zijn. 

3. Werking

Er zijn twee mogelijke schema’s:

1.  De buitenlandse tussenpersonen vervullen de verplichting 
en de persoon die de bestelling doet moet ze niet meer 
vervullen. Zij moeten dan de verklaring en de betaalver-
plichtingen vervullen uiterlijk  op de laatste werkdag van 
de maand volgend op de maand gedurende dewelke de 
bestellingen hebben plaatsgevonden. 

2.  De personen of de vennootschappen die een bestelling 
doen, vervullen zelf de verplichting. Dit dient uiterlijk uit-
gevoerd te worden op de laatste werkdag van de tweede 
maand volgend op de maand waarin de orders hebben 
plaatsgevonden.

Het Ministerie van Financiën heeft de termijn verlengd: 

•  De termijn voor de buitenlandse tussenpersonen om de 
verklaring en de betalingsverplichtingen te vervullen voor 
de bestellingen gedurende de periode van januari 2017 tot 
april 2017, werd verlengd tot 30 juni 2017.

•  De termijn voor de personen en vennootschappen die zich 
zelf bezig houden met de verplichtingen, de periode van ja-
nuari 2017 werd verlengd tot maart 2017.

Lees binnenkort ons volgende “expertise-punt” over “de 
hervorming van de Belgische successierechten”.

>>>

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/overige-belastingen/voor-financiele-instellingen-en-verzekeringsondernemingen/taks-op-beursverrichtingen
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Disclaimer

Dit document werd in mei 2017 opgesteld op basis van gegevens op deze datum. 

Dit document bevat alleen algemene informatie. Bâloise Vie Luxembourg S.A. geeft via dit document geen enkel juridisch en/of fiscaal advies, noch ander advies 
van welke aard dan ook. De cliënten wordt aangeraden informatie in te winnen bij onafhankelijke adviseurs. 

Hoewel de gegevens in dit document afkomstig zijn van betrouwbare bronnen, wordt de juistheid, nauwkeurigheid, toepasselijkheid, toereikendheid niet ge-
garandeerd door Bâloise Vie Luxembourg S.A. Het actuele karakter van deze informatie ten opzichte van de persoonlijke situatie van elke onderschrijver wordt 
evenmin gegarandeerd. Bâloise Vie Luxembourg S.A. is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, drukfouten of verkeerde interpretaties van de 
gegevens die dit document bevat. 

Alle auteursrechten in dit document zijn het eigendom van Bâloise Vie Luxembourg S.A. Deze informatie mag niet worden verspreid in welke vorm dan ook zonder 
voorafgaand akkoord van Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
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