De karaattaks wat meer uitgelegd
De karaattaks is een duidelijk en voorspelbaar fiscaal regime voor diamantbedrijven. De
normale vennootschapsbelasting – of inkomstenbelasting voor natuurlijke personen –
zal geheven worden op het belastbaar inkomen, berekend op basis van een forfaitaire
brutomarge die in de plaats komt van de reëel verwezenlijkte marge.

Hoe werkt het?
De kostprijs van verkochte goederen (Cost of Goods Sold – COGS) wordt forfaitair
vastgesteld op een bedrag gelijk aan 97,9% van de omzet van een diamantbedrijf. Als gevolg
hiervan wordt de brutomarge in de resultatenrekening met betrekking tot diamanthandel,
uitsluitend voor de belastingberekening vervangen door de forfaitaire marge van 2,1%.
Vervolgens kunnen alle gebruikelijke aftrekbare kosten en fiscale aftrekken in vermindering
gebracht worden op die brutomarge. Maar het netto belastbaar inkomen kan uiteindelijk niet
lager zijn dan 0,55% van de omzet. Tijdens het eerst implementatiejaar – aanslagjaar 2017 zal dit minimum eenmalig opgetrokken worden naar 0,65%.
De omzet van een diamantbedrijf is gelijk aan de som van alle verkochte diamanten tijdens
een bepaalde belastingperiode, zoals vermeld op de facturen die door het diamantbedrijf
uitgegeven werden tijdens die periode. Dit verhoogt de duidelijkheid en voorspelbaarheid
van de te betalen belastingen significant. Net zoals in het huidige fiscale regime impliceert
een belastbaar inkomen dat minstens één bestuurder van het bedrijf een vergoeding
ontvangt die niet lager is dan een bepaalde drempel. Deze drempel is afhankelijk van de
totale omzet van het bedrijf en zal verder wettelijk bepaald en gespecifieerd worden.

Wanneer en voor wie is het van toepassing?
De karaattaks is van toepassing vanaf fiscaal jaar 2016 (aanslagjaar 2017).
Het regime is verplicht voor geregistreerde diamantbedrijven in België, maar beperkt zich
tot de omzet die gehaald wordt uit de eigenlijke diamanthandel. Omzet die het gevolg is van
andere activiteiten, zoals dienstverlening, wordt afzonderlijk belast omdat dit niet binnen het
toepassingsgebied van de karaattaks valt.

De karaattaks is niet verplicht voor mijnbedrijven en hun verkoopkantoren. Ze kunnen er wel
voor kiezen om de karaattaks toe te passen in plaats van het normale belastingregime. De
karaattaks is niet van toepassing voor bedrijven die actief zijn in de diamantsector maar geen
diamant verkopen uit hun voor eigen rekening aangehouden voorraad, zoals allerhande
dienstverleners (bv. transporteurs, labo’s, etc.), maar in het bijzonder de brokers/commissionairs
die voor een bepaalde vergoeding of commissie diamanten van anderen verkopen.

Wat zijn de voordelen van de karaattaks?
Dankzij de karaattaks zal er aan de jaarlijks terugkerende complexe discussies over de controle,
de opvolging en de waardebepaling van de voorraad van diamantbedrijven een einde gesteld
worden. De voorraad van een diamantbedrijf wordt immers volledig uit de fiscale berekeningen
gehaald, waardoor stijgingen of dalingen in de waarde van de voorraad fiscaal volledig neutraal
zijn. Ook herwaarderingen van de voorraad zijn fiscaal neutraal. Dankzij de karaattaks zullen
de diamanthandelaren doorheen het hele jaar kunnen voorspellen hoeveel belastingen ze
zullen moeten betalen, omdat de te betalen belastingen volledig gebaseerd zijn op de omzet
die gehaald wordt uit de verkoop van diamant. Dit zorgt voor voorspelbaarheid, zekerheid,
stabiliteit en duidelijkheid.
Maar de karaattaks zorgt voor meer dan dat. Diamantbedrijven zullen ook meer toegang
krijgen tot financiering. De versterkte kapitaalbasis van diamantbedrijven zal hen gezonder
en aantrekkelijker maken naar de banken toe. Bovendien zal de karraattaks een stimulans zijn
voor de bedrijven om transparant te zijn over de waardebepaling van hun voorraad, wat hun
geloofwaardigheid ten opzichte van banken verhoogt.

Wettelijk kader
De karaattaks zal wettelijk verankerd worden aangezien dit de beste manier is om de
rechtszekerheid te verhogen en een stabiel handelsklimaat te creëren. Het Belgisch parlement
moet het uitgewerkte wetsvoorstel nog goedkeuren maar de wet zal volledig goedgekeurd zijn
tegen het einde van het jaar.
De reden waarom de goedkeuring van de karaattaks op zich liet wachten, was de noodzakelijke
goedkeuring door de Europese Commissie. De Europese Commissie is immers verplicht om
voor elke fiscale maatregel die van toepassing is voor een specifieke groep, uit te maken of het
wel of niet om staatsteun gaat. Na een onderzoek dat ongeveer een jaar in beslag nam, besliste
de Europese Commissie op 29 juli 2016 dat de karaattaks geen staatsteun inhoudt.

