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Korte samenvatting
De recente methodologische wijzigingen met betrekking tot de nationale rekeningen werken
ook door in de statistieken omtrent de belastingdruk en de belastingstructuur die de OESOpubliceert. Wij gingen voor de periode 1970-1999 de verschillen na tussen de oude en nieuwe
Belgische cijferreeksen. We stellen vast dat de belastingdruk volgens de jongste ramingen
steevast aanzienlijk lager uitvalt dan eerder gerapporteerd. Vooral de parafiscale ontvangsten,
en met name de werkgeversbijdragen, boeten aan belang in.
Verder onderzochten we de impact van de zogenaamde ESR-correcties op de Belgische
belastingstatistieken. In navolging van andere internationale instellingen overweegt de OESO
immers om van kasbasis naar transactiebasis over te schakelen. Gemiddeld genomen komen
de ontvangsten op transactiebasis hoger uit dan op kasbasis, dit geldt in het bijzonder voor de
inkomstenbelastingen. Hun relatief aandeel stijgt bijgevolg bij een weergave op
transactiebasis. Het spiegelbeeld is een afkalving van, alweer, de parafiscale ontvangsten. De
ESR-correcties zijn evenwel volatiel van aard en hun impact varieert sterk van jaar tot jaar.
Belangrijker is wellicht de vaststelling dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt
aangenomen, de andere aanpassingen naar aanleiding van de methodologiewissel een grotere
impact hebben op het Belgische luik van de OESO-statistieken dan de mogelijke
overschakeling naar een rapportering op transactiebasis. Dit kan de OESO er toe aanzetten om
ook voor andere landen de historische reeksen aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
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