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1. Korte berichten - FAQ

aanvraag woonplaatsattest (Bericht FOD Financiën 19.12.022)

• Sinds 23.02.2022 kunnen belastingplichtige natuurlijke personen (of hun mandatarissen) een woonplaatsattest (276conv) 

aanvragen via MyMinfin. 

• Vanaf 20.12.2022 kunnen ook rechtspersonen en zelfstandigen (of hun mandatarissen) het woonplaatsattest (276conv) 

aanvragen via MyMinfin

• via MyMinfin > Mijn interacties > Mijn aanvragen van attesten > Fiscaal woonplaatsattest in België (276conv)

• de belastingplichtige ontvangt de beslissing (het attest 276conv of de weigerings-/herindieningsbrief) in de rubriek 'Mijn 

documenten' of 'Historiek van de aanvragen' van zijn fiscaal dossier in MyMinfin

• hij kan het document daar raadplegen en downloaden

• NB: Zelfstandigen moeten zich aanmelden in eigen naam om hun aanvraag voor een attest in te dienen en de beslissing te 

raadplegen

Merk op:

• Vanaf 1 januari 2023 zal de FOD Financiën de attesten die afkomstig zijn van een ander land (attest 5000FR) niet langer 

certificeren. 

• Door de automatisering zal de FOD Financiën enkel nog de eigen fiscale woonplaatsattesten afleveren (276 Conv)
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Inkomsten
2022

private belastbaar voordeel auto: minimum 1.400
cataloguswaarde x% CO2-uitstoot x 6/7 x % leeftijd voertuig

cataloguswaarde gefactureerde waarde incl. btw + opties + korting

CO2%
diesel 5,50%

+ 0,1% per CO2-uitstoot hoger dan 75

–0,1% per CO2-uitstoot lager dan 75

benzine, LPG, aardgas 5,50%
+ 0,1% per CO2-uitstoot hoger dan 91

– 0,1% per CO2-uitstootlager dan 91

minimum 4%

maximum 18%

Inkomsten
2023

private belastbaar voordeel auto: minimum 1.540
cataloguswaarde x% CO2-uitstoot x 6/7 x % leeftijd voertuig

cataloguswaarde gefactureerde waarde incl. btw + opties + korting

CO2%
diesel 5,50%

+ 0,1% per CO2-uitstoot hoger dan 67

– 0,1% per CO2-uitstoot lager dan 67

benzine, LPG, aardgas 5,50%
+ 0,1% per CO2-uitstoot hoger dan 82

– 0,1% per CO2-uitstoot lager dan 82

minimum 4%

maximum 18%

De CO2 uitstoot is sterk gedaald => opnieuw hoger VAA !

KB 11.12.2022 (BS 16.12.2022)
5

openbare toegang tot het UBO-register tijdelijk opgeschort (arrest HvJ 22.11.2022 C-37/20 en c-601/20)

• Invoering UBO-register n.a.v. 4e Anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849 en aanpassing door nr. 218/843: 5e anti-witwasrichtlijn)
• Meer transparantie van vennootschapsstructuren

• In een arrest van 22.11.2022 is het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht zich uit te spreken over een 
prejudiciële vraag van het Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

• het Hof oordeelde dat dit een ernstige inbreuk op de privacy en gegevensbescherming vormde en dat de noodzakelijke 
evenredigheid tussen transparantie en privacy niet in acht was genomen: de gegevens zijn vrij toegankelijk, kunnen 
worden opgeslagen en verspreid

• Het hof vond dat de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme de verantwoordelijkheid 
van de overheid en van entiteiten zoals krediet- en financiële instellingen (Europese Richtlijn is op dit punt ongeldig)

• de minister van Justitie van het Groothertogdom heeft daarom besloten de toegang tot het RBE tijdelijk op te schorten 
voor het grote publiek

• Wat het Belgische UBO-register betreft, is de toegang van het publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden, die 
door de AA Thesaurie wordt beheerd, eveneens tijdelijk opgeschort vanaf 24.11.2022.
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Bijwerking van de lijst van belastingparadijzen van het Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes van de OESO (bericht 20.01.2023)

De volledige lijst die het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes van de 
OESO per 9 november 2022 heeft opgesteld, omvat de volgende 14 staten en rechtsgebieden: 
Anguilla, Botswana, 
Britse Maagdeneilanden, Dominica, 
Ghana, Guatemala, 
Kazachstan, Liberia, 
Malta, Panama, 
Seychellen, Sint Maarten, 
Trinidad en Tobago, Vanuatu

Onder meer Barbados en Turkije werden beoordeeld als "grotendeels conform“

Zie: Circulaire 2021/C/112 over de aangifteplicht van betalingen naar bepaalde Staten d.d. 20.12.2021
Zie tevens: bijgewerkte lijst_van_staten.xlsx (live.com)

7

• de uitbreiding van de taxshelter tot videospellen is een ondersteuningsmechanisme voor de productie van 
videospellen met een culturele dimensie

• zij werd gerealiseerd in de wet van 29 maart 2019 tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie maar de 
tax shelter voor videospellen kan vandaag nog niet kan worden toegepast, aangezien de wet nog niet van toepassing is

voorwaarden:
• 1) er moet een beslissing zijn van de Europese Commissie waaruit blijkt dat de tax shelter voor videospellen "geen 

onverenigbare staatssteun" is

• 2) er is door de EC vereist dat de betrokken Gemeenschappen "een culturele test" (zoals goedgekeurd door de 
Europese Commissie) hebben 'aangenomen’ (samenwerkingsovereenkomst): waarborgen culturele karakter van de 
maatregel

de gaming-industrie: artikel 194ter 3, WIB 92: videospellen
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goedkeuring tax shelter gaming industrie door Europa: beslissing van 25.07.2022

Cfr. Wet 05.07.2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 15.07.2022)

1) De verscheidenheid van het aanbod aan culturele games wordt vergroot

• verstoringen mededinging is beperkt; geen onverenigbare staatssteun

2) de voorwaarde dat alle Gemeenschappen een culturele test moeten hebben aangenomen vooraleer de wet in werking 
kan treden geldt slechts tot 31.12.2022

• Vanaf 1 januari 2023 zal het uitblijven van een dergelijke test in één van de Gemeenschappen geen gevolgen hebben 
voor de andere Gemeenschappen

Vanaf wanneer?

• Maatregel van toepassing op de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf de eerste dag van de maand na de 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad m.b.t. de vervulling van beide voorwaarden

9

Bericht 22.12.2022 inzake de vervulling van de voorwaarden vereist voor de toepassing van de wet van 
29 maart 2019 tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie (BS 22.12.2022)
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering.

- tax-shelter is van toepassing op de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf de eerste dag van de maand na 
de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een bericht van de minister van Financiën

- de Europese Commissie heeft in haar beslissing (C(2022) 5130 final) van 25 juli 2022 het Tax Shelter-stelsel voor 
videospellen verenigbaar verklaard met de interne markt

- de aanname van een culturele test als bedoeld in artikel 194ter/3, § 2, 1°, eerste lid, tweede streepje, van het WIB 
92, door de betrokken gemeenschappen als bedoeld in artikel 194ter, § 7, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, 
voor zover deze aanname plaatsvindt voor 1 januari 2023;

- vanaf 1 januari 2023 is aan de voorwaarden voor de toepassing van de wet van 29 maart 2019 is voldaan.

- Maatregel van toepassing op de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf de eerste dag van de maand die 
volgt op de maand waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, zijnde 1 januari 2023.
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2. Belgisch Staatsblad

• de wijzigingen zijn van toepassing op de raamovereenkomsten getekend met betrekking tot een in aanmerking komend 

werk, waarvan de aanvraag van het document waarin de betrokken Gemeenschap bevestigt dat het werk beantwoordt 

aan de definitie van in aanmerking komend werk, vanaf 1 augustus 2022

• de wijzigingen in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 2°, 1e lid, WIB/92 hebben tot doel te verduidelijken dat het maatschappelijk 
doel van een onderneming geen voldoende voorwaarde is om erkend te worden als in aanmerking komende 
productievennootschap, maar dat ook de nodige activiteiten effectief uitgeoefend moeten worden

• er wordt een wettelijke basis voorzien voor de schorsing en intrekking van de verleende erkenning als een in aanmerking 

komende productievennootschap niet aan de voorwaarden voldoet of bij herhaalde inbreuken

• Een bijkomende vereiste dat de raamovereenkomst voor een welbepaald project moet worden aangemeld bij de FOD 

Financiën vóór het project voltooid wordt

• de uitgaven die voorafgaan aan de ondertekening van de overeenkomst, mogen echter niet meer bedragen dan 50 % van 

het totaal van de productie- en exploitatie-uitgaven 

cfr de Wet van 05.07.2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 15.07.2022) heeft wijzigingen aangebracht 
aan de wet van 29 maart 2019 tot uitbreiding van de TaxShelter naar de gaming-industrie: 

aantal misbruiken tegengaan (=> onduidelijkheden en interpretatieverschillen)
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• In artikel 194ter, § 7, eerste lid, 2°, WIB 92 wordt een expliciete termijn ingevoerd binnen de welke een productie-
vennootschap het taxshelter-attest moet aanvragen:
deze termijn wordt vastgelegd op een periode van 9 maanden na voltooiing van het in aanmerking komend werk

• artikel 194ter, § 1, eerste lid, 7°, WIB 92 voorziet in een grotere congruentie tussen de algemene bepalingen in de 
vennootschapsbelasting en het taxshelter-stelsel

Lijsten van erkende productievennootschappen:

• https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-lijst-taxshelter-20220301.pdf

• https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-lijst-taxshelter-podiumkunsten-20220301.pdf

Buitenlandse dienstverrichters op de Belgische payroll

• 121-buitenlandse-dienstverrichters.pdf (belgium.be)

13

KB 6.11.2022 houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter 
uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het WIB/92 (BS 23.11.2022)

• het betreft uitvoeringsbepalingen voor de erkenning, schorsing en intrekking van in aanmerking komende 
productievennootschappen in de zin van artikel 194ter/3 van het WIB 92 

• er wordt geregeld hoe het Tax Shelter-attest dient aangevraagd te worden en welk type informatie hierbij overgemaakt 
moet worden

• om deze informatie-uitwisseling op een vlotte wijze mogelijk te maken zal een nieuw "Portaal Tax Shelter" op de 
MyMinfin toepassing van de FOD Financiën geïntroduceerd worden:

• dit portaal biedt ook de gelegenheid om raamovereenkomsten, die binnen de maand volgend op hun ondertekening 
aangemeld moeten worden bij de FOD Financiën, te centraliseren.

• bij de aanvraag tot erkenning zal voortaan ook een kopie van de resultatenrekening en balans, of een prognose 
daarvan, gevoegd moeten worden

• bij de aanmelding van de raamovereenkomst dient tevens een door de RSZ afgeleverd schuldenattest toegevoegd

• besluit in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad: 3.12.2022

Info op tax shelter voor gamingsector:
• https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultuur-en-economie/aanvullende-financiering/taxshelter/taxshelter-voor-

de-gamingsector
14
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Wet 26.12.2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, 
werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en 
tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden 
door een natuurramp (BS 13.01.2023)

tweede verlenging van de toepassing van de steunzones

• In artikel 16, zevende lid, van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, 
werkgelegenheid en relance, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2021, worden de woorden "7 jaar en zes maanden" 
vervangen door de woorden "9 jaar en zes maanden“

Vrijstelling van de doorstorting van BV voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp: 
nieuw artikel 275/9-1 WIB/92 is ingevoegd:
• In geval een gewest wordt getroffen door een aardbeving, lawine, grondverschuiving, overstroming, tornado, orkaan, 

vulkaanuitbarsting of natuurbrand met een natuurlijke oorzaak die door het gewest formeel als natuurramp wordt erkend, 

kan dit gewest binnen een termijn van 24 maanden die aanvangt op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 

waarin de natuurramp zich heeft voorgedaan aan de minister bevoegd voor Financiën federale fiscale steun in de vorm van 

een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de door de natuurramp getroffen werkgevers 

vragen

• van toepassing op de natuurrampen die vanaf 1 juli 2021 hebben plaatsgevonden
15

het totale bedrag aan vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing:
- die per werkgever en per natuurramp wordt toegestaan in voorkomend geval vermeerderd met de op deze 

voorheffing verschuldigde moratoriuminteresten, kan niet hoger zijn dan 25% van het verschil tussen:
- -enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp, (…) en 
- anderzijds de steun en de vergoedingen die door het gewest, een andere overheid of door een verzekeraar ter 

compensatie van deze schade aan de werkgever werden toegekend

de bezoldigingen die voor de toepassing van dit artikel in aanmerking komen zijn de bezoldigingen die aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

- het betreffen bezoldigingen voor werknemers die zijn tewerkgesteld in een inrichting die schade heeft geleden ten 
gevolge van de in paragraaf 1 bedoelde natuurramp;

- het betreffen bezoldigingen die worden betaald of toegekend in de loop van een periode van 40 maanden die 
aanvangt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden;

- het betreffen overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, vastgestelde belastbare bezoldigingen van de 
werknemers met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.

16
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• Alvorens vrijstelling van doorstorting te kunnen verkrijgen, moet de werkgever ten laatste in de 30e maand die volgt op 
de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden een formulier overleggen waarvan het model door de Koning 
werd vastgelegd.

• De bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan bovendien enkel worden toegepast nadat de 
Federale Overheidsdienst Financiën, ten laatste in de 36e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft 
plaatsgevonden, van het gewest een attest heeft ontvangen waarin de bedoelde kosten die de werkgever in aanmerking 
wil nemen bij de toepassing van de in dit artikel bedoelde vrijstelling, en de ter compensatie van deze kosten uitbetaalde 
of toegekende vergoedingen en steunbedragen, worden uiteengezet

• het gewest kan enkel een attest opmaken indien deze kosten, vergoedingen en steunbedragen definitief werden 
vastgesteld

• Na ontvangst van het bedoelde attest en uiterlijk in de 41e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft 
plaatsgevonden, brengt de Federale Overheidsdienst Financiën de werkgever per brief, verzonden onder gesloten 
omslag op de hoogte van de mogelijkheid tot toepassing van de in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing

• van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 augustus 2021 worden betaald of toegekend.

17

Wet van 20.11.2022  houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)
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de taks op inscheping  van een luchtvaartuig:  niet aftrekbaar
Wet 28.03.2022 houdende verlaging van lasten op arbeid (BS 31.03.2022) KB 10.04.2022 (BS 20.04.2022)

MB 6.04.2022 (BS 19.04.2022)

Sinds 1 april 2022 moeten luchtvaartmaatschappijen een taks betalen per passagier op een vlucht die vertrekt vanaf een in 
België gelegen luchthaven: 

• Taks op inscheping  van een luchtvaartuig betekent 

• per passagier op een burgerlijke vlucht van meer dan 500 km met een bestemming binnen de EER, het Verenigd 
Koninkrijk of Zwitserland, dient 2 euro  betaald

• bij een vlucht van meer dan 500 km met een andere bestemming bedraagt dit 4 euro

• vluchten van niet meer dan 500 km: 10 euro

• van toepassing vanaf 1 april 2022

• ook voor zakelijk vluchten en privévluchten

• Voor passagiers die vertrekken uit België bij een eerste vertrek van de vervoersovereenkomst

• de luchtvaartmaatschappij is schuldenaar van deze taks

deze 'inschepingstaks' is niet als beroepskost aftrekbaar (nieuw art. 53, 30° WIB/92) en moet in de verworpen uitgaven 
onder de rubriek "andere verworpen uitgaven" worden opgenomen (toelichting bij de aangifte, p. 24)

19

aanpassing inschepingstaks (TILEA) : 

aanpassing art. 53 WIB/92:
- ‘31° onverminderd artikel 52,13e , de toekenningen aan derden ter vergoeding van de taks als bedoeld in 30°’

- de niet-aftrekbaarheid zal niet langer gelden in hoofde van diegene die de inschepingstaks doorrekent aan de klant (de 
luchtvaartmaatschappij), maar wel in hoofde van diegene aan wie de taks wordt doorgerekend; 

- ‘mits de taks uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur wordt vermeld (nieuw 53/1, aanvulling WIB/92) wordt de taks die 
aan derden wordt doorgerekend als beroepskost aangemerkt zoniet speelt de niet aftrekbaarheid bij de 
luchtvaartmaatschappij’

- ook van toepassing op toekenningen aan derden ter vergoeding van de inschepingstaks (nieuw art. 53, 31° WIB/92)

Vanaf 1 april 2022

Wet van 20.11.2022  houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)
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komen verdoken meerwinsten in verworpen uitgaven?
(PV 1047 Joris Vandenbroucke, 19 mei 2022,) (Fisc. Act. 2022/22 p. 2 29.06.2022)

In de wetsaanpassing van 2014 werd het artikel aangepast waardoor de aftrekbaarheid van kosten niet geldt indien die 
niet aftrekbaar zijn volgens de algemene voorwaarden van (o.m.) artikel 49 WIB/92

- art. 197 WIB/92: “Onverminderd de toepassing van de artikelen 49 … worden niet verantwoorde kosten die … 
aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, als beroepskosten aangemerkt”

• de fiscus onderwerpt meerwinsten aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen van artikel 219 WIB/92 én 
neemt die op onder de verworpen uitgaven

• Bijgevolg eveneens belast aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting

- geviseerd waren zwarte lonen maar de administratie past dit ook toe op zwarte omzet vermits wordt vermoed dat ze de 
onderneming heeft verlaten waardoor ze gelijkgesteld wordt met zwarte lonen

- als een zwart loon gewoon aftrekbaar zou zijn, zou het fiscaal voordeliger uitvallen om de regels niet te volgen 

- volgens bepaalde rechtspraak bevat de wetgeving geen enkele rechtsgrond op basis waarvan verdoken meerwinsten
kunnen worden onderworpen aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen én aan de vennootschapsbelasting  
(Antwerpen 24.05.2022; Rb. Antwerpen 28.02.2022, 20/2236/A; Rb. Brugge 6.09.2021, 20/795/A; Luik 4.03.2022, 2021/RG/59 )

21

- Volgens de administratie moeten de zwarte bedragen aan de omzet toegevoegd worden via opname in de verworpen 
uitgaven, anders zou de aanslag geheime commissielonen niet ontradend werken.

De minister is het niet eens met de zienswijze van de rechtbank … dat er geen rechtsgrond zou zijn voor een opname in de 
verworpen uitgaven

- voor uitgaven die worden gefinancierd met verdoken meerwinsten gelden de gewone regels van de 
vennootschapsbelasting 

- de uitgaven moeten op basis van de artikelen 49 en 183 van het WIB/92 in de verworpen uitgaven worden opgenomen 
indien de nodige verantwoordingsstukken ontbreken en het bewijs niet wordt geleverd dat die uitgaven werden gedaan 
of gedragen om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden

- de verwijzing naar artikel 49 in artikel 197 dekt ook (uitgaven uit) verdoken meerwinsten

- Er komt een voorziening bij het Hof van Cassatie (cfr Hof van beroep te Luik 4 maart 2022, 2021/RG/59).

- een wetswijziging zorgt ervoor dat expliciet de notie ‘verdoken meerwinsten’ wordt toegevoegd (artikel 197 WIB/92) 

- bedoeling van de wetgever: beletten dat een aanslag geheime commissielonen resulteert in een lagere belasting dan 
onder een reguliere fiscale behandeling

22
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geheimecommissielonenaanslag opnieuw aangepast: nog steeds de bedoeling om de aanslag geheime 
commissielonen ‘een vergoedend karakter’ te geven: 

- ‘niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten die ingevolge art. 219 WIB/92 aan de afzonderlijke aanslag 
worden onderworpen, worden als niet aftrekbare beroepskosten aangemerkt’ (= kosten die niet op individuele fiches 
zijn gerapporteerd) (aanpassing art. 197, lid 1 WIB/92)

- Wettelijke bekrachtiging van de verwerping als beroepskost van de verdoken meerwinsten of de niet op fiches 
gerapporteerde vergoedingen wettelijk bekrachtigt

- 'verdoken meerwinsten’ die aan de bijzondere geheimecommissielonenaanslag onderworpen werden, werden in 
sommige gevallen door de rechtspraak toch aanvaard als aftrekbare beroepskost

Bedoeling; discussie vermijden omtrent het karakter dat de bijzondere aanslag niet louter ‘vergoedend’ was

Vanaf: tien dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad: 10.12.2022

Wet van 20.11.2022  houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)

23

vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing:

- havenarbeiders zijn werkzaam in een systeem waarin de organisatie van het werk niet gebeurt door elke individuele 
werkgever zelf, maar door een erkende organisatie die alle werkgevers vertegenwoordigt die in het betrokken 
havengebied actief zijn (= uitzondering samen met de uitzendkantoren)

- MvT: de vrijstelling van doorstorting in deze gevallen wordt altijd op het niveau van de individuele onderneming toegepast 
en dus niet op het niveau van de organisaties =>  dit is niet het geval in de praktijk

- aanpassing art. 275/0/1 WIB/92: 
- erkende werkgeversorganisaties die de bezoldigingen uitbetalen aan de havenarbeiders, in de plaats van de individuele 

havenbedrijven, worden als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing aangemerkt en komen zelf in aanmerking voor de 
regelingen inzake vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

- geen optieregeling: dubbel gebruik vermijden

- enkel van toepassing op de artikelen 275/1 tot 275/12 WIB/92: kleine onderneming (artikel 2, § 1, 5°, c)bis WIB/92): niet 
op de andere artikelen  

- hier speelt de fictie niet: kijken naar het havenbedrijf zelf en niet naar de werkgeversorganisatie die dat bedrijf 
vertegenwoordigt

Van toepassing op bezoldigingen die vanaf 25 juli 2022 worden betaald of toegekend
24
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tijdelijk en éénmalig belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen  (n.a.v. de gestegen vervoerskosten van werknemers):

Bedoeling:

• werkgevers aanzetten om de kilometervergoeding die zij toekennen aan hun personeelsleden op te trekken wanneer zij 
hun eigen auto gebruiken om dienstverplaatsingen te maken

• geen woon-werkverplaatsingen, maar werk-werkverplaatsingen

• met een ‘eigen’ voertuig van de werknemers (motorvoertuigen die niet in art. 38 §1, 1e lid, 14, a) WIB/92 worden vermeld: 
motorvoertuigen waarvoor geen fietsvergoeding kan worden toegekend: rijwiel, speed pedelec, gemotoriseerd rijwiel)

- voor belastingplichtigen onderworpen aan de PB, Ven.Bel., RPB of BNI die uiterlijk op 31 december 2022 een verhoogde 
forfaitaire kilometervergoeding betalen of toekennen voor dienstverplaatsingen gedaan in de periode van 1 maart 2022 
tot en met 31 december 2022

- de verhoging moet na 31 oktober 2021 en uiterlijk op 31 december 2022 overeengekomen zijn

Cfr. Wet van 20.11.2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)

25

• dit vereist een aanpassing van de CAO, het arbeidsreglement of het individueel arbeidscontract (of de vervanging van een 
nominale vergoeding door een verwijzing naar het officiële tarief voor ambtenaren)

• retroactief werken kan maar dan zal ook de CAO, het arbeidsreglement of het arbeidscontract retroactief aangepast 

moeten worden

• betreft het forfait van het overheidspersoneel of een forfaitaire kilometervergoeding vastgelegd in een collectieve 

arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of het individuele arbeidscontract (bijgevolg zijn vrijwilligers uitgesloten)

• het belastingkrediet geldt enkel in de mate dat de verhoging niet tot gevolg heeft, dat de kilometervergoeding uitstijgt 

boven het tarief dat in de overheidssector wordt toegepast

- Indien er binnen de CAO reeds een regeling bestond met verwijzing naar de vergoeding van het overheidspersoneel en het 

bedrag wordt verhoogd n.a.v. een loutere indexering, dan is de vergoeding niet werkelijk verhoogd waardoor er geen 

sprake is van nieuwe recht: bijgevolg indien er een verhoging is bovenop de index, komt enkel die bijkomende verhoging in 

aanmerking (moet definitief zijn)

- de verhoging geldt zonder beperking in de tijd en mag niet door derden worden vergoed

- de verhoging moet ook gelden voor dienstverplaatsingen die na 31 december 2022 gedaan worden maar daarvoor geldt 

dan geen belastingkrediet meer

26
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• wel is vereist dat de dienstverplaatsing ten laatste is uitgevoerd op  31 december 2022 opdat er sprake kan zijn van een 

toekenning ten laatste op  31 december 2022.

• dat de vergoeding ten laatste op 31 december 2022 moet toegekend zijn, houdt niet in dat deze ten laatste op  31 

december 2022 ook betaald moet zijn.

• bovendien mag de kilometervergoeding door de werkgever niet worden doorgerekend
• Vb.  een uitzendkantoor dat als formele werkgever de forfaitaire kilometervergoeding doorrekent aan de 

dienstafnemer komt niet in aanmerking voor het belastingkrediet

- de verhoging van deze forfaitaire kilometervergoeding is niet als beroepskost aftrekbaar

• het belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde belasting, indien niet hoog genoeg wordt het overschot 
terugbetaald aan de belastingplichtige

• geen invloed op de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen

• de aanvraag moet gebeuren via een apart formulier

27

• van toepassing in de PB, VB, RPB en de BNI

- kan bij boekjaar te paard m.b.t. aanslagjaar 2022  via een op te stellen document bij KB (kan niet via het aangifteformulier) 

• door de specifieke verwijzing naar artikel 66 WIB/92 wordt verduidelijkt dat het bedrag van de verhoging van de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen niet nog eens apart de aftrekbeperking van artikel 66 WIB 92 dient te 
ondergaan

• Voor het overige gedeelte van de toegekende forfaitaire kilometervergoedingen blijven de aftrekbeperkingen evenwel 
onverkort gelden

28
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Voorbeeld:

• op  1 november 2021 wordt een forfaitaire kilometervergoeding toegekend van 0,20 euro per kilometer die op  1 
maart 2022 wordt verhoogd, via een aanpassing aan het arbeidsreglement, tot 0,35 euro per kilometer voor 
verplaatsingen door een werknemer met een dieselvoertuig dat een CO2-uitstoot heeft van 120 gram per kilometer.

• het gedeelte van de verhoging van 0,15 euro per kilometer waar het belastingkrediet voor gevraagd wordt zal in zijn 
geheel niet aftrekbaar zijn

• op de 0,20 euro per kilometer zal de aftrekbeperking van artikel 66 WIB 92 van toepassing zijn, waardoor deze slechts 
voor 60% aftrekbaar is (120 – (0,5*1*120)).

• Het belastingkrediet wordt verleend voor het belastbare tijdperk waarin de verhoging van de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt toegekend.

29

Voorbeeld (MvT (Vb 1)):

• Een werknemer legt in maart 2022 voor zijn werk 3 000 km af en kreeg daarvoor een vergoeding van € 0,30 per kilometer 
volgens CAO die was vastgelegd op 1 november 2021 (referentietijdstip)

• de werkgever besluit op 1 maart 2022 de kilometervergoeding te verhogen tot € 0,40
• dat brengt € 300 extra maandelijkse kosten bij de werkgever met zich mee voor maart 2022

 het gedeelte tussen € 0,3707 (de referentievergoeding die werd toegekend voor dienstverplaatsingen op 1.11.2021) en € 0,40 
(de officiële kilometervergoeding)  geeft aanleiding tot een belastingkrediet van 100 %

 het verschil, vermenigvuldigd met het aantal kilometers, is dan het belastingkrediet. 
 3.000 × (0,40 – 0,3707) × 100 % = € 87,90.

 het gedeelte tussen € 0,30 (= de referentievergoeding) en € 0,3707 geeft aanleiding tot een belastingkrediet van 90,46 %:

 door het gemiddelde te nemen van het bedrag voor en na verhoging van de kilometervergoeding en dat te delen 
door 0,3707 per kilometer => ((0,3707 + 0,30)/2)/0,3707 = 90,46 %.

 dit percentage is nodig om het belastingkrediet te berekenen voor de verhoging tussen 0,30 en 0,3703, namelijk: 
3 000 × (0,3707 – 0,30) × 90,46 % = € 191,87

• het totale belastingkrediet in hoofde van de werkgever bedraagt € 279,77 (87,90 + 191,87) compensatie om de extra kost te 
compenseren die de werkgever draagt door de verhoging toe te kennen (€ 300), deze € 300 is niet aftrekbaar als beroepskost
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KB 26.12.2022  tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor 
de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (BS 03.01.2023)

• wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, heeft het belastingkrediet voor de 
verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen ingevoerd in de personenbelasting, de 
vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners

• betreft de vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 betaalde of toegekende verhogingen van de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

• kan van toepassing zijn voor het aanslagjaar 2022

• op basis van een formulier waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld
(MB 26.12.2022, BS 3.01.2023)

Inhoud van het document is vastgelegd:

Het gedagtekende en ondertekende formulier bevat de onderstaande gegevens:
• 1° de naam en voornaam van de belastingplichtige indien deze een natuurlijke persoon is of de benaming van de 

belastingplichtige indien deze een rechtspersoon is;
• 2° het fiscaal nummer of het ondernemingsnummer 
• 3° het bedrag van de niet-aftrekbare beroepskosten 
• 4° het bedrag van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor 

dienstverplaatsingen waarop aanspraak wordt gemaakt.

31

De belastingplichtige voegt in een bijlage het document toe met daarin de volgende gegevens:

• 1° het bedrag van de referentievergoeding

• 2° het bedrag van de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met aanduiding van het 

tijdstip waarop een verhoging werd doorgevoerd;

• 3° het aantal afgelegde kilometers waarvoor een forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen werd toegekend 

met een onderverdeling in volgende perioden:

- 1 maart 2022 - 30 juni 2022;     

- 1 juli 2022 - 30 september 2022;      

- 1 oktober 2022 - 31 december 2022;

• 4° een bevestiging van de belastingplichtige dat hij overgegaan is tot de aanpassing van een collectieve 

arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2021 en ten laatste op 31 

december 2022, met de verhoging, buiten indexering, van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen tot 

gevolg, en dat deze aanpassing geldt zonder beperking in de tijd en de verhoging niet door derden wordt vergoed.

32
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Wie de toepassing vraagt voor aanslagjaar 2022 voor dienstverplaatsingen in de:

- vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen dient het formulier 

inclusief de bijlage ten laatste op 31 maart 2023 in via het elektronisch platform MyMinfin

- in PB of BNI/NP: bij het centrum waaronder hij valt voor aanslagjaar 2022

• Het formulier en de bijlage maken integraal deel van uit van de aangifte

• Voor de overige aanslagjaren dient het document toegevoegd bij de aangifte (VB, RPB en BNI/VEN) of ter beschikking 

gehouden door de belastingplichtige (PB)

regionale en lokale steunpremies: verlenging termijn 

De steunpremies die de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten, gelet op de economische gevolgen van de 
coronacrisis, betaalden of toekenden waren vrijgesteld van inkomstenbelastingen:
- in de periode van 15 maart 2020 tot 31 december 2021
- verlengd tot 31 maart 2022 (Wet van 14.02.2022 BS 25.02.2022)
- verlengd tot 30 juni 2022

- de verlenging heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022

33

Wet van 20.11.2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)

- Beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen (beperkte belastinggrondslag cf. art. 
185bis, § 1 WIB/92) zijn uitgesloten van de DBI-aftrek voor de door hen verkregen dividenden

- Zij hebben geen recht op verrekening van roerende voorheffing (RV) ingehouden op Belgische dividenden, en 
hebben ook geen recht op verrekening van het FBB

- Dit geldt nu ook t.a.v. Europese langetermijnbeleggingsinstellingen maar er zijn afwijkingen

Definitie: Europese langetermijnbeleggingsinstelling (ELTIF) (Art. 2, § 1, 5°, i), WIB 92) :

- elke alternatieve instelling voor collectieve belegging die bij statuten is geregeld en die opgericht is in de vorm van 
een vennootschap naar Belgisch recht met rechtspersoonlijkheid en die vóór de aanvang van haar werkzaamheden 
door de FSMA is erkend overeenkomstig Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 
29.04.2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

- bedoeling: langetermijnbeleggingen in illiquide activa in de reële economie bevorderen met focus op duurzame en 
inclusieve groei; jobcreatie, infrastructuurontwikkeling, mobiliteitsprojecten,…energietransitie, digitale 
transformatieprojecten, vastgoedprojecten…

Vanaf: tien dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad; 10.12.2022

34
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- Voorheen onderging de ELTIF de behandeling als een gewone binnenlandse vennootschap en werd deze belast tegen 25% 
ongeacht het type van inkomsten (inkomsten van aandelen of schuldfinanciering)

- Door de wetsaanpassing krijgt dit vehikel een eigen fiscaal kader:
- Het beleggingsinstrument vennootschapsbelasting neutraal maken
- Economische dubbele belasting voor vennootschapsinvesteerder voorkomen
- Afzien van roerende voorheffing voor investeerders niet-inwoners

De activa: minimaal 70% van de beleggingen dient te bestaan uit niet-beursgenoteerde bedrijven of beursgenoteerde 
kleine en middelgrote ondernemingen, directe vastgoedholdings met een waarde van meer dan 10 miljoen, Europese 
durfkapitaalfondsen of vastgoedfondsen

De ELTIF moet beheer worden door een erkend abi-beheerder

- belast op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en de net als beroepskost aftrekbare uitgave   
onverminderd de bijzondere geheime commissielonenaanslag 

- Inkomsten afkomstig van aandelen (dividenden, meerwaarden), inkomsten afkomstig van schuldfinanciering en   
onroerende inkomsten maken geen deel uit van de belastbare grondslag (grondslag is nul)

- Afwijkende regels inzake DBI-aftrek want voldoen niet aan de taxatievoorwaarde (cfr. DBI-bevek), geen minimum 
deelneming vereist noch minimale houdperiode

- Een ELTIF is ook niet verplicht jaarlijks minimaal 90% van de netto-inkomsten uit te keren
- DBI-vrijstelling kan voor ‘goede aandelen’ (ventilatieverplichting) en voor dividenden afkomstig van onroerende 

inkomsten die in het buitenlande werden belast

35

CRS: automatische internationale gegevensuitwisseling

- financiële instellingen zijn verplicht aan de FOD Financiën een aantal gegevens mee te delen over 'niet-inwoners' die bij 
hen een financiële rekening aanhouden (uitwisseling naar partnerland)

- Invoering van een 'antimisbruikbepaling: een mechanisme dat tot doel heeft de rapporteringsverplichtingen te vermijden, 
zal voortaan buiten beschouwing moeten blijven bij de beoordeling of de bedoelde inlichtingen wel of niet moeten worden 
gerapporteerd
‘als een persoon een mechanisme invoert met als hoofddoel of één van de hoofddoelen het vermijden van enige verplichting 
waarin deze wet voorziet, wordt het mechanisme geacht niet te zijn ingesteld door de persoon en moeten de in dit artikel 
genoemde inlichtingen door de rapporterende financiële instelling worden nageleefd alsof het mechanisme nooit heeft 
bestaan’

- de FOD Financiën mocht deze gegevens die een rapporterende financiële instelling deed aan de bevoegde Belgische 
autoriteit niet gebruiken voor een belastingcontrole

- de bedoelde gegevens zullen voortaan eveneens ter beschikking worden gesteld van de ambtenaren van de 
administratie belast met de vestiging of de invordering van de belastingen teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken 
van de opdracht van deze ambtenaren voor het vestigen of het invorderen van de belastingen

- het doel is onder meer om domiciliefraude makkelijker te kunnen opsporen van 'zogezegde' niet-rijksinwoners die hun 
financiële zaken nog vanuit België zouden regelen

36
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nalatigheids- en moratoriuminteresten: harmonisatie vanaf 2023

Wet van 20.11.2022  houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)
Aanpassing om de rentevoeten in lijn te brengen van de rentevoeten in de financiële markten
De algemene wettelijke rentevoet in fiscale zaken blijft behouden op 7 %

Er komt een herwerkte interestvoet in fiscale zaken die van toepassing is op:
- de inkomstenbelastingen, 
- de BTW, en 
- op alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvoor de FOD Financiën de inning en de invordering verzekert, met 

uitzondering van de gewestelijke belastingen (diverse rechten en taksen)

Deze mag niet minder dan 4 % en niet meer dan 10 % mogen bedragen (jaarlijkse publicatie)

- het tarief dat van toepassing is inzake moratoriuminteresten bedraagt steeds 2% minder dan het tarief van de 
nalatigheidsinteresten
- het tarief van de nalatigheidsinteresten voor het jaar 2023 bedraagt 4 % 
- het tarief van de moratoriuminteresten is voor het jaar 2023 gelijk aan 2 % 

- de nalatigheidsinteresten in 2023 op het gebied van de BTW bedragen 8 % ('herwerkte' interestvoet plus 4%) en de 
moratoriuminteresten 6 % (8 % min 2%).
- de interesten kunnen in de nieuwe regeling niet gekapitaliseerd worden
vanaf 1 januari 2023 

37

luik procedure

Wet van 20.11.2022  houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 30.11.2022)
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- de fiscale Administratie wordt de mogelijkheid geboden, zowel inzake DB als BTW, bij de fiscale rechtbank een dwangsom 
te vorderen in geval van niet naleving door de belastingplichtige of door een derde van de verplichtingen die zij in het kader 
van een fiscale controle hebben

- de fiscale Administratie draagt de bewijslast van de niet-medewerking aan het onderzoek 

- de zaak aanhangig maken bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg

- de vordering zal behandeld worden zoals in kortgeding

Voorbeelden:
- het niet verstrekken van bepaalde documenten
- het niet melden van derden begunstigden van bepaalde betalingen 
- tegenwerking bij een verzoek om een huisbezoek af te leggen

- een dwangsom kan tevens gevorderd worden wanneer een onderzoek uitgevoerd wordt op vraag van een partnerland 
(met DBV) of waarmee  een overeenkomst bestaat tot het uitwisselen van fiscale inlichtingen of die samen met België 
deelneemt aan een ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument

- in een dergelijke internationale context ‘kan’ een dwangsom worden gevorderd (afzwakking van het ontwerp ‘steeds’)

niet meewerken bij een fiscaal onderzoek: invoering van een dwangsom: DB: art. 381 WIB/92 btw: art. 92ter

39

- volgens het College van Procureurs kunnen bewijzen verkregen onder sanctie van een dwangsom, ... een inbreuk zijn op 
het zwijgrecht in strafzaken waardoor het niet zou kunnen worden gebruikt in een latere strafzaak

- Antwoord van de minister van Financiën: 

- de minister bevestigt dat de opmerking dat een strafrechtelijke vervolging op basis van de info, verkregen d.m.v. 
dwangsommen, niet mogelijk is, en dat dit in lijn is met het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 
9 juli 2015

- hij verwijst echter naar het EHRM dat op 4.10.2022 de draagwijdte van het zwijgrecht in fiscale zaken verder heeft 
verduidelijkt 

- de Procureur moet beoordelen of door middel van een dwangsom verkregen gegevens, als bewijsmiddel in een 
strafproces gebruikt kunnen worden maar dit probleem is volgens de minister eerder theoretisch van aard gelet op de 
bestaande  'una via'-regeling (de wet van 5 mei 2019). 

- of men de strafrechtelijke weg, dan wel de administratieve weg kiest wordt in het begin van het onderzoek bepaald

niet meewerken bij een fiscaal onderzoek: invoering van een dwangsom: DB: art. 381 WIB/92 btw: art. 92ter
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aanpassing van de termijnen door complexere wetgeving en internationalisering van de fiscaliteit

de gewone aanslagtermijn: 

• loopt nog steeds tot 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar (ongewijzigd art. 359, lid 2 WIB/92)

de driejarige aanslagtermijn:

• blijft behouden voor het geval er iets niet conform is, behoudens wanneer de fout erin bestaat dat de aangifte laattijdig is 

of er geen aangifte is (aangepast art. 354, lid 1 WIB/92).

de termijn van vier jaar:

• indien geen aangifte of een laattijdige aangifte wordt ingediend bedraagt de aanslagtermijn voortaan vier jaar vanaf 1 

januari van jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd (nieuw art. 354, lid 2 

WIB/92)

de aanslagtermijnen van de nieuw regeling:

41

• semi-complexe gevallen met een aanslagtermijn en onderzoekstermijn van zes jaar vanaf 1 januari van het jaar 
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd (nieuw art. 354, lid 3 WIB/92):

=> meldingsplichtige grensoverschrijdende transacties en verplichtingen inzake OESO-of EU-overeenkomsten

- aangiftes van ondernemingen die in het kader van 'verrekenprijzen' een "lokaal dossier" (art. 321/5 WIB/92) en/of een 
"landenrapport" moeten indienen (art. 321/2 WIB/92);

- aangiftes die betalingen aan belastingparadijzen moeten vermelden (formulier 275F, art. 307, § 1/2 WIB/92);

- aangiftes in de roerende voorheffing waarin een vrijstelling, verzaking of vermindering van de roerende voorheffing is opgenomen 
en die wordt toegekend op basis van een dubbelbelastingverdrag; 

- idem wanneer een aangifte in de roerende voorheffing een voordeel inzake roerende voorheffing toekent op basis van de Interest-
en royaltyrichtlijn (2003/49/EG) of de Moeder-dochterrichtlijn (2011/96/EU) aan een inwoner van een andere lidstaat van de EU;

- aangiftes die toepassing maken van het FBB;

- aangiftes waarover inlichtingen uit het buitenland worden ontvangen in het kader van de meldingsplicht inzake 
grensoverschrijdende constructies (art. 326/1 WIB/92);

- aangiftes waarover inlichtingen uit het buitenland worden ontvangen in het kader van de informatie die door 
"platformexploitanten" moet worden gegeven (cf. art. 321quater WIB/92, op voorwaarde dat het betrokken bedrag voor een 
bepaalde belastingplichtige minimaal 25.000 EUR bedraagt

42

41

42



NCOI

februari 2023 22

• een aanslagtermijn en controletermijn van tien jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar 

wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd wanneer de aangifte complex is (nieuw art. 354, lid 4 WIB/92):

• (cfr. De juridische constructies in een land opgenomen in de lijst met staten zonder of met lage inkomstenbelasting)

• er is sprake is van een zogenaamde "hybride mismatch"; (in de zin van art. 2, § 1, 16° WIB/92);

• er is sprake is van een niet-uitgekeerde winst die voortkomt van een "kunstmatige constructie" in de zin van 

artikel 185/2 WIB/92; (de CFC-bepaling) 

• de aangifte in de personenbelasting moet een 'juridische constructie in een andere staat’ vermelden (in 

toepassing van art. 307, § 1/1, c) WIB/92)

• een onderzoek binnen deze termijnen is steeds mogelijk en vereist in de nieuwe regeling geen voorafgaandelijke 
kennisgeving, ook als het onderzoek plaatsvindt buiten de driejarige onderzoekstermijn (nieuw art. 333, 2e lid WIB/92)

• deze termijnen van zes of tien jaar kunnen niet gebruikt worden om bepaalde eenvoudige aspecten van de aangifte zoals 
de verworpen uitgaven in verband met kosten voor personenwagens, restaurantkosten of relatiegeschenken te 
onderzoeken

=> opmerking: voor al deze periodes is geen voorafgaandelijke kennisgeving vereist!

43

• bij een semi-complexe of complexe aangifte moet de controle nog steeds gebeuren binnen drie of vier jaar als 
de "onjuiste of onvolledige aangifte" de volgende elementen betreft (nieuw art. 354/1 WIB/92):

- de aftrek van "gewestelijke belastingen, heffingen en retributies" (als bedoeld in art. 198, § 1, 5° WIB/92);
- de aftrek van "geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard" (als bedoeld in art. 53, 6° WIB/92);
- de "niet aftrekbare autokosten" (als bedoeld in art. 66, § 1 of art. 198bis WIB/92);
- de "niet aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken" (als bedoeld in art. 53, 8° of 11° WIB/92);
- de "niet aftrekbare restaurantkosten" (als bedoeld in art. 53, 8°bis of 11° WIB/92);
- de "kosten voor niet-specifieke beroepskledij" (als bedoeld in art. 53, 7° of 11° WIB/92);
- "sociale voordelen, met inbegrip van voordelen voor maaltijdcheques, sport- of cultuurcheques, of ecocheques" (als 

bedoeld in art. 38, § 1 WIB/92)

• de aanvullende termijn bij de zes-of tienjarige aanslagtermijn  laat bijgevolg niet toe dat er nog onderzoeken  gebeuren 
bij de ‘minder belangrijke aspecten van het dossier’

• er wordt geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds belastingplichtigen die hun 'semi-complexe' aangifte wél correct 
indienen, en zij die dat niet doen

• afwachten of deze nieuwe termijnen stand houden bij het Hof van Justitie  
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Invoering van een nieuwe aanslag- en onderzoekstermijn van tien jaar voor het geval er sprake is van fraude 
(nieuw art. 354, § 2 WIB/92)

• voor onderzoeken die plaatsvinden binnen deze tienjarige fraudetermijn maar na afloop van de driejarige aanslag- en 
controletermijn blijft de verplichting van voorafgaande kennisgeving overeind maar in een voor de Administratie 
versoepelde vorm

• wanneer de administratie "op basis van aanwijzingen van fraude (...) kennis geeft van vermoedens van fraude en van haar 
intentie om deze verlengde termijn toe te passen voor een of meerdere aanslagjaren, ten gevolge van die vermoedens van 
fraude" (nieuw art. 333, 3e lid WIB/92)

• de sanctie bij niet-naleving van deze verplichting is nog steeds de nietigheid van de aanslag

• deze fraudetermijn van tien jaar laat wel toe dat er nog onderzoeken  gebeuren bij de ‘minder belangrijke aspecten van 
het dossier’

• Merk op: het Hof van Cassatie (Cass. 4 juni 2021) besliste dat de kennisgevingsverplichting inzake inkomstenbelastingen 
niet vereist dat de Administratie "expliciet" melding maakt van de "achterliggende redenen" waarom zij in een bepaald 
gegeven of element een aanwijzing van belastingontduiking ziet; 

• de "precieze vermelding van de aanwijzingen van belastingontduiking en de aanduiding van het bedoeld tijdperk" volstaan 
op zich…
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de bijzondere aanslagtermijnen van artikel 358, § 1 WIB/92 worden uitgebreid

• In het verleden werden de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, § 1, 3° WIB/92 niet toepasbaar geacht om alsnog 
belasting te vestigen bij discussies omtrent vrijstelling of vermindering van roerende voorheffing 

• in de wet wordt opgenomen dat de verschillende gevallen waarin deze bijzondere termijnen kunnen worden toegepast, 
ook de hypothese omvatten waarin de inbreuk slaat op de verschuldigde roerende of bedrijfsvoorheffing

bewaartermijn:

• de bewaartermijnen in hoofde van de belastingplichtigen worden verlengd naar tien jaar (aanpassing art. 315, 315bis 5e

lid, e.v. WIB/92): op het einde van het tiende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk

• hetzelfde geldt op het gebied van de BTW (aanpassing art. 60, § 3 en 4 WBTW)

• Zie termijn bewaring rekeninguittreksels die banken ter beschikking moeten houden van hun klanten
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Inwerkingtreding DB:

• de inwerkingtreding van de verlengde termijnen is verbonden aan aanslagjaar 2023 (geen terugwerkende kracht)

• de voorgaande aanslagjaren blijven onderworpen aan de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van 

de huidige wet

Inwerkingtreding btw:

• bij de btw wordt in geval van niet- of laattijdige aangifte de gewone verjaringstermijn van drie jaar verlengd tot het vierde 

kalenderjaar volgend op dat waarin de opeisbaarheid van die belastingen, intresten en administratieve geldboeten zich heeft  

voorgedaan (nieuw art. 81bis, § 1, tweede lid WBTW)

• de fraudetermijn wordt ook hier op tien jaar gebracht (nieuw art. 81bis, § 1, vierde lid WBTW)

- wat de opeisbaarheid van de BTW betreft, gelden de nieuwe termijnen vanaf 1 januari 2023

Merk op:

Bezwaartermijn:

• Art.371 1e lid WIB 92: de termijn van 6 maanden is vervangen door de termijn van één jaar  (vanaf 1 januari 2023)

• de bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen wordt verlengd naar één jaar maar de betaaltermijnen zijn niet verlengd

• Art. 373, 1e lid WIB 92: aanvullende aanslag: de termijn van 6 maanden is vervangen door de termijn van één jaar (vanaf 1 

januari 2023/1 januari 2025)

47

vanaf wanneer zijn deze wijzigingen van toepassing?

versoepeling toegang UBO-register: schrapping uit het wetsontwerp: uitgesteld! (amendement goedgekeurd)

- doel: de toegang tot het UBO-register een algemene draagwijdte te geven zodat 'datamining' mogelijk wordt 

- de Gegevensbeschermingsautoriteit had hierop nogal wat kritiek geuit

- de problematiek van verrichtingen van datamining, van datamatching, inclusief de profiling, bij de FOD Financiën, zal  
later globaal opnieuw worden bekeken in een afzonderlijk wetsontwerp

- Minister van Financiën: het probleem van dataminingoperaties, waaronder datamining met behulp van gegevens uit 
het UBO-register ..., zal later uitgebreid worden herzien in een afzonderlijk wetsontwerp

- (Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55- 2899/004, 11 en 42).
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Programmawet 26.12.2022 (BS 30.12.2022)

Op het gebied van de inkomstenbelastingen:

- afschaffen van de aftrek voor risicokapitaal (NIA):

- er zal geen rekening worden gehouden met wijzigingen die vanaf 11 oktober 2022 worden aangebracht aan de 
afsluitingsdatum van het boekjaar

- van toepassing op de belastbare tijdperken die worden afgesloten vanaf 31 december 2023 (art. 124 Programmawet)

Beperking van de aftrek van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en 
verzekeringsondernemingen:
- de taks, die verschuldigd is vanaf 1 januari 2023, zal voor 80 % moeten worden opgenomen onder de verworpen 

uitgaven (art. 198, § 1 WIB/92)
- idem voor de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen en de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen
- op deze verworpen uitgave mag geen DBI-aftrek worden toegepast (art. 205 WIB/92)

- deze bepaling is van toepassing tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad: 9.01.2023
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Tijdelijke aanpassing van de korf in de vennootschapsbelasting van 70% naar 40%: 

Luik 1:
- een minimale belastbare basis van 60% boven de schijf van 1 miljoen euro belastbare basis

- in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten 
vroegste aanvangt op 1 januari 2023 (art. 124 Programmawet)

- elke wijziging die vanaf 11 oktober 2022 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder 
uitwerking voor de toepassing van deze maatregel.

- geschatte opbrengst over 2 jaar; 280 miljoen euro

Luik 2:
- daarna wordt het percentage opnieuw verhoogd naar 70%
- maar deze bepaling treedt in werking op 1 januari 2024 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025 verbonden aan een 

belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2024

- op voorwaarde dat een wet ter omzetting van de ontwerprichtlijn (COM/2021/823) van de Raad tot waarborging van 
een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Unie in werking is getreden

- de minister van Financiën maakt de vervulling van deze voorwaarde bekend door een bericht in het Belgisch Staatsblad.
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VERGELIJKENDE TABEL AFTREKBEWERKINGEN

bewerkingen oude volgorde bewerkingen nieuwe volgorde beperkingen

3 niet belastbare bestanddelen 3 niet belastbare bestanddelen

4 D.B.I. van het boekjaar + overgedragen DBI-aftrek 4 D.B.I van het boekjaar

5
aftrek voor octrooi inkomsten

5
aftrek voor octrooi inkomsten geen beperkingen

(overgangsregeling tot 30.06.2021) (overgangsregeling tot 30.06.2021)

6
aftrek voor innovatie-inkomsten

6
aftrek voor innovatie-inkomsten

(van het boekjaar en de overdracht) (van het boekjaar)

7 NIA 7
investeringsaftrek 

(van het boekjaar en overdracht)

8 vorige verliezen 8 aftrek groepsbijdrage (vanaf ajr 2020)

N 1440 grondslag voor de berekening van de korf

9
investeringsaftrek

9 NIA (incrementeel)
beperking korf

(van het boekjaar en overdracht)

10

overgedragen NIA (art. 536 WIB 92)

overgedragen D.B.I.

1.000.000

(beperkt tot 1.000.000 10 +

+ 60% van het saldo > 1.000.000)
40% (*) van het saldo van het 

belastbaar resultaat 

11 11 overgedragen aftrek innovatie-inkomsten
(na  de 8ste bewerking) die > 

1.000.000

12 12 vorige verliezen

13 13 overgedragen onbeperkt overdraagbare NIA 

14 14 overgedragen beperkt overdraagbare NIA 

(toepassing van de 60% regel blijft: de aftrek van de 
overgedragen NIA is beperkt tot 1.000.000 + 60% van het 

saldo van het belastbaar resultaat na 12de bewerking 
verhoogd met NIA van het boekjaar > 1.000.000

(*)vanaf 1 januari 2023 en is van 
toepassing vanaf aanslagjaar 

2024 verbonden aan een 
belastbaar tijdperk dat ten 

vroegste aanvangt op 1 januari 
2023 
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OESO-overeenkomst Pillar 2: invoering van een minimumbelasting multinationals => op Europees niveau

- eind oktober 2021 werd een overeenkomst bereikt binnen de G20 voor de invoering van een minimumbelasting (136 landen) 
- Publicatie Global Anti-Base Erosion (GloBe) Model Rules door de OESO op 20.12.2022
- dit werd gevolgd door een publicatie van de EC op 22.12.2021: Richtlijn 2022/2523 van de Raad tot waarborging van een mondiaal 

minimumniveau van belastingheffing voorgroepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen 
binnen de EU (goedkeuring Raad 15.12.2022) 

- voor multinationals actief in meerdere landen met een winst van minsten 750 miljoen euro per jaar
- de minimumbelasting bedraagt 15% (onafhankelijk van het feit waar de moedervennootschap is gevestigd)  
- indien activiteiten in een land met een lager tarief, dan zal het land waar de moedervennootschap is gevestigd extra belastingen

mogen heffen tot het tarief van 15% is bereikt 

- EU-landen zijn het in december 2022 eens geworden over de concrete invoering ervan; nog formalisering nodig
- Omzetting in nationale wetgeving dient te gebeuren uiterlijk op 31.12.2023
- momenteel is als startdatum vastgesteld de belastbare tijdperken die aanvangen op of na 31.12.2024 

- Vb. Zwitserland beperkt belasting tot 9% => Belgische moeder zal in België supplementair 6% belasting betalen op dat deel van de
winst afkomstig uit Zwitserland

- België zal de wetgeving moeten aanpassen waarbij ook voor sectoren die momenteel geen 15% belasting op hun winst betalen (vb.
de farmasector: belastingkrediet voor O&O (innovatieaftrek), de effectieve belastingvoet 15% moet bedragen zoniet zal de 
buitenlandse fiscus deze supplementaire belasting innen…

- Wat zal België doen: fiscale voordelen aanpassen? Of inkomsten laten afromen door het buitenland?

53

wijziging van de berekening van de FBB op royalty’s: 
- deze wordt vervangen door een berekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting (art. 286, lid 1WIB/92)

- Doel: kunstmatige omleidingen van royalty’s binnen groepen van vennootschappenvoa een Belgische onderneming 
ontmoedigen

Immers:
- voor intresten wordt reeds gekeken naar het werkelijk gedeelte van de buitenlandse belasting (WBB) (art. 287 WIB/92)
- Ook voor royalty's die in aanmerking komen voor de aftrek voor innovatie-inkomsten geldt reeds dat rekening wordt 

gehouden met de werkelijk ingehouden buitenlandse belasting (art. 286, lid 2 WIB/92)

- voortaan wordt voor alle royalty’s voor de verrekening gekeken naar een 'WBB’ beperkt tot maximaal 15 %van de  
buitenlandse belasting. 

- voor belastbare tijdperken die worden afgesloten vanaf 31 december 2023 (art. 124 Programmawet)

Elektriciteit en gas
- wettelijke verankering en verlenging van de tijdelijk verlaagde accijnzen op elektriciteit en gas voor ondernemingen en 
zelfstandigen t.e.m. het eerste kwartaal van 2023
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wet 21.12.2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 29.12.2022)

energiecrisis en belastingvrijstelling van regionale en lokale steunmaatregelen
• een vrijstelling van inkomstenbelastingen ten aanzien van de vergoedingen "die overeenkomstig gewestelijke, 

gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke regelgeving worden toegekend voor de economische gevolgen die 
belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis“

• geldt voor natuurlijke personen (zowel voor genieters van winsten en baten als bezoldigingen) en voor vennootschappen 
• ook van toepassing in de BNI 

de vrijstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten
- in de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt verleend, is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt toegekend voor 
de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis
- de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023

• voor genieters die aan de personenbelasting onderworpen zijn, worden de aldus vrijgestelde vergoedingen "vermeld op de 
berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting

• het deel van de vergoedingen dat voorheen definitief van inkomstenbelastingen werd vrijgesteld en dat wordt terugbetaald ten 
gunste van het betrokken Gewest, de betrokken Gemeenschap, provincie of gemeente, wordt niet als een aftrekbare 
beroepskost aangemerkt

• vanaf 1 juli 2022
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reactivering maaltijd- en ecocheques, enz.

• de aanvraag moet gebeuren bij de uitgever van de cheques binnen drie maanden na de vervaldatum van de elektronische 
maaltijdcheque of binnen drie maanden na de vervaldatum van de ecocheque

• de gereactiveerde elektronische maaltijdcheque of ecocheque heeft een geldigheidsduur van drie maanden (aanpassing 
art. 38/1 WIB 1992)

• inwerkingtreding : 1 december 2022

Consumptiecheque:

• er moet binnen de drie maanden na de vervaldatum bij de uitgever een eenmalige aanvraag tot reactivering worden 
gedaan

• de gereactiveerde cheque heeft een geldigheidsduur van drie maanden

• tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad: 8.12.2022

Coronapremie:

• Idem als de consumptiecheque

• Vanaf 1 december 2022
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ploegenarbeid & interims (art. 2755 , §1, lid 2 WIB 92 en art. 2755 , §2, lid 2 WIB/92): opstellen overeenkomst

• de wet van 28 maart 2022 (BS 31.03.2022) verduidelijkt de voorwaarden waarbinnen uitzendbureaus worden 

gelijkgesteld met de onderneming waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht om gebruik te kunnen maken van de 

vrijstelling

• vanaf 1 april 2022 kunnen uitzendbureaus enkel van de vrijstelling gebruik maken indien zij in staat zijn om de bewijzen te 

leveren dat aan alle toepassingsvoorwaarden is voldaan

• uitzendbureaus maken, vooraleer zij de vrijstelling toepassen, bindende afspraken met hun klanten, zodat kan worden 

gewaarborgd dat zij in geval van controle het bewijs kunnen leveren dat aan alle toepassingsvoorwaarden van de 

betreffende vrijstelling wordt voldaan

• de gelijkstelling van uitzendbureaus voor de belastbare bezoldigingen van uitzendkrachten die vanaf 1 oktober 2022 

worden betaald of toegekend, kan enkel worden toegestaan op voorwaarde dat zij het akkoord hebben gekregen van de 

onderneming waarin de uitzendkrachten zijn tewerkgesteld

• uitzendbureaus kunnen vanaf die datum enkel gebruik maken van de vrijstelling wanneer zij hiervoor toestemming 

hebben gekregen van de klant
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voorbeeld:

• de overeenkomst bevestigt;

• dat de gebruiker voldoet aan de definitie van ‘onderneming waar ploegen- of nachtarbeid’ wordt verricht, 

• de contractuele afspraken omtrent de verdeling van de bewijslast ingeval van een fiscale controle en 

• de aansprakelijkheidsclausules indien uit een fiscale controle bij het uitzendbureau blijkt dat de klant niet aan alle 

toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling voldoet. 

• In dat geval zal de fiscale administratie de onterecht vrijgestelde bedrijfsvoorheffing terugvorderen bij de 

schuldenaar ervan, in casu de onderneming die de uitzendkrachten ter beschikking heeft gesteld en die de 

bezoldigingen van deze werknemers betaalt (Vr. en Antw. Kamer 2014-15, 3 augustus 2015, nr. 54/036, 144 (Vr. nr. 

226 B. PIEDBOEUF)

• Het uitzendbureau is dan verantwoordelijk voor het indienen van de aangiften in de bedrijfsvoorheffing en aansprakelijk 

voor de onterecht vrijgestelde bedrijfsvoorheffing

• de Koning is  voortaan bevoegd om de wijze te bepalen waarop het interimkantoor het voormelde akkoord heeft 

verkregen 

• de kenmerken waaraan het akkoord moet voldoen worden daardoor verduidelijkt
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• regeling in welke mate de onderneming waar deze werknemers zijn tewerkgesteld,  het uitzendkantoor moet bijstaan, 

wanneer deze het bewijs moet leveren dat aan alle toepassingsvoorwaarden van artikel 2755/ WIB 92 is voldaan 

(bijstandsplicht en schadevergoeding)

inwerkingtreding:

• de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de 

nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt: 1.01.2023

• Het KB is echter nog niet verschenen

Fiches en samenvattende opgaven:

- de verplichting om een "samenvattende opgave" in te dienen wordt geschrapt  
- inwerkingtreding : 1 januari 2023
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3. Wetsontwerpen

61

wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van 
de tweede pensioenpijler (2942; in behandeling) (niet fiscaal KB!)

• De Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna “IORP II”) regelt de werking 
van en de controle op de IBP’s. 

• Deze richtlijn is niet van toepassing op verzekeringsondernemingen

• de bepalingen van IORP II betreft
• bepalingen van prudentiële aard, zoals bijvoorbeeld de minimale financieringsvereisten, beleggingsvoorschriften, regels over 

de governance…. 
• een hoofdstuk over informatieverstrekking aan de aangeslotenen

• dit wetsontwerp streeft er naar om via kwaliteitsvolle informatie aan de burger een duidelijker inzicht te geven in het 
aanvullend pensioen dat hij later mag verwachten en alzo het vertrouwen in de tweede pijler en het pensioenstelsel in het 
algemeen te vergroten

• betreft informatie die pensioeninstellingen via de jaarlijkse pensioenfiche moeten overmaken aan de aangeslotenen bij een 
pensioenplan van de tweede pijler (groeps- en IPT-verzekeringen, Riziv- en VAPZ-pensioencontracten, enz.), zowel voor 
werknemers als voor zelfstandigen

• de benaming “pensioenfiche” wordt gewijzigd in “pensioenoverzicht”
• de opmaak van het pensioenoverzicht zal voortaan worden toevertrouwd aan Sigedis
• Jaarlijks informeert Sigedis alle aangeslotenen over hun pensioenrechten via de website www.mypension.be en hun e-Box. 
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• per 1 januari 2024: 
• zullen er drie projecties gemaakt moeten worden in de plaats van één : een voorzichtige raming, een meer 

realistische raming en een gunstige raming.
• de projecties zullen vanaf dan niet meer berekend worden op de contractuele pensioenleeftijd maar op de wettelijke 

pensioenleeftijd van 65, 66 of 67 jaar, in functie van het geboortejaar van de aangeslotene (de wettelijke 
pensioenleeftijd schuift op 1 februari 2025 door naar 66 jaar en per 1 februari 2030 naar 67 jaar).

• de Koning wordt gemachtigd een rekenmethodologie, waaronder de hantering van bepaalde rendementsprognoses, 
uit te werken voor die projecties.

• 'oude' pensioenplannen van vóór 2016 kennen nog een contractuele pensioenleeftijd van 60 jaar
• er komen nieuwe projecties rekening houdend met een vijf, zes of zelfs zeven jaar langere kapitalisatieduur van de 

pensioenreserve, maar mogelijk ook met een vijf, zes of zelfs zeven jaar langere premiebetalingsduur. 

• daardoor is er een stijgend verwacht pensioenkapitaal waardoor de 80 %-grens wordt aantast
• de omzettingscoëfficiënten van rente in kapitaal zullen aangepast worden naar lagere omzettingscoëfficiënten 

de 20 %-vuistregel: aanpassing noodzakelijk
• de 20 %-vuistregel ter forfaitaire raming van de winstdeling in tak 21 die vandaag wordt toegepast in de pensioensector en 

door de belastingadministratie 
• over de gehele loopbaan kon de gekapitaliseerde winstdeling geraamd worden op 20 % van het verzekerd kapitaal. 
• 20 % geschat winstdelingskapitaal bij pensionering is achterhaald

• Er zit bijgevolg nog een fiscaal KB aan te komen….
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4. Parlementaire vragen
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PV nr. 1112 van de heer Wouter Vermeersch d.d. 06.07.2022: 
Onttrekking vrijgestelde reserves aan voordelig tarief

Kamer, Vragen en Antwoorden, 2021-2022, QRVA 55/091 d.d. 09.09.2022, blz. 226

Stel een vennootschap met een boekjaar per kalenderjaar die in vereffeningsfase zit. 
Haar laatste boekjaar loopt van 1 januari 2022 tot midden 2022 (aanslagjaar 2022 speciaal). 
Kan deze vennootschap in vereffening voor dat laatste boekjaar (aanslagjaar 2022 speciaal) de in aanmerking komende 
vrijgestelde reserves nog onttrekken en laten belasten aan 15 %?

Antwoord;
- elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht blijft evenwel 

zonder uitwerking voor de toepassing van die bepaling

- Zoals reeds verduidelijkt door de toenmalige minister van Financiën in het antwoord op de mondelinge parlementaire 
vraag nr. 24672 van 28 maart 2018 (Integraal Verslag, Kamer, 2017-2018, CRIV 54 COM 858) geldt die 
antimisbruikbepaling voor elke wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar. 

- In het door u aangehaalde geval kan de vennootschap voor haar laatste boekjaar bijgevolg geen beroep meer doen 
op die overgangsbepaling.
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Mondelinge PV nr. 55029916C Dhr. Wouter Vermeersch d.d. 19.10.2022: 
de hervorming van de taxshelter

Kamer, Integraal verslag – Commissie voor de Financiën, 2020-2021, CRIV 55 COM 909 d.d. 19.10.2022, blz. 7

- er zitten heel wat imperfecties in het systeem van de taxshelter en investeerders trekken vaak aan het kortste eind, als 
er sprake is van misbruik of fraude. Een wetswijziging zou meer zekerheden kunnen inbouwen, zodat veel minder 
discussies ontstaan. Bent u bereid om het systeem van de taxshelter te hervormen?

- experts plaatsen ook vraagtekens bij de lange termijn van vier jaar, voordat een investeerder zeker weet of de fiscale 
attesten worden aanvaard. Moet die termijn volgens u worden ingekort?

Antwoord:
- in bepaalde gevallen is misbruik gemaakt van het taxshelterstelsel doordat de opgehaalde fondsen niet werden aangewend voor 

de beoogde doelstellingen. Ook bleek dat er op het terrein over sommige bepalingen interpretatieverschillen bestonden tussen de 
betrokken actoren.

- om dat te verhelpen, werd met de wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen een aantal wijzigingen aan het 
taxshelterstelsel aangebracht
- daardoor kregen de productievennootschappen de verplichting opgelegd om binnen de negen maanden na de voltooiing van het 
in aanmerking komende werk het taxshelterattest aan te vragen

Een bijkomende complexiteit betreft hier uiteraard dat we ons met het taxshelterstelsel volop op het pad van de zogenaamde 
usurperende bevoegdheden bevinden
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PV nr. 1149 Mevr. Ellen Samyn d.d. 26.08.2022: Aanvullend pensioen zelfstandige bedrijfsleiders
Kamer, Vragen en Antwoorden, 2022-2023, QRVA 55/096 d.d. 07.11.2022, blz. 181

• door de beperking door toepassing van de 80 %-regel zullen sommige bedrijfsleiders te veel gestort hebben en zijn de 
bedragen boven de grens niet meer fiscaal aftrekbaar

• door het retroactief toepassen zitten zowel de bedrijfsleiders als de verzekeringsmaatschappijen die deze IPT's beheren 
in de problemen

• bij eventuele overdrachten van te veel betaalde bedragen naar een volgend fiscaal jaar:

• wie zal de herberekeningen van de 80 %-regel dienen te maken 

• wie zal daarop de controle uitoefenen (gezien het feit dat de controle op heden van die 80 %-regel volgens een 
verslag van het Rekenhof weinig of niet is gebeurd)?

67

antwoord:

• In principe is de nieuwe werkwijze voor de berekening van dat wettelijke pensioen van toepassing vanaf het 
aanslagjaar 2022 (zie de voormelde circulaire 2022/C/33)

• evenwel voorziet het voormelde addendum een administratieve tolerantie voor de aanslagjaren 2022 en 2023 zodat 
de pensioeninstellingen en vennootschappen de nodige tijd zullen hebben om de ontbrekende inlichtingen te 
verzamelen en om het bedrag van de vanaf 2023 verschuldigde premies aan te passen. 

• het is in eerste instantie de belastingplichtige die moet nagaan of de premies die worden gestort in het kader van een 
aanvullend pensioen voldoen aan de 80 %-regel en wat de in het addendum bedoelde premie-excedenten zijn 
waarmee rekening zal worden gehouden voor het belastbare tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 2024

• mijn administratie zal bij voortduur nagaan of effectief voldaan is aan de 80 %-regel

• zoals in het voormelde addendum 2022/C/79 is opgenomen, geldt de administratieve tolerantie onder meer niet voor 
het gedeelte van de premies dat betrekking heeft op een back-service die wordt toegepast tijdens de laatste vijf jaren 
van het contract. 
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de aankoop van een betaalterminal is vandaag nog voor 125 % fiscaal aftrekbaar. Wordt deze maatregel verlengd?

Antwoord:

• Strikt genomen bedraagt het (indicatieve) tarief van de investeringsaftrek voor elektronische betaalterminals, die 
worden beschouwd als "digitale vaste activa" in de zin van artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, WIB/92, thans 13,5 % voor 
de vaste activa die tijdens het belastbare tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht

• Zoals aangegeven in de memorie van toelichting bij de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de 
vennootschapsbelasting, wordt echter indien het basispercentage van de investeringsaftrek hoger is, dit laatste 
percentage toegepast

• Dit basispercentage is verhoogd tot 25 % voor vaste activa die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 worden 
verkregen of tot stand gebracht.

• voor de investeringsaftrek voor digitale vaste activa geldt dus tot 31 december 2022 het tarief van 25 %. 

Parlementaire vraag nr. 1139 van de heer Jasper Pillen d.d. 05.08.2022: 
het verplicht aanvaarden van elektronisch betalen

Kamer, Vragen en Antwoorden, 2021-2022, QRVA 55/096 d.d. 07.11.2022, blz. 178

69

PV nr. 1111 van de heer Wouter Vermeersch d.d. 06.07.2022: Aftrekregeling na lichten aankoopoptie 
geleasede of gerente bedrijfswagens

Kamer, Vragen en Antwoorden, 2021-2022, QRVA 55/091 d.d. 09.09.2022, blz. 225

- als een vennootschap een leasingcontract of rentingcontract heeft afgesloten vóór 1 juli 2023 is de zogenaamde 
grandfathering-regeling, dit is de aftrekregeling volgens de huidige regels (de zogenaamde gramformule), van toepassing 
op deze geleasede of gerente personenwagen tijdens de looptijd van het leasingcontract of rentingcontract. 
- stel dat op het einde van het contract, dit is na 30 juni 2023, de aankoopoptie door de vennootschap wordt gelicht

1. Wat zijn de gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten van deze personenwagen na het lichte van de 
aankoopoptie?

2. Blijft de grandfathering-regeling dan nog steeds van toepassing?

3. Of wordt het lichten van de aankoopoptie door de vennootschap aanzien als een nieuwe aankoop waardoor het 
uitdoofscenario van toepassing is en er bijgevolg een graduele verlaging van de fiscale aftrekbaarheid moet toegepast 
worden?

Antwoord:
De in de artikelen 66, § 1, en 550 WIB/92 vermelde afwijkende bepalingen voor voertuigen aangekocht, geleased of 
gehuurd vóór 1 juli 2023, blijven ook van toepassing nadat een vennootschap de aankoopoptie heeft gelicht die in een 
vóór 1 juli 2023 door haar afgesloten leasing- of rentingcontract was voorzien.
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PV nr. 1099 Dhr. Benoît Piedboeuf d.d. 05.07.2022:Vennootschapsbelasting 
bestanddelen waarop het aftrekverbod van toepassing is

Kamer, Vragen en Antwoorden, 2021-2022, QRVA 55/091 d.d. 09.09.2022, blz. 215

Voor het aanslagjaar 2022 zijn er tien bestanddelen van het resultaat waarop het aftrekverbod van toepassing is. 

Meer in het bijzonder mogen geen van de in artikelen 199 tot 206, 536 en 543 van het WIB/92 bepaalde aftrekken, noch 
compensatie met verlies van het belastbare tijdperk op die bestanddelen verricht worden (artikel 206/3, § 1 van het WIB/92 en 
artikel 139, § 2, eerste lid van de wet van 23.12.2009). 

Die situatie doet zich bijvoorbeeld systematisch voor als er sprake is van voordelen van alle aard in de vorm van auto's, aangezien 
het deel van de winst dat besteed wordt aan de uitgaven bedoeld in artikel 198, § 1, 9°, onder a), en 9°bis, onder a), van het WIB 
92, dit wil zeggen de autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard, in het geding is. 
De "bestanddelen" in kwestie maken dus nog steeds deel uit van de belastbare grondslag.

Kunt u bevestigen dat de niet-terugbetaalbare voorheffingen (zoals het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting), de 
terugbetaalbare voorheffingen (alle roerende voorheffingen behalve de fictieve roerende voorheffing) en de drie bestaande 
belastingkredieten voor de vennootschapsbelasting voor het belastingjaar 2022 daadwerkelijk in mindering gebracht worden op de 
belasting die uit die minimale belastbare grondslag voortvloeit?

Antwoord:
Ik kan u bevestigen dat de roerende voorheffing en de belastingkredieten zoals bedoeld in artikel 276, 1e lid WIB/92, verrekenbaar 
zijn met de belasting die voortvloeit uit de in uw vraag bedoelde minimale belastbare grondslag binnen de grenzen en de 
voorwaarden van dat wetboek.
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Mondelinge PV nr. 55030864C van de heer Marco Van Hees d.d. 19.10.2022: 
de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Kamer, Integraal verslag – Commissie voor de Financiën, 2020-2021, CRIV 55 COM 909 d.d. 19.10.2022, blz. 66

- Er worden wantoestanden vastgesteld, waarachter grootschalige fraude kan schuilgaan

- Voor de belangrijkste categorieën vrijstellingen (die voor R&D, nachtarbeid en ploegenarbeid) wordt in de studie een 
beperkt of zwak positief effect vastgesteld
- sindsdien heeft het bedrag van de vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing de vier miljard overschreden

- Uiteindelijk was de enige impact van de spending reviews een stijging van het bedrag dat aan de werkgevers cadeau 
gedaan wordt, van 3,6 miljard euro in 2021 tot meer dan 4 miljard euro in 2022!

Antwoord:
- de voornaamste bevinding van de spending reviews was dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren om de 
verschillende vrijstellingen correct te analyseren
- de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zal zien hoe men gestalte kan geven aan de jaarlijkse aangifte van die 
gegevens.
- het koninklijk besluit tot implementatie van die nieuwe formaliteiten zal op die basis opgesteld worden.
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Wanneer een werkgever:

• naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een home charger of een elektrische laadpaal ter beschikking stelt 
van zijn werknemer;

• die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er 
wordt verbruikt;

• en de van toepassing zijnde car policy bovendien voorziet in de terugbetaling van de met de home charger
'getankte' elektriciteit.

dan aanvaardt de administratie dat de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen met laadpaal en de 
terugbetaling door de werkgever van de met die laadpaal getankte elektriciteit fiscaal op dezelfde wijze wordt 
behandeld als de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen met bijhorende tankkaart.

De terugbetaling door de werkgever moet gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer

Er zijn geen plannen om een vast bedrag per kwh te publiceren gezien het variëren van de distributienettarieven over 
het grondgebied.

Privé opladen elektrische wagens,
Cfr eerdere PV nr. 472 Dhr Joris Vandenbroucke d.d. 01/06/2021    

73

vervolg: vergoeding voor 'thuis getankte elektriciteit’
Vr. en Antw. Kamer 2022-23, nr. 55-099, 144

Stel een gezin waarbij meerdere werknemers dit geglobaliseerde voordeel van alle aard kunnen toepassen (een 
bedrijfswagen + terugbetaling van de thuis getankte elektriciteit)

Houden de voormelde voorwaarden dan in dat "voor elk gezinslid een apart slim laadpunt" ter beschikking moet 
worden gesteld ? 
Of volstaat het dat via één laadpunt de laadkosten voor alle werkgevers worden verwerkt ?

antwoord:
-wanneer meerdere gezinsleden een elektrische bedrijfswagen ter beschikking hebben, mogen zij gebruik maken van 
eenzelfde laadpunt op voorwaarde dat de laadkosten van elke bedrijfswagen afzonderlijk op een verifieerbare wijze 
kunnen worden vastgesteld

-de terugbetaling door de werkgever mag immers uitsluitend betrekking hebben op de laadkosten van de door hem 
ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen
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Investeringsaftrek

Uitgesloten investeringen :

Art 75, 3° WIB 92 : activa waarvan het gebruik aan derden wordt afgestaan anders dan door middel van 
leasing, erfpacht, opstal etc. (bv verhuur -) zijn uitgesloten van de investeringsaftrek

ComIB/92, nr. 68/23 : wijze van afstand van gebruik is niet relevant :  huur, andere overeenkomst, ten 
kosteloze titel….

dus geen investeringsaftrek voor aan particulieren verhuurde appartementen, aan de bedrijfsleider voor 
privé-gebruik ter beschikking gestelde onroerende goederen, … (Parl. Vr. nr. 608 van  12 november 1997)

75

Investeringsaftrek 
Vraag nr. 672, Wouter Vermeersch van 08 oktober 2021 

Kan een kleine vennootschap investeringsaftrek genieten in de volgende situaties

1. Een laadstation dat thuis wordt geplaatst bij de werknemer/bedrijfsleider voor het opladen van

zijn/haar bedrijfswagen waarmee de werknemer/bedrijfsleider zowel zuivere beroepsverplaatsingen als

privéverplaatsingen (inclusief woon-werkverplaatsingen) doet.

2. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap voor het opladen van 

de  bedrijfswagens van de werknemers en de bedrijfsleider waarmee zowel zuivere 

beroepsverplaatsingen als privéverplaatsingen worden gedaan

3. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap voor het opladen van

de elektrische privé-wagens die eigendom zijn van de werknemers/bedrijfsleiders.
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Kan een kleine vennootschap investeringsaftrek genieten in de volgende situaties

4. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap waar klanten van de

vennootschap gratis gebruik mogen van maken om hun eigen wagen op te laden tijdens de periode

van het bezoek aan de ondememing

5. Een "publiek toegankelijk" en "intelligent" laadstation waar de vennootschap de verhoogde

kostenaftrek voor de afschrijving van dat laadstation geniet

Investeringsaftrek 
Vraag nr. 672, Wouter Vermeersch van 08 oktober 2021 

77

Daardoor komt een laadstation dat door de vennootschap een werknemer of bedrijfsleider thuis wordt
geplaatst voor het opladen van een voor beroeps- en privéverplaatsingen gebruikte bedrijfswagen voor de 
investeringsaftrek in aanmerking

Indien aan alle wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan kan een door de vennootschap in het
bedrijfsgebouw geinstalleerd laadstation in de situaties 2 tot 4 voor de gewone eenmalige investeringsaftrek
in aanmerking worden genomen.

Het feit dat een voor het publiek toegankelijk en zogenaamd 'intelligent' laadstation voldoet aan de 
voorwaarde voor de toepassing van de verhoogde aftrek van de afschrijvingen worden gesteld, vormt op
zich geen beletsel voor de toepassing van de gewone eenmalige investeringsaftrek voor zover aan alle
wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan.

Investeringsaftrek 
Vraag nr. 672, Wouter Vermeersch van 08 oktober 2021 
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Conclusie

1. Een laadstation dat thuis wordt geplaatst bij de werk nemer/bedrijfsleider voor het opladen van zijn/haar
bedrijfswagen waarmee de werknemer/bedrijfsleider zowel zuivere beroepsverplaatsingen als
privéverplaatsingen (inclusief woon-werkverplaatsingen) doet. NEEN

2. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap voor het opladen van de  
bedrijfswagens van de werknemers en de bedrijfsleider waarmee zowel zuivere beroepsverplaatsingen als 
privéverplaatsingen worden gedaan. JA

3. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap voor het opladen van de
elektrische wagens die eigendom zijn van de werknemers/bedrijfsleiders. JA

4. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap waar klanten van de
vennootschap gratis gebruik mogen van maken om hun eigen wagen op te laden tijdens de periode van het
bezoek aan de ondememing. JA

5. Een "publiek toegankelijk" en "intelligent" laadstation waar de vennootschap de verhoogde kostenaftrek voor
de afschrijving van dat laadstation geniet. JA

79

Investeringsaftrek 
Vraag nr. 672, Wouter Vermeersch van 08 oktober 2021 

Wat indien de maatschappelijke zetel van de vennootschap in de privé-woning van de bedrijfsleider is ?

- Indien beschouwd als geplaatst in het bedrijfsgebouw : wél investeringsaftrek
- Indien beschouwd als thuis geplaatst : géén investeringsaftrek

Vr & Antw, Kamer, 2021-22, nr. 55-084, 153

De uitsluiting van de investeringsaftrek is ook van toepassing wanneer de vennootschap haar werkelijke
en enige bedrijfszetel heeft in de privéwoning van de bedrijfsleider waarin zij de laadpaal laat plaatsen.

Of de laadpaal in de woning wordt geplaatst of aan de buitengevel van de eigendom van de bedrijfsleider, 
heeft terzake geen belang. 
Ook het feit dat de vennootschap haar bedrijfskantoren heeft gevestigd in de eigendom van de 
bedrijfsleider of er personeel tewerkstelt dat er tevens het recht heeft om een electrische wagen op te
laden, verandert daar niets aan.

Investeringsaftrek
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Art. 75, 3° in fine WIB 92 :  uitzondering : 

Toch investeringsaftrek, zelfs bij afstand van gebruik aan derden, wanneer “het gebruik afgestaan is aan 
een natuurlijke persoon of aan een vennootschap, die zelf aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor 
de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoet, die deze 
activa in België gebruikt voor het behalen van winsten of baten, en die het recht van gebruik daarvan 
niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde”

Voorbeelden

Kleine vennootschap verhuurt aan particulier: géén investeringsaftrek

Kleine vennootschap verhuurt aan grote vennootschap : géén investeringsaftrek

Kleine vennootschap verhuurt aan kleine vennootschap : wél investeringsaftrek

Grote vennootschap verhuurt aan kleine vennootschap : géén investeringsaftrek

Investeringsaftrek

81

Investeringsaftrek

Parl. Vr. nr. 1095 PIEDBOEUF, 4 juli 2022

Vennootschap is eigenaar van een bedrijventerrein en beheert dit door gevarieerde diensten aan te bieden 
aan de 4 bedrijven die er gevestigd zijn.

De vennootschap koopt een stapelaar/vorklift die zij laat gebruiken door de aldaar gevestigde bedrijven.

Drie van deze bedrijven zijn kleine vennootschap, één is een grote vennootschap.

Antwoord

- Indien de overdracht van het gebruik zelfs maar gedeeltelijk gebeurt aan een derde die zelf niet aan de 
voorwaarden voldoet, is de uitsluiting van toepassing;

- De investeringsaftrek is niet van toepassing voor de totaliteit van het actief
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Overdracht gebruiksrecht. Onrechtstreekse overdracht tussen twee kleine vennootschappen
Vr. en Antw. Kamer 2022-23, nr. 55-099, 126

- Een kleine vennootschap A met recht op investeringsaftrek draagt het gebruik van in aanmerking komende activa 
over aan grote vennootschap B zonder recht op investeringsaftrek

- deze draagt het vervolgens op haar beurt over aan kleine vennootschap C met recht op investeringsaftrek
- kan deze situatie worden beschouwd als een overdracht door kleine vennootschap A aan kleine vennootschap C 

waardoor vennootschap A het recht op de investeringsaftrek niet verliest, ondanks de overdracht van het 
gebruiksrecht aan vennootschap B?

Antwoord:

- de verhuring van de activa door kleine vennootschap A aan grote vennootschap B en de onderverhuring van dezelfde 
activa door grote vennootschap B aan kleine vennootschap C moeten als twee afzonderlijke overdrachten worden 
beschouwd

- de activa komen niet voor de investeringsaftrek in aanmerking omdat:
- het recht van gebruik wordt overgedragen aan een vennootschap B die zelf geen recht op investeringsaftrek 

heeft, en 
- omdat het recht van gebruik ervan door die vennootschap B aan een derde vennootschap C wordt overgedragen
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5. CBN adviezen
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CBN-adviezen

CBN-advies 2022/16 – Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening - 16 november 2022

Inleiding

De omzetting van een vennootschap kan worden gedefinieerd als de aanname van een nieuwe rechtsvorm met
behoud van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap (artikel 14:2 WVV).

Dus geen vereffening van de vennootschap

Fiscaal van belang ! (zie verder)

85

CBN-adviezen

CBN-advies 2022/16 – Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening - 16 november 2022

Procedure : zie Boek 14 WVV

- Staat van activa en passiva (max 3 maand oud : art. 14:3 WVV)

- Verslag van de commissaris/revisor/accountant over deze staat (art. 14:4 WVV)

- Verslag bestuursorgaan (art. 14:5 WVV) voor AV

- Besluit AV (art. 14:8 WVV)

- Statutenwijziging (art. 14:9 WVV)

- authentieke akte (art. 14:10, eerste lid WVV, tenzij art. 14;14 WVV van toepassing is).
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Rechtspersoonlijkheid ? W.Venn. WVV

JA VOF VOF

JA GCV Comm.V.

JA Comm Venn op aandelen Afgeschaft

JA BVBA (gewone/starters/ eenpersoons) BV

JA CVBA CV

JA CVOA Afgeschaft

JA NV NV

JA Landbouwvennootschap Afgeschaft

JA VSO Afgeschaft

JA ESV Afgeschaft

CBN-adviezen

87

CBN-adviezen

Rechtspersoonlijkheid ? Oud Nieuw

JA Comm. VA NV met enige bestuurder

JA CVBA BV (als niet voldoet aan art. 6:1 
WVV)

JA CVOA VOF

JA Landbouwvennootschap VOF of CommV indien stille 
vennoot

JA ESV VOF

Art. 41, §2 Wet tot omzetting van het WVV : omzettingen van rechtswege per 1/1/2024 indien nog geen 
statutaire omvorming is gebeurd : 

Art. 41, §3 Wet tot omzetting van het WVV : uiterlijk op 30/6/2024 moet bestuursorgaan een AV 
bijeenroepen voor  aanpassing statuten aan nieuwe rechtsvorm (hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders )
In geval van vrijwillige omzetting vóór 1 januari 2024 : statutenwijziging maar procedure van omzetting uit 
WVV  (staat van activa en passiva max. 3 maand out, controleverslag) moet niet worden toegepast
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CBN-adviezen

CBN-advies 2022/16 – Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening - 16 
november 2022

Wanneer moet procedure omzetting niet worden gevolgd ?

- Bij omzettingen van rechtswege

- Bij vrijwillige omzettingen naar “meest gelijkende rechtsvorm” (zie tabel)

Wanneer moet procedure wél worden gevolgd ?

- Bij omzetting van een afgeschafte vorm naar een andere rechtsvorm dan de “meest gelijkende 
rechtsvorm” (bv. van Comm. VA naar BV)

- Bij andere omzettingen (bv. van NV naar BV)

89

CBN-adviezen

CBN-advies 2022/16 – Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening - 16 november 2022

Toestand op de afsluitingsdatum

Indien de omzetting plaatsvindt in de loop van het boekjaar, moet dit boekjaar niet worden afgesloten op de
dag van de omzetting, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.

Positie CBN :

de rechtsvorm van de vennootschap op de laatste dag van het betrokken boekjaar, zijnde de
afsluitingsdatum van het boekjaar, is bepalend
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CBN-adviezen

CBN-advies 2022/16 – Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening - 16 november 2022

Toestand op de afsluitingsdatum

De jaarrekening van het boekjaar wordt aldus afgesloten en goedgekeurd onder de voorwaarden van de
regeling die op de afsluitingsdatum van toepassing is op de vennootschap in haar nieuwe vorm.
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CBN-adviezen
CBN-advies 2022/16 – Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening - 16 november 2022

Voorbeeld : Omzetting van een NV in een BV

Een NV, waarvan het boekjaar loopt van 1 januari 20X1 tot 31 december 20X1, beslist zich om te vormen in een
BV. De omzetting vindt plaats op 1 maart 20X2. De algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening
van 20X1 vindt plaats op 25 juni 20X2. De (oude) NV moest een jaarrekening opstellen (volgens het schema
voor kapitaalvennootschappen) en neerleggen bij de NBB.

De datum die in rekening moet worden genomen om te bepalen welke jaarrekeningrechtelijke verplichtingen
van toepassing zijn, is de afsluitingsdatum van het boekjaar, d.i. 31 december 20X1. Op deze datum is de
rechtsvorm van de vennootschap nog steeds die van een NV.

De vennootschap moet dus voor boekjaar 20X1 de jaarrekening opstellen conform de vereisten die gelden
voor kapitaalhoudende vennootschappen.
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CBN-adviezen

Fiscale gevolgen van een omzetting : art. 210 WIB 92

§1. De artikelen 208 en 209 zijn mede van toepassing:

3° bij het aannemen van een andere rechtsvorm, behalve in de gevallen als vermeld in de artikelen 
14:2 tot 14:14, 15:32 tot 15:33 en 16:10 tot 16:11 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en in de andere gevallen waarbij een andere rechtsvorm wordt aangenomen op 
voorwaarde dat deze omzetting plaatsvindt zonder onderbreking van de rechtspersoonlijkheid en in 
overeenstemming met het rechtspersonenrecht dat de omzetting beheerst

liquidatie-regime van toepassing bij de omzetting

Tenzij de rechtspersoonlijkheid niet onderbroken wordt, dan fiscaal neutraal
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6. Circulaires
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Circulaire 2022/C/116 betreffende bepaalde gewijzigde artikels op het vlak van procedure 
inkomstenbelastingen d.d. 16.12.2022

1) Wijziging artikel 333, WIB 92 (art. 22, W 28.03.22): de gewone onderzoekstermijn

De wijziging in artikel 333, 2de lid, WIB/92, houdt een verwijzing in naar artikel 354, 7de lid, WIB/92 (nieuw), 

In artikel 354 WIB/92 (aanvullende aanslagtermijn van 4 of 7 jaar) wordt een zevende lid (nieuw) ingevoegd luidende:

"Wanneer een belastingplichtige een vordering tot teruggave van de voorheffing op basis van artikel 368/1 binnen de 
termijn voorzien in het eerste lid, indient, wordt deze termijn verlengd met een periode gelijk aan deze die tussen de 
datum van de indiening van de vordering tot teruggave en deze van de beslissing van de adviseur-generaal of van de 
door hem gedelegeerde ambtenaar zonder dat deze verlenging hoger mag zijn dan zes maanden.“

bedoeling: 
overeenstemming tussen de onderzoekstermijnen van art. 333, WIB/92, en de aanslagtermijnen van art. 354, WIB/92

in werking op 01.04.2022 
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Wijziging aan artikel 354, WIB/92

- de administratie had moeilijkheden om de toepassing van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te 
onderzoeken en om eventuele aanvullende aanslagen in te kohieren

- artikel 368, WIB/92 laat toe dat een belastingplichtige een aanvraag tot terugbetaling van de voorheffingen kan indienen 
binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar waarin deze voorheffingen gestort zijn geweest

- Vb. het bedrijf was zich niet bewust van het recht op niet doorstorting BV of had een negatieve aangifte ingediend maar 
voor een te laag bedrag

het probleem: 
- deze termijn van 5 jaar was langer dan de gewone onderzoekstermijn (art. 333, 2de lid, WIB/92)  en de aanslagtermijn (art. 
354, 1e lid, WIB 92 (3 jaar))

gevolg: 
- het was voor de administratie onmogelijk om een onderzoek met betrekking tot deze materie uit te voeren bij de indiening 
van dit soort aanvraag

- het nieuw artikel 368/1, WIB/92, voorziet in een bijzondere verjaringstermijn maar enkel wanneer de vorderingen tot 
teruggave van voorheffing ingediend worden op basis van een in titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, onderafdeling 3 bedoelde 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
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- de nieuwe verjaringstermijn voor de indiening van deze vordering zal voortaan drie jaar zijn en sluit daardoor aan 
bij de gebruikelijke onderzoekstermijn

- bijkomend is door toevoeging van een zevende lid aan artikel 354, WIB/92 voorzien dat, wanneer de 
belastingplichtige een vordering tot teruggave van de voorheffing indient, de aanslagtermijn van 3 jaar wordt 
verlengd met een periode gelijk aan deze tussen de datum van de indiening van de vordering tot teruggave en deze 
van de beslissing van de adviseur-generaal zonder dat deze verlenging hoger mag zijn dan zes maanden

- in werking op 01.04.2022

PS: in de bedrijfsvoorheffing wordt gewerkt met aangifteperiodes en niet met aanslagjaren
PS: in de BV is inkomstenjaar = aanslagjaar

97

2) de wijzigingen inzake bedrijfsvoorheffing 
Het systeem van 2 aangiftes:
- een ‘normale’ aangifte
- een tweede negatieve aangifte

- naar aanleiding van een controle kan blijken dat de gegevens vermeld in onder meer de tweede aangifte onjuist zijn omdat 
bijvoorbeeld de voorwaarden voor het bekomen van de vrijstelling niet vervuld waren.

artikel 444, 1ste lid, WIB/92 bepaalt dat belastingverhogingen kunnen worden toegepast in drie situaties: 
- bij niet-aangifte, 
- bij laattijdige overlegging van de aangifte of 
- in geval van onvolledige of onjuiste aangifte

- een schuldenaar, dient de tweede aangifte bedrijfsvoorheffing in met een onjuist bedrag van vrijstelling van voorheffing dit 
betreft een onjuiste aangifte waardoor de overtreding rang kan innemen

- in de wettekst van artikel 444, 1ste lid, WIB/92, kunnen de verhogingen enkel berekend worden op verschuldigde belastingen op
het niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte

- bij de tweede onjuiste aangifte bedrijfsvoorheffing zijn er in principe geen niet-aangegeven of laattijdig aangegeven inkomsten en 
is het niet mogelijk om daadwerkelijk verhogingen toe te passen

- het gaat immers niet over inkomstenverhogingen  waardoor een geldelijke sanctie geen toepassing vond
- de overtreding kan enkel rang innemen
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Voortaan kunnen dergelijke schuldenaars toch gesanctioneerd worden

- door de nieuwe tweede alinea van artikel 444, WIB/92, zal de berekeningsbasis van de verhoging het bedrag van de 
onjuist aangegeven vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zijn

- de verhoging zal berekend worden op het bedrag van de ten onrechte gevraagde vrijstelling van doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing

- er dient, naargelang van de aard en de ernst van de overtreding, op deze grondslag een percentage te worden toegepast 
gaande van 10 % tot 200 %, overeenkomstig de schaal van verhoging bepaald in artikel 228/1, KB/WIB/92

99

Aard van de overtredingen Verhogingen

A. Overtreding te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de 
belastingschuldige:

Nihil 

B. Overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken:

- 1e overtreding 10 %

- 2e overtreding: 20 %

- 3e overtreding: 30 %

Vanaf de 4e overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C 
ingedeeld en als zodanig bestraft.

C. Overtreding met het opzet de belasting te ontduiken:

- 1e overtreding: 50 %

- 2e en 3e overtreding: 75 %

- 4e en 5e overtreding: 100 %

- 6e en 7e overtreding: 150 %

- 8e overtreding en volgende overtredingen: 200 %

D. Overtreding gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse stukken of 
met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren: in alle gevallen: 200 %

Voor de vaststelling van het toe te passen percent van de belastingverhogingen worden de 
vorige overtredingen die bedoeld zijn in B en C niet in aanmerking genomen wanneer geen 
enkele overtreding inzake aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing, afzonderlijk 
beschouwd, is bestraft voor 4 opeenvolgende maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse 
vervaldagen

Nieuw artikel 228/1 KB/WIB/92
KB 13.09.2022 (BS 13.10.2022): 

de schaal van de belastingverhogingen in geval 
van een onjuiste aangifte inzake de vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing:
10% belastingverhoging (i.p.v. 0 voor 1ste 
inbreuk) voor ten onrechte gevraagde vrijstelling:
art 2750/1: havenarbeid
art 275/1: overwerk
art 275/2: zeelieden
art 275/3: onderzoekers, wetenschappelijk 
onderzoek,… (diploma’s)
art 275/4 en 5: ploegen en nachtpremies
art 275/6: sportbeoefenaars
art 275/7: % vermindering
art 275/8 en 9: investering in steunzone
art 275/10: vrijstelling doorstorting
art 275/11: compenserende toeslagen à jonge 
werknemers
art 275/12: vrijstelling voor bepaalde werkgevers
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de schaal van artikel 228, KB/WIB/92: wordt toegepast bij niet-aangifte, bij laattijdige aangifte of in geval van onvolledige of 
onjuiste aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing die gepaard gaat met niet-betaling of ontoereikende 
betaling van de voormelde voorheffingen (artikel 444, 1ste lid, WIB/92)

De schaal van artikel 228/1, KB/WIB/92: wordt toegepast ingeval van een onjuiste aangifte die aanleiding heeft gegeven tot 
een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (art. 444, 2de lid, WIB 92)

- daardoor wordt de eerste overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken van de schaal van de belastingverhogingen 
die van toepassing is in geval van een onjuiste aangifte die aanleiding heeft gegeven tot een vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing, in principe gesanctioneerd met een verhoging van 10 %

- de rang van de te sanctioneren overtreding dient bepaald te worden binnen de toepasselijke schaal

- overeenkomstig artikel 444, 3de lid, WIB/92, kan bij ontstentenis van kwade trouw worden afgezien van het minimum van 
10 % belastingverhoging 

- indien de schuldenaar binnen de vooropgestelde termijn, spontaan overgaat tot een regularisatie van zijn situatie 
(t.t.z. vóór elke navraag, mondeling of schriftelijk, of voorafgaand onderzoek van de taxatiediensten), door middel van 
een aangifte die de aangifte verbetert waarop het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing vermeld staat

101

- de alinea's 4 en 5 van artikel 444, WIB/92, 
- waarin het totaal van de op het niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde 

belastingen en de belastingverhogingen niet hoger mag zijn dan het bedrag van de niet aangegeven of 
- laattijdig aangegeven inkomsten en waarin de verhoging slechts wordt toegepast wanneer de niet aangegeven of 

laattijdig aangegeven inkomsten 2.500 euro bereiken, 
zijn niet van toepassing op de nieuwe tweede alinea van artikel 444, WIB/92, die de sanctionering beoogt van 
onjuiste aangiftes die aanleiding geven tot een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 

- in werking op 01.04.2022 en toegepast op de overtredingen die zijn begaan vanaf deze datum
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Circulaire 2022/C/121 over de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen d.d. 22.12.2022

• Vergoedingen voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstverplaatsingen, zijn een niet-belastbare 
terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die 
de staat aan zijn personeel toekent 

Omzendbrief 713 d.d. 19.12.2022 BS 27.01.2023, 2e editie:

• voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 stijgt de vergoeding naar 0,4259 EUR/km

van 01.01.2022 tot 28.02.2022 0,3707 euro

van 01.03.2022 tot 30.06.2022 0,4020 euro

van 01.07.2022 tot 30.09.2022 0,4170 euro

van 01.10.2022 tot 31.12.2022 0,4201 euro

103

p.m. vrijwilligerswerk voor VZW
Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-062, 239 en 288

- de Administratie heeft bepaalde VZW's, die een festival organiseren, onderworpen aan de vennootschapsbelasting
- de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend aan onbaatzuchtige vrijwilligers geldt niet als de 'opdrachtgever' voor het 

vrijwilligerswerk bv. een rechtspersoon is "die een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van 
winstgevende aard en aan de vennootschapsbelasting" (circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999)

Wat zijn hiervan de gevolgen voor de vrijwilligers waarop zij een beroep doen ?

- een VZW die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, is uitgesloten van de fiscale regeling inzake het 
vrijwilligerswerk 

- Cfr. de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilliger: 
- er is een verschillende interpretatie op sociaal en fiscaal vlak: 

-op sociaal vlak is het essentieel dat de opdrachtgever een belangeloos doel nastreeft en er geen 
verrijking van de leden plaatsvindt
- dat een VZW een commerciële activiteit heeft, speelt dan geen rol, evenmin het feit of de VZW 
onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting dan wel aan de vennootschapsbelasting

de minister van Financiën geeft de opdracht gegeven om het fiscale standpunt bij te sturen en dit te verduidelijken in een 
addendum bij de circulaire om een parallellisme met Sociale Zaken te behouden
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Circulaire 2023/C/2 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. hoedanigheid 
van de opdrachtgever d.d. 3.01.2023 

• de fiscale richtlijnen inzake de hoedanigheid van de opdrachtgever, in het bijzonder wat de verenigingen zonder 
winstoogmerk betreft, in overeenstemming te brengen met de vrijwilligerswet 

Sociale wetgeving

• op sociaal vlak is het voor de toepassing van de vrijwilligerswet essentieel dat de organisatie een belangeloos doel 
nastreeft en er geen verrijking van de leden plaatsvindt.

• het feit dat een vereniging een commerciële activiteit heeft, speelt daar geen rol indien de organisatie een 
belangeloos doel nastreeft en er geen sprake is van verrijking van de leden 

• een vzw kan aldus commerciële activiteiten verrichten om middelen te genereren ten behoeve van haar 
belangeloos doel en beroep doen op vrijwilligers.

• het feit dat zij zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting, is op sociaal vlak 
niet relevant

105

Fiscale richtlijnen: versoepeling

• het mag niet gaan om rechtspersonen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van 
winstgevende aard

• de rechtspersonen die dat wel doen en die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, worden door de 
circulaire van 05.03.1999 uitgesloten van de toepassing ervan  (vb. vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting)

• om het parallellisme met de sociale zekerheid te behouden, wordt het voormelde fiscale standpunt door middel van 
deze circulaire bijgestuurd 

• vzw's die zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard, en die aan de vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen, kunnen toch worden aangemerkt als opdrachtgever in de zin van de vrijwilligerscirculaire van 
05.03.1999.

• de vzw moet wel een belangeloos doel nastreven en er mag geen verrijking van de leden plaatsvinden

• onmiddellijk in werking en dat in elk stadium van de procedure

Circulaire 2023/C/2 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 
hoedanigheid van de opdrachtgever d.d. 3.01.2023
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Circulaire 2023/C/4 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk d.d. 4.01.2023

• Het maximumbedrag is gebaseerd op hetgeen de RSZ accepteert als een terugbetaling van kosten in het 
kader van structureel en regelmatig thuiswerk

• dit maximumbedrag is vanaf 01.01.2023: 148,73 euro per maand

Overzicht: maximumbedragen forfaitaire kantoorvergoeding

Periode maximum per maand

januari 2020 - maart 2020 126,94 euro

april 2020 - maart 2021 129,48 euro

april 2021 - september 2021

(tijdelijke verhoging)

144,31 euro

oktober 2021 – januari 2022 132,07 euro

februari 2022 – maart 2022 134,71 euro

april 2022 – mei 2022 137,40 euro

juni 2022 – augustus 2022 140,15 euro

september 2022 – november 2022 142,95 euro

december 2022 145,81 euro

vanaf januari 2023 148,73 euro
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Circulaire 2023/C/5 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België d.d. 4.01.2023

• een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever indien aan alle voorwaarden is voldaan

Dagelijkse forfaitaire 

vergoeding 

(maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding Aanvullende dagelijkse forfaitaire 

vergoeding voor verblijfkosten 

(huisvestingskosten)

Basisbedrag 10 euro/dag Max. 16 x 10 euro/maand (voltijdse 

prestatie)

75 euro/nacht

Geïndexeerd bedrag
Vanaf 01.09.2017 16,73 euro/dag Max. 16 x 16,73 euro/maand 125,50 euro/nacht

Vanaf 01.10.2018 17,06 euro/dag Max. 16 x 17,06 euro/maand 128,01 euro/nacht

Vanaf 01.04.2020 17,41 euro/dag Max. 16 x 17,41 euro/maand 130,57 euro/nacht

Vanaf 01.10.2021 17,75 euro/dag Max 16 x 17,75 euro/maand 133,18 euro/nacht

Vanaf 01.02.2022 18,11 euro/dag Max. 16 x 18,11 euro/maand 135,85 euro/nacht

Vanaf 01.04.2022 18,47 euro/dag Max. 16 x 18,47 euro/maand 138,57 euro/nacht

Vanaf 01.06.2022 18,84 euro/dag Max. 16 x 18,84 euro/maand 141,33 euro/nacht

Vanaf 01.09.2022 19,22 euro/dag Max. 16 x 19,22 euro/maand 144,16 euro/nacht

Vanaf 01.12.2022 19,60 euro/dag Max. 16 x 19,60 euro/maand 147,05 euro/nacht

Vanaf 01.01.2023 19,99 euro/dag Max. 16 x 19,99 euro/maand 149,99 euro/nacht
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Individuele pensioentoezegging: de 80%-regel

109

De 80%-regel:

De 80 %-grens legt het maximaal pensioenkapitaal vast ter opbouw waarvan een vennootschap de pensioenpremies die zij in het 
kader van een groeps- of IPT-verzekering stort, fiscaal kan inbrengen (art. 59 WIB 1992 en art. 34-35 KB/WIB/92)

Max. APK = [[(80 % R - WP) x T/N] - APRandere] x COEF

Max. APK = maximaal op te bouwen aanvullend pensioenkapitaal
R = referentiebezoldiging bedrijfsleider
WP = geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleider
T = aantal door bedrijfsleider in de vennootschap reeds gepresteerde en nog tot de pensionering te
presteren jaren, optioneel te verhogen met max. 10 buiten de vennootschap gepresteerde jaren
T/N = “loopbaanbreuk”
APRandere = andere tweepijlerpensioenen in jaarrente
Coëfficient = omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal (16,1004)

- sinds medio 2021 wordt het wettelijk zelfstandigenpensioen gradueel opgetrokken naar het - hogere - niveau van het wettelijk 
werknemerspensioen
- de harmonisatiecoëfficiënt, die wordt toegepast op de beroepsinkomsten bij de berekening van het proportioneel pensioen van de
zelfstandigen, wordt op 1 gebracht vanaf 01.01.2021 voor de rustpensioenen, de overlevingspensioenen en de overgangsuitkeringen 
die ingaan vanaf 01.01.2022
- Dit leidt tot een harmonisering van de berekening van het proportioneel pensioen van de zelfstandigen en van de werknemers

Gevolg: verhoging wettelijk pensioen zelfstandigen => dus verlaging “marge” voor het extrawettelijke pensioen
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Circulaire 2022/C/33, dd. 31/03/2022 , de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende 
pensioenen voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn, 

• Om rekening te houden met het aandeel van de sociale bijdragen in het stelsel van de werknemers en dat van de 
zelfstandigen, werd voor de berekening van het wettelijke rustpensioen van de zelfstandigen een harmonisatiecoëfficiënt 
toegepast;

• de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt leidt tot een harmonisering van de berekening van het proportioneel 
pensioen van de zelfstandigen en van de werknemers

• dat betekent dat de harmonisatiecoëfficiënt op 1 wordt gebracht i.p.v. 0,7 vanaf 01.01.2021 voor de rustpensioenen, de 
overlevingspensioenen en de overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 01.01.2022.

• Bedoeling: de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen en werknemers geleidelijk aan gelijkschakelen

• Voor de jaren vóór 2021 waarin de bedrijfsleider zijn activiteit heeft uitgeoefend als zelfstandige mag het wettelijke 
rustpensioen voor die periode worden geraamd op 25 % van zijn bruto-jaarinkomen van het jaar 2020, zonder dat het 
resultaat lager of hoger mag zijn dan respectievelijk het vast te stellen minimum- of maximumpensioen voor het 
betreffende jaar (d.w.z. het jaar waarvoor de 80 %-grens wordt berekend).

• Voor jaren vanaf 2021 waarin de activiteit werd uitgeoefend als zelfstandige mag het wettelijke rustpensioen worden 
geraamd op 50 % van zijn bruto-jaarinkomen dat in aanmerking moet worden genomen voor het belastbare tijdperk, in 
voorkomend geval beperkt tot de grens van het inkomen (brutojaarbezoldigingen).

111

Circulaire 2022/C/79 - Addendum aan de circulaire 2022/C/33 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 
29.08.2022

- De ci. (cfr. circulaire 2022/C/33) bespreekt de gevolgen van de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt door de W 
15.06.2021 bij de vaststelling van het wettelijke rustpensioen voor de berekening van de 80 %-grens in het kader van de 
aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn.

er werd veronderstelt dat de raming een splitsing van de loopbaan toeliet twee periodes:
- een periode waarvoor de harmonisatiecoëfficiënt van toepassing was (vóór 2021) 
- een periode waarvoor die coëfficiënt niet meer van toepassing is (vanaf 2021)

- de pensioeninstellingen en/of de vennootschappen beschikken niet over aanvullende inlichtingen om het bedrag van de 
verschuldigde premie te bepalen rekening houdend met de 80 %-grens.
- daardoor werd geen rekening gehouden met de gevolgen van de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt

alternatieve werkwijze:
- het wettelijke pensioen mag steeds worden geraamd op 50 % van het bruto-inkomen, eventueel beperkt tot het 

maximumpensioen. 
- voor het jaar 2021 bedraagt dat maximumpensioen 35.896,43 euro. 
- de bedoelde vennootschap kan er m.a.w. voor kiezen om, vanaf 2021, de 80 %-grens op dezelfde manier te berekenen 

als vroeger, maar 50 % van het bruto-inkomen te nemen in plaats van 25 % 
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- voor de aanslagjaren 2022 en 2023 moet het gedeelte van de premies dat niet aftrekbaar is enkel en alleen als gevolg van 
de verhoging van het geraamde wettelijke pensioen dat voortvloeit uit de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt voor 
die aanslagjaren in principe niet in de verworpen uitgaven worden opgenomen

- enkel indien de vennootschap die premie-excedenten boekt op een rekening '49 Over te dragen kosten' in de loop van het 
belastbare tijdperk (boekjaar) dat verbonden is met het aanslagjaar 2023.

- de premie-excedenten zullen gelden als voorschot voor de te betalen premies voor het belastbare tijdperk dat verbonden 
is met het aanslagjaar 2024, om na te gaan of de 80 %-grens zoals bedoeld in artikel 59, WIB 92, wordt gerespecteerd

Uitgewerkt voorbeeld opgenomen in de circulaire: zie hierna

Met volgende veronderstellingen:

• (6) Waarbij het wettelijke rustpensioen wordt geraamd op 25 % van het bruto-inkomen voor het betreffende jaar.

• (7) Waarbij het bedoelde wettelijke pensioen wordt geraamd volgens de bedoelde alternatieve methode.

• (8) Waarbij het bedoelde wettelijke pensioen wordt geraamd volgens de nieuwe berekeningswijze zoals opgenomen in 
de voormelde circulaire 2022/C/33.

113
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voorbeeld:

• Een vennootschap heeft in 2015 een groepsverzekeringscontract afgesloten voor haar bedrijfsleider. 

• Het contract voorzag oorspronkelijk in een jaarlijkse premie van 4.000. 

• De premie is volledig aftrekbaar volgens de oude berekeningswijze (6: 25%) , rekening houdend met de toegekende 
bezoldigingen sinds het afsluiten van het contract.

• Er wordt vanuit gegaan dat in 2021, 2022 en 2023 een normale bezoldiging wordt betaald.

• De vennootschap voert haar boekhouding per kalenderjaar.

Jaar 2021

• De betaalde premie bedraagt 4.000.

• De berekening van de 80 %-grens (7: alternatieve methode) geeft een aftrekbare premie van 3.800

• Het excedent voor 2021 bedraagt 200, namelijk het verschil tussen enerzijds de betaalde premie en anderzijds de 
premie die voldoet aan de 80 %-grens

• Het excedent (of een gedeelte ervan) dat moet worden opgenomen in de verworpen uitgaven kan enkel worden bepaald 
bij het afsluiten van het boekjaar 2022
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Jaar 2022

Veronderstelling 1

• De berekening van de 80 %-grens (7: alternatieve methode) geeft een aftrekbare premie van 3.800.

• De betaalde premie bedraagt 4.000.

• Het excedent voor 2022 bedraagt 200, namelijk het verschil tussen enerzijds de betaalde premie en anderzijds de 
premie die voldoet aan de 80 %-grens.

• Een excedent van 400 wordt naar het volgende boekjaar (2023) overgedragen door een boeking via de overlopende 
rekening '49 Over te dragen kosten'.

• Er moet niets in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor de aanslagjaren 2022 en 2023

Veronderstelling 2

• De berekening volgens de 80 %-grens (7: alternatieve methode) geeft een aftrekbare premie van 3.800.

• De premie werd nog niet betaald.

• Bij de betaling van de premie voor 2022 wordt geen rekening gehouden met het excedent van 2021 en er wordt een 
premie van 3.800 betaald.

• Het excedent van 200 (2021) wordt naar het volgende boekjaar (2023) overgedragen door een boeking via de 
overlopende rekening '49 Over te dragen kosten'.

• Er moet niets in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor de aanslagjaren 2022 en 2023.

115
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Veronderstelling 3
• De berekening van de 80 %-grens (7: alternatieve methode) geeft een aftrekbare premie van 3.800.
• Er wordt slechts een premie van 3.600 betaald, waarbij voor de bepaling ervan rekening werd gehouden met het 

excedent van 200 voor 2021.
• Er moet geen excedent worden overgedragen naar het volgende boekjaar (2023) door een boeking via de overlopende 

rekening '49 Over te dragen kosten'.
• Er moet niets in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor  de aanslagjaren 2022 en 2023.

Veronderstelling 4
• De berekening van de 80 %-grens (7: alternatieve methode) geeft een aftrekbare premie van 3.800.
• Er wordt geen rekening gehouden met het excedent van 200 voor het jaar 2021 en er wordt een premie van 3.800 

betaald.
• Het excedent van 200 (2021) wordt niet overgedragen naar het volgend boekjaar (2023) door een boeking via de 

overlopende rekening '49 Over te dragen kosten'.
• Het bedrag van 200 moet in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2022.

Veronderstelling 5
• De berekening van de 80 %-grens (7: alternatieve methode) geeft een aftrekbare premie van 3.800.
• Er wordt geen rekening gehouden met het excedent van 200 voor het jaar 2021 en er wordt een premie van 4.000 

betaald.
• boeking via de overlopende rekening '49 Over te dragen kosten'.
• Het bedrag van 400 moet in de verworpen uitgaven worden opgenomen, namelijk 200 voor het aanslagjaar 2022 en 

200 voor het aanslagjaar 2023.
116
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Jaar 2023 (geval waarbij in 2022 op de rekening ’49 Over te dragen kosten’ 400 werd geboekt)

Veronderstelling 1

• De berekening van de 80 %-grens (8: nieuwe berekeningswijze) geeft een aftrekbare premie van 2.800.

• De vennootschap beschouwt het overgedragen premiegedeelte voor 2021 en 2022, namelijk 400, effectief als een 
voorschot voor 2023 en betaalt in 2023 een premie van 2.400.

• Er moet niets in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2024.

Veronderstelling 2

• De berekening van de 80 %-grens (8: nieuwe berekeningswijze) geeft een aftrekbare premie van 2.800.

• De vennootschap beschouwt het overgedragen premiegedeelte voor 2021 en 2022, namelijk 400, als een 
voorschot voor 2023 (zij doet de vereiste boeking) maar betaalt in 2023 een premie van 4.000.

• Er moet 1.600 (1.200 + 2 x 200) in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2024.

Veronderstelling 3

• De berekening van de 80 %-grens (8: nieuwe berekeningswijze) geeft een aftrekbare premie van 300.

• De vennootschap beschouwt het overgedragen premiegedeelte voor 2021 en 2022, namelijk 400, als een 
voorschot voor 2023 (zij doet de vereiste boeking) en betaalt in 2023 geen enkele premie.

• Er moet 100 (400 – 100) in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2024, tenzij de 
vennootschap het saldo van de excedenten beschouwt als een voorschot voor 2024 en de vereiste boeking doet.
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Circulaire 2023/C/10 – Addendum aan de circulaire 2022/C/33 over de berekening van de 80 %-grens  d.d. 16.01.2023

- In de Circulaire 2022/C/79 bedraagt dat maximumpensioen voor het jaar 2021 35.896,43 euro
- het gebruik van het maximumpensioen van het jaar waarvoor de 80%-grens wordt berekend voor de jaren vóór 2021 

waarin de bedrijfsleider zijn activiteit heeft uitgeoefend als zelfstandige kan in een aantal gevallen leiden tot een 
overschatting van dat maximumpensioen 

• vanaf 01.01.2021 wordt in principe rekening gehouden met een factor 50 %, zowel voor de jaren vóór 2021 als voor de 
jaren vanaf 2021

• de raming van het wettelijke pensioen voor de jaren vóór 2021 zou evenwel moeten uitgaan van een factor 25 %

voor de jaren vóór 2021 mag rekening worden gehouden met een maximumpensioen dat de helft bedraagt van het 
maximumpensioen dat wordt vastgesteld voor het jaar waarvoor de 80 %-grens wordt berekend 

• Voor het jaar 2021 kan een maximumpensioen van 17.948,215 euro worden gehanteerd

• Voor het jaar 2022 bedraagt het voormeld maximumpensioen in principe 19.118,37 euro.

de premie-excedenten die voortvloeien uit de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt kunnen, mits het naleven van een 
aantal voorwaarden, als voorschot gelden voor de verschuldigde premies na de aanslagjaren 2022 en 2023, en dit zonder 
beperking in de tijd

• het premie-excedent dat bij administratieve tolerantie als voorschot kwalificeert, kan het volgende jaar, bij het aanmerken 
als kost, net zoals de gewone premie, in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 80 %-grens
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Brief 22.12.2022 aan Assuralia: (uit Fiscoloog774 p.1  d.d. 11.01.2023 P. Van Eesbeeck)

• De bedragen van 35.896,43 en 38.236,74 EUR met betrekking tot de loopbaanjaren die de bedrijfsleider vóór 2021 als 
zelfstandige heeft gepresteerd, mogen gehalveerd worden naar 17.948,22 voor het controlejaar 2021 en 19.118,37 EUR 
voor het controlejaar 2022

Voorbeeld:
• Jan, alleenstaande, is geboren op 1 januari 1965 en vatte zijn loopbaan als zelfstandige aan op zijn 22ste (op 1.1.1987)
• Op zijn 35ste (op 1 januari 2000) richtte hij een vennootschap op, waar hij bedrijfsleider van werd. 
• De brutojaarbezoldiging van Jan bedroeg 120.000 EUR in 2022 (in 2020 was dat ook al 120.000 EUR). 
• Jan zal de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar bereiken op 1 januari 2032.

• Op basis van de 'oude rekenmethodiek', kon het wettelijk pensioen van Jan geraamd worden op 25 % van 120.000 EUR = 
30.000 EUR, maar af te toppen op 18.363,64 EUR

• de 80 %-grens gaf dan voor het inkomstenjaar 2022 volgend resultaat in termen van maximaal op te bouwen 
pensioenkapitaal :

• [((0,80 x 120.000,00 EUR) - 18.363,64 EUR) x 40/40] x 13,4282 = 1.042.516,57 EUR

• Op basis van de circulaires van 31 maart en 29 augustus 2022, bleek het geraamd wettelijk pensioen 'ontdubbeld' te 
moeten worden.

119
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• Voor de 34 jaren gepresteerd als zelfstandige vóór 2021, werd het wettelijk pensioen geraamd op 25 % van 120.000 EUR 
= 30.000 EUR, zij het niet langer af te toppen op 18.363,64 EUR.

• Voor de (sinds 2021 gepresteerde en tot de wettelijke pensioenleeftijd nog te presteren) 11 jaren wordt de '50 %-
vuistregel' van kracht, wat in 2022 leidde tot een geraamd wettelijk pensioen van 50 % van 120.000 EUR, zijnde 60.000 
EUR, maar afgetopt op 38.236,74 EUR.

• beide vuistregels werden proportioneel toegepast over het aantal loopbaanjaren waar zij betrekking op hadden

• In het voorbeeld gaf dat een voor het inkomstenjaar 2022 in de 80 %-grens te verrekenen geraamd wettelijk 
pensioenbedrag van (30.000,00 x 34/45) + (38.236,74 x 11/45) = 32.013,43 EUR.

• De 80 %-grens liet op basis van de nieuwe administratieve richtlijnen een terugval optekenen van ruim 183.000 EUR in 
termen van maximaal op te bouwen pensioenkapitaal, zoals blijkt uit onderstaande berekening :

• [((0,80 x 120.000,00 EUR) - 32.013,43 EUR) x 40/40] x 13,4282 = 859.224,46 EUR

• Indien Jan getrouwd was of wettelijk samenwonende, zou de 'terugval' opgelopen zijn tot bijna 220.000 EUR, omdat de 
omzettingscoëfficiënt in de formule voor getrouwde of wettelijk samenwonende bedrijfsleiders geen 13,4282 maar 
16,1004 bedraagt
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• Met de voormelde 'administratieve rechtzetting' valt het geraamd wettelijk pensioen in 2022 het voorbeeld terug tot 
(19.118,37 x 34/45) + (38.236,74 x 11/45) = 23.791,75 EUR. 

• Het resultaat van de 80 %-grens 'stijgt' als gevolg hiervan opnieuw met ruim 110.000 EUR:

• [((0,80 x 120.000,00 EUR) - 23.791,75 EUR) x 40/40] x 13,4282 = 969.626,82 EUR

Doorschuiven:

• gelet op de mogelijkheid tot doorschuiven naar het volgend belastbaar tijdperk moet de berekening van de premie-
excedenten 2021-2023 overgedaan worden

• het kan dat de naar 2023 overgedragen 'premie-excedent 2021' niet volledig in 2023 'in te lopen' of 'aan te zuiveren', 
met name indien de aftrekbare premie in 2023 lager blijkt uit te vallen dan het overgedragen 'premie-excedent 2021’ 

• het in 2023 niet-aangezuiverde deel van het 'premie-excedent 2021’ mag verder worden doorgeschoven naar 2024

• in de praktijk zullen zich situaties voordoen waarin de aanzuivering van het premie-excedent 2021 (en eventueel ook van 
het 'premie-excedent 2022') meerdere jaren in beslag zal nemen

• Op basis van de Circulaire 2023/C/10 is nu verduidelijkt dat er kan worden doorgeschoven zonder beperking in de tijd

• De circulaire met de minimum-en maximumbedragen is nog niet verschenen
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7. Federale rulings
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Liquidatiereserves

Casus 

Vennootschap heeft op 31 december 2019 een liquidatiereserve aangelegd en de heffing van 10% betaald. 

In 2021 heeft ze een dividend uitgekeerd met inhouding van 20% RV.

Maar bij controle voor boekjaar 2019 stelt de Administratie vast dat de vennootschap niet klein was cfr. 
(toenmalig) art. 1:24, §1-6 WVV.

Vr. & Antw., Kamer, 2021 – 22, nr. 55-084, 154

- De Administratie kan de dividenduitkering onderwerpen aan 30% RV;

- Maar de vennootschap kan via bezwaarschrift indienen tegen de aanslag waarin de liquidatiereserve 
werd gecreëerd, om de heffing van 10% terug te vorderen;

- Zie art. 373 WIB 92 (“correlatieve overbelasting”) : binnen de zes maand te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet van de roerende voorheffing van 30%

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 123 123

Liquidatiereserves

Jaarverslag DVB 2021, p. 40 – 41 : Liquidatiereserve – Rechtsmisbruik 

De vennootschappen X en Y zijn managementvennootschappen van de heren x en y. 

X en Y hebben hun aandelen in vennootschap A overgedragen aan vennootschap Z, 
acquisitievehikel, opgericht door de heren x en y en door een derde overnemer 
(meerderheidsparticipatie). 

De door de vennootschappen X en Y verwezenlijkte meerwaarden werden toegewezen aan een 
liquidatiereserve op grond van artikel 184quater van het WIB 92. De heren x en y hebben, voor 
gelijke delen, vennootschap B opgericht. 

De voorgenomen verrichting is de vereffening van de twee vennootschappen X en Y

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 124 124
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Liquidatiereserves

Jaarverslag DVB 2021, p. 40 – 41 : Liquidatiereserve – Rechtsmisbruik 

De DVB is van oordeel dat de vereffening van de vennootschappen X en Y voortvloeit uit een fiscaal 
misbruik in de zin van artikel 344, § 1 van het WIB 92. 

De beroepsactiviteiten die door de heren x en y vroeger werden uitgeoefend, via hun management-
vennootschappen X en Y, binnen vennootschap A, worden voortgezet in het kader van 
dienstverleningsovereenkomsten die betrekking hebben op de heren x en y, de vennootschap B en de 
vennootschap A. 

De vereffening van de vennootschappen X en Y wordt in hoofdzaak verantwoord door de wil om 
voortijdig te genieten van de regeling ingesteld bij artikel 21, 11° van het WIB 92 (ie géén RV op 
liquidatiereserves bij vereffening).

125

Gespreid te belasten meerwaarden

Jaarverslag DVB 2021, p. 29 – 30 : gespreid te belasten meerwaarden

Exploitatievennootschap X heeft in 2020 een meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van een materieel vast 
actief en wenst hiervoor de gespreide taxatie zoals voorzien in artikel 47, WIB 92 toe te passen. 

Daarnaast heeft de vennootschap geïnvesteerd in een machine die reeds van in boekjaar 2017 in aanbouw is
en waarvoor tijdens de boekjaren 2017-2019 door X voorschotfacturen werden ontvangen die werden 
geboekt op de rekening ‘Vooruitbetalingen en activa in aanbouw’.

In boekjaar 2020 werd de machine in gebruik genomen en werd het totaalbedrag van de ontvangen facturen 
overgeboekt naar de rekening ‘Installaties, machines en uitrusting’. Vanaf dat moment werd tevens gestart 
met de afschrijvingen. 

De aanvrager wenst de bevestiging te krijgen dat de ingebruikname en activering van de machine in 
boekjaar 2020 kan aangeduid worden als tijdige en geldige wederbelegging in het kader van de gespreide 
taxatie. 

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 126 126
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Gespreid te belasten meerwaarden

Jaarverslag DVB 2021, p. 29 – 30 : gespreid te belasten meerwaarden

Standpunt  DVB 

De herbelegging in het kader van artikel 47 WIB 92 dient te gebeuren in afschrijfbare immateriële of 
materiële vaste activa. 

De herbeleggingstermijn vangt in casu aan op 1.1.2020. 

De voorschotfacturen op de bedoelde investering werden geboekt en betaald in 2017-2019 en zijn 
derhalve tijdens die periode verkregen of tot stand gebracht. 

Zij werden op de rekening ‘Activa in aanbouw en vooruitbetalingen’ geboekt, wat een subrekening is 
van de rubriek ‘Materiële vaste activa’. 

Boekhoudkundig vormen de vooruitbetalingen derhalve een materieel vast actief. 

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 127 127

Gespreid te belasten meerwaarden

Jaarverslag DVB 2021, p. 29 – 30 : gespreid te belasten meerwaarden

Standpunt  DVB 

Artikel 2, § 1, 9°, WIB 92 stelt dat de uitdrukkingen “immateriële, materiële of financiële vaste activa”, 
“oprichtingskosten” en “voorraden en bestellingen in uitvoering” de betekenis hebben die daaraan wordt 
toegekend door de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zodat de als 
‘Activa in aanbouw en vooruitbetalingen’ geboekte voorschotfacturen ook op fiscaal vlak als materiële 
vaste activa kwalificeren. 

De DVB is dan ook van mening dat de facturen van boekjaren 2017-2019 niet in aanmerking komen als 
geldige herbelegging aangezien zij buiten de herbeleggingstermijn vallen. 

Het feit dat de aanvrager geen toepassing maakte van de keuzemogelijkheid afschrijvingen toe te passen 
op de vooruitbetalingen doet hieraan geen afbreuk.

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 128 128
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Sociale voordelen

Jaarverslag DVB 2021, p. 28 : drankvergoeding

X geeft aan dat hij tot voor kort wegwerpverpakkingen drinkwater aankocht en deze verdeelde onder de
ploegen die buiten (grond)werken verrichten.

Ten gevolge van een wetswijziging in het kader van ecologische overwegingen is een dergelijke werkwijze
thans niet meer mogelijk, zodat van de bewuste personeelsleden wordt verwacht zelf een gekregen recipiënt
te vullen met kraantjeswater en dit mee te brengen naar het werk.

Daarvoor wordt een forfaitaire vergoeding van 1,15 euro per gewerkte dag als kost eigen aan de werkgever
gevraagd of 240 euro op jaarbasis, uitgaande van 208 voltijdse werkdagen per jaar.

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 129 129

Sociale voordelen

Jaarverslag DVB 2021, p. 28 : drankvergoeding

Antwoord DVB

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt gesteld dat in Vlaanderen 4,3 euro voor 1 kubieke
meter (m³) water, inclusief BTW, wordt betaald; dat een alleenstaande persoon ongeveer 99 liter water per
dag en een gezin van 4 personen gemiddeld 348 liter water per dag verbruikt. Dat is 127 m³ per jaar.

Uitgaande van deze gegevens zou een voltijdse werknemer die 208 werkdagen per jaar presteert en een
drankvergoeding ontvangt van 240 euro aldus 240/4.3, of 55,81 m3 water verbruiken, hetzij 268,33 liter per
werkdag.

Op te merken valt dat het hierbij wel degelijk over 268,33 liter uitsluitend drinkwater gaat.

Bijgevolg kan niet worden bevestigd dat de voorgestelde forfaitaire vergoeding die X aan zijn personeel wenst
toe te kennen als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever zal worden beschouwd die krachtens
artikel 31, tweede lid, 1° in fine WIB 92 geen deel van de belastbare vergoeding van de begunstigden zal
uitmaken.

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 130 130
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8. Rechtspraak

Verkoop vennootschap met overtollige liquiditeiten

Anti-misbruik

Overtollige
liquiditeiten

Indien verkoop aandelen :
Belastingvrije meerwaarde

RV op uitkering liquiditeiten

Overtollige
liquiditeiten

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 132
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Anti-misbruik

Tweede « advies » Dienst Voorafgaande Beslissingen van 22 maart 2013 omtrent meerwaarden
op aandelen

« De Rulingcommissie zal zich er ook van verzekeren dat de verrichting niet tot doel heeft om 
overtollige liquiditeiten die voorheen door de operationele vennootschappen werden opgebouwd, 
belastingvrij uit te keren. 

De aanvrager zouden bij dergelijke situaties kunnen overwegen om voorafgaand aan de 
verrichting dividenden uit te keren die overeenstemmen met deze overtollige liquiditeiten »  

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 133 133

Anti-misbruik

Wat zijn « overtollige liquiditeiten » ? Dienst Voorafgaande Beslissingen,  van 22 maart en 28 
november 2013

- Rekening houden met de bedrijfspolitiek en de behoefte aan liquiditeiten nodig voor de normale 
werking van de groep;

- Rekening houden met concrete investeringen;

- géén onderscheid in geval de overtollige liquiditeiten bestaan uit een « spaarpot » in de vorm van 
effectieve geldbeleggingen of onroerend goed dat geen deel uitmaakt van de kernactiviteit

Collegelid DVB, 22 maart 2022 (presentatie ULB) : 

privé-woning, tweede woning, leegstaande woning, privéwagen, schilderijen, bossen, 
landbouwgronden, residentiële gronden, … !

Jaarverslag DVB 2020, p. 31 : ook debet R/C is een overtollige liquiditeit

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 134 134

133

134



NCOI

februari 2023 68

Anti-misbruik
Casus 

Vennootschap (“targetvennootschap”) wordt gekocht door een acquisitieholding, die de aankoop financiert 
met een banklening van 14,3 mio euro.

Een deel van dit krediet wordt achteraf terugbetaald met een intragroepslening vanwege een 
groepsvennootschap maar ook met het opstromen van dividenden, tantièmes, …

Fiscus herkwalificeert op basis van art. 344, §1 WIB 92 (anti-misbruikbepaling) een deel van de verkoopprijs 
(6,3 mio euro) – zijnde het bedrag aan reserves aanwezig in de dochtervennootschappen van de 
targetvennootschap - in een dividend, belastbaar in hoofde van de verkoper.

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 135
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Anti-misbruik
Casus  (vervolg)

Hof van Beroep van Antwerpen, 6 september 2022 : stelt de fiscus in het gelijk

- Er waren “overtollige liquiditeiten” aanwezig in de targetvennootschap en haar dochtervennootschappen;

- Een in principe belastbaar dividend werd geconverteerd naar een vrijgestelde meerwaarde op aandelen
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Aftrek als beroepskost

Casus 7 : Jaarverslag DVB 2021, p. 30 : aankoop horsetruck 

De activiteiten van BV X bestaan uit de verhuur van machines. 

De bedrijfsleider is als hobbyist actief in de paardensport. 

Hij ontvangt geen bezoldiging van BV X, maar wel vanuit andere vennootschappen. BV X wenst een 
horsetruck aan te schaffen. 

De renting heeft een looptijd van 5 jaar. Voor de eerste betaling geldt er een verhoogde huurprijs. 

Aan het einde van de huurperiode kan de huurder een aankoopoptie lichten voor het restbedrag. 

De bedrijfsleider zal gedurende enkele maanden per jaar zelf gebruik maken van de horsetruck. Voor de 
overige periodes zal geprobeerd worden de horsetruck te verhuren op de markt. Tot op heden werden 
nog geen andere huurders gevonden. 
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Aftrek als beroepskost

Casus 7 : Jaarverslag DVB 2021, p. 30 : aankoop horsetruck (vervolg)

Aan de DVB wordt gevraagd te bevestigen dat in casu het gebruik van de horsetruck gedurende 
enkele maanden per jaar kan worden aangemerkt als voordeel in natura in hoofde van de 
bedrijfsleider, hetgeen als zijn bezoldiging vanuit de BV X zou worden gekwalificeerd. 

Het voordeel alle aard wordt bepaald op basis van de huurprijs die op de markt aan een derde zou 
worden gevraagd. 

Zonder zich bij voorbaat uit te spreken over de vraag inzake het te weerhouden bedrag als voordeel 
van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider, is de DVB alvast van mening dat op basis van de feiten 
en verstrekte gegevens het bedrag van de horsetruck dat als kost bij de BV X wordt geboekt, ten 
name van de BV X niet aan de finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB92 voldoet en de voorgelegde 
situatie de facto neerkomt op het fiscaliseren van de hobby van de bedrijfsleider binnen de BV X.
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Aftrek als beroepskost

Casus 8 : Jaarverslag DVB 2021, p. 30 – 31 : interestlasten overnamefinanciering

Situatieschets 

De aanvragers zijn de exploitatievennootschap X en haar moedervennootschap Y. Naast haar 
holdingfunctie houdt Y tevens het bedrijfsvastgoed aan, alsook bouwgronden, deels als investering 
en deels dienstig voor toekomstige uitbreiding van de onderneming. Tevens is een belangrijk cash 
bedrag aanwezig in X. 

Een overdracht naar de volgende generatie dringt zich op. Enkele van de kinderen van de huidige 
aandeelhouders zijn geïnteresseerd het familiebedrijf verder te zetten. 

Zij zullen een overnameholding oprichten, Newco, die de aandelen van de huidige aandeelhouders 
zal aankopen. Ongeveer 2/3de van de prijs zal onmiddellijk betaald worden, het saldo zal als vendor
loan blijven openstaan. 
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Aftrek als beroepskost

Casus 8 : Jaarverslag DVB 2021, p. 30 – 31 : interestlasten overnamefinanciering (vervolg)

Situatieschets 

Voor het onmiddellijk te betalen bedrag zal een financieringsplan worden opgesteld waarbij door de 
bank leningen worden verstrekt enerzijds aan Newco, en anderzijds ook aan X en Y, waarmee een 
superdividend kan opstromen naar Newco tot gedeeltelijke aflossing van de aan haar verstrekte 
financiering. 

De vraag wordt gesteld of de interestlasten die door X en Y in het kader van de 
overnamefinanciering zullen worden betaald, beantwoorden aan de voorwaarde dat ze moeten zijn 
gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden zoals voorzien in artikel 
49 WIB 92. 
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NewCo

Aftrek als beroepskost

Casus 8 : Jaarverslag DVB 2021, p. 30 – 31 : interestlasten overnamefinanciering (vervolg)

X

1. Externe financieringY

1. Externe financiering

3. Terugbetaling 
vendor loan

KinderenOuders

2. Dividenden
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Aftrek als beroepskost

Casus 8 : Jaarverslag DVB 2021, p. 30 – 31 : interestlasten overnamefinanciering (vervolg)

Standpunt DVB 

De DVB is in casu op basis van de feiten van mening dat de verrichting niet is opgezet in het belang 
van de vennootschappen X en Y, die finaal de interestlast zullen dragen, maar wel in het belang van 
een derde, meer bepaald de NewCo, zodat niet is voldaan aan de finaliteitsvoorwaarde van artikel 
49 WIB 92.
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Abnormale of goedgunstige voordelen

Circulaire nr. Ci.RH.241/621.406 van 5 november 2013

Wanneer uit de feiten niet blijkt dat een voordeel in kwestie belastbaar is als voordeel van alle aard bij 
de bedrijfsleider, zal de administratie artikel 26 WIB 92 toepassen door een abnormaal of goedgunstig 
voordeel te belasten bij de vennootschap die het voordeel verleent.

Praktijkvraag : welk bedrag moet dan in Verworpen Uitgaven worden opgenomen ?

- alle kosten mbt het toegekende abnormaal voordeel; of 

- de waarde van het toegekende voordeel ?

Update vennootschapsbelasting | 05/02/2023 | 143
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Abnormale of goedgunstige voordelen

Casus

Vennootschap stelt een woning en een wagen kosteloos ter beschikking van de moeder van de 
zaakvoerder die geen beroepsband heeft met de vennootschap.

Fiscus belast een toegekend abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van de vennootschap 
(Verworpen Uitgave) nav de terbeschikkingstelling, gewaardeerd  aan de hand van de forfaitaire 
waardering van het VAA cfr. art. 18 KB/WIB 92 (gratis terbeschikkingstelling woning en wagen).

Antwerpen, 18 mei 2021 : stelt de fiscus in het gelijk

- Art. 18 KB/WIB 92 kan door de fiscus worden gebruikt als vermoeden om het toegekende abnormale 
voordeel te bepalen
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Abnormale of goedgunstige voordelen

Casus

Vennootschap beschikt op het pand over een vruchtgebruik voor 98%, waarbij de naakte eigendom 
wordt verdeeld over mijnheer D. en juffrouw B., zijn partner, ten belope van 49% voor elk. 

De volle eigendom van het betwiste pand wordt verdeeld voor 1% voor de vennootschap, 0,5% voor 
mijnheer D. en 0,5% voor zijn partner.

De administratie wil een abnormaal of goedgunstig voordeel belasten in hoofde van de partner, 
aangezien ze geen enkele activiteit uitoefent in de vennootschap. 

Volgens de vennootschap betreft het een inmenging in het privéleven van de zaakvoerder.
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Abnormale of goedgunstige voordelen

Casus (vervolg)

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Luik, afd. Luik dd. 17.02.2022

- zonder link met de vennootschap kan geen enkel voordeel alle aard kan worden toegekend aan de 
partner;

- de terbeschikkingstelling van het goed kan niet worden verklaard door prestaties die leiden tot 
belastbare inkomsten voor de vennootschap. Die voordelen worden dus zonder tegenprestatie 
toegekend. De Belgische staat levert het bewijs voor de belasting van een voordeel (art. 26 WIB 92);

- de belastingambtenaar nam terecht in zijn berekening de kosten op die door de vennootschap 
werden betaald, met inbegrip van de afschrijvingen, interesten van leningen, onroerende 
voorheffing. 
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Berekening 80%-regel groeps & IPT-verzekering,  art.59 §1 3de lid WIB/92: prejudiciële vraag GH
(Fiscoloog 1768 blz. 7 d.d. 23.11.2022)

• Voor de berekening van de 80%-regel voor zelfstandige bedrijfsleiders wordt rekening gehouden met het aantal 

reeds in de vennootschap gepresteerde en nog te presteren jaren tot de pensionering;

• Indien de in de vennootschap gepresteerde en nog te presteren jaren geen volledige loopbaan van 40 jaar bestrijkt, 

kunnen er – optioneel – tot maximaal 10 buiten de vennootschap gepresteerde jaren in de teller van de 

loopbaanbreuk worden opgenomen = backservice jaren buiten de vennootschap;

voorheen algemeen aangenomen regel: 

• indien de vennootschap geen gebruik maakt van deze optie, enkel de andere tweedepijlerpensioenen die 

opgebouwd worden in de huidige vennootschap moeten in de 80%-regel verrekend worden maar niet die welke 

voorheen buiten de huidige vennootschap opgebouwd werden; 

147

Berekening 80%-regel groeps & IPT-verzekering,  art.59 §1 3de lid WIB/92

Administratief standpunt sinds 2020: 

• in de 80%-regel moet steeds het totaalbedrag van de tweedepijlerpensioenen opgebouwd tijdens de volledige 

loopbaan van de bedrijfsleider

inclusief die opgebouwd in vorige ondernemingen verrekend worden, zelfs indien de backservicejaren buiten de  

vennootschap niet gevaloriseerd worden;

• de administratie verwerpt de betaalde pensioenpremies, 

• dit kan aanleiding geven tot discriminatie tussen bedrijfsleiders die gedurende hun gehele loopbaan werkzaam zijn 

in dezelfde vennootschap en bedrijfsleiders die tijdens de loopbaan veranderen van onderneming;

• De Gentse feitenrechter stelde een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof of dit geen schending was van het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

• arbeidsmobiliteit wordt door de administratieve interpretatie afgestraft;

• Het hof beoordeelt dat het beantwoorden van de vraag niet dienstig is voor het oplossen van het bodemgeschil, de 

aangehaalde casus was niet representatief;  
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Berekening 80%-regel groeps & IPT-verzekering,  art.59 §1 3de lid WIB92

• Het debat dient verder genuanceerd te worden m.b.t. de mogelijke (on)wettelijkheid;

• Het administratief standpunt roept vragen op m.b.t. de het vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel;

• Een werkgroep van topambtenaren heeft in 2004  geponeerd dat uit art. 35 KB/WIB92 er op geen enkele 

manier rekening moet gehouden worden met eventuele pensioenopbouw bij een vorige onderneming;

• Wordt vervolgd… 

149

boete en belastingverhoging bij niet aangifte: cumul (soms) wel mogelijk: GH 17.11.2022 nr. 149/2022 
(Fiscoloog 1768 p. 5 d.d. 23.11.2022)

• een vennootschap laat opnieuw na een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen
• Zij krijgt een administratieve boete opgelegd van 1.250 EUR 
• Wegens dezelfde inbreuk van niet-aangifte wordt toepassing gemaakt van de procedure van 'aanslag van ambtswege’
• er wordt bovendien een belastingverhoging opgelegd van 50 % opnieuw onder verwijzing naar het gebrek aan aangifte

de Rea te Luxemburg stelt hierover een vraag aan het Grondwettelijk Hof; 
• Is de cumul van de twee administratieve sancties (art. 444 en 445 WIB/92) niet strijdig met het grondwettelijk gewaarborgd 

gelijkheidsbeginsel en met sommige waarborgen die geboden worden door het Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens (EVRM) bij het niet indienen van een aangifte

• hier wordt gevraagd of een cumul van beide sancties mogelijk (en niet of de administratie de keuze heeft)

• het Hof verwijst een arrest van het EHRM (arrest van 15.11.2016)

• de procedures moeten 'substantieel' en 'temporeel' voldoende nauw met elkaar verbonden zijn:

• temporeel: het verband tussen de verschillende procedures moet 'in tijd voldoende eng zijn om de betrokkene te 
beschermen tegen onzekerheid, uitstel en het gevaar dat procedures zouden worden gerekt'
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• substantieel:  de procedures moeten:
• complementaire doeleinden dienen (betrekking hebben op verschillende aspecten van het 'sociaal wangedrag’);
• zij moeten voorzienbaar zijn voor de betrokkene; 
• dubbele bewijsgaring en dubbele beoordeling van hetzelfde bewijsmateriaal moet worden vermeden; 
• de sanctie die wordt opgelegd in de ene procedure (die als eerste wordt beëindigd) moet in aanmerking worden 

genomen bij het bepalen van de sanctie in de andere procedure

• de boete (art. 445 WIB/92): burgerzin: naleven van de fiscale verplichtingen) en 
• de belastingverhoging (art. 444 WIB/92 rechten schatkist vrijwaren) streven complementaire doelen na

• twee administratieve sancties hebben een - zowel in rechte als in de praktijk - voorzienbaar gevolg: het rechtscollege (de 
rechtbank Luxemburg) moet nagaan of de procedures die aan de oorsprong van het geschil liggen, in concreto voldoen aan 
de vereisten van voorzienbaarheid

• het risico op dubbele bewijsgaring en dubbele beoordeling is volgens het Hof a priori beperkt, aangezien beide procedures 
worden gevoerd door dezelfde overheid: het rechtscollege moet nagaan of de procedures die aan de oorsprong van het 
geschil liggen zo zijn gevoerd dat elke herhaling zo veel mogelijk wordt vermeden 

• het rechtscollege moet kunnen kiezen slechts een van beide sancties toe te passen op de vastgestelde overtreding

151

• het rechtscollege moet nagaan of de bij KB vastgestelde schalen van de belastingverhogingen, rekening houden met 
het evenredigheidscriterium 

• concreet nagaan of de cumulatie van beide sancties geen onevenredige last doet rusten op de betrokken 
belastingplichtige in het licht van de omstandigheden van de zaak

• het rechtscollege moet nagaan of de boete en belastingverhoging met elkaar verbonden zijn door een temporele band 
die voldoende nauw is

Besluit:

• het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel in samenhang gelezen met de Europese waarborg van 'non bis in 
idem', belet niet dat bij niet-aangifte tegelijk een administratieve boete en een belastingverhoging wordt opgelegd, 
indien aan de voormelde criteria is voldaan 

Tegengesteld:

• Rea te Leuven 11.03.2022: een boete en belastingverhoging wegens een laattijdig ingediende aangifte kan geen 
complementaire doeleinden nastreven en kan dus niet samen worden opgelegd 
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niet-aangifte : kan de combinatie van een boete én belastingverhoging ? HvC 21.04.2022 
(Fiscoloog 1752 p. 11 29.06.2022) 

• Kan de administratie bij niet-aangifte door een belastingplichtige, nadat zij eerst een geldboete heeft opgelegd 
die definitief is geworden, alsnog een belastingverhoging opleggen gelet op het non bis in idem-beginsel? 

• het hof van beroep te Gent heeft daarop ontkennend geantwoord (Gent 12.11.2019, FJF 2020, afl. 8, 312)
• het Hof van Cassatie heeft de voorziening tegen dat arrest onlangs verworpen

het non bis in idem-beginsel: 
• onderscheiden administratieve fiscale sancties met het karakter van een straf aan eenzelfde persoon en wegens 

dezelfde feiten kunnen worden opgelegd, op voorwaarde dat vaststaat dat de desbetreffende sancties zowel 
substantieel als temporeel voldoende nauw met elkaar verbonden zijn

• de feitenrechter beoordeelt of aan deze voorwaarden is voldaan

HvB te Gent:
• de twee sancties (de administratieve boete en de belastingverhoging) n.a.v. het aangifteverzuim streven geen 

complementaire doeleinden na
• Hebben geen betrekking op verschillende aspecten van eenzelfde wangedrag 

Cassatie:  het HvB heeft wettig beslist dat de beide sancties substantieel niet voldoende nauw met elkaar verbonden zijn en 
om die reden een miskenning van het non bis in idem-beginsel meebrengen

153

Kostenvergoeding niet op fiche vermeld: HvB Bergen 15.06.2022
Fiscoloog 1771 p. 9 d.d. 14.12.2022

• Een forfaitaire vergoeding wordt toegekend aan werknemers
• Het betreft verplaatsings-en reiskosten
• Deze worden niet op de loonfiches vermeld
• De Administratie past aanslag geheime commissielonen toe

• Rea: reactie administratie is disproportioneel
• De vergoedingen zijn belastingvrij en bijgevolg is er geen verlies voor de Schatkist

HvB Bergen:
• De bijzondere aanslag heeft geen repressief karakter meer maar enkel een vergoedend
• Dergelijke koste brengen geen verlies voor de Schatkist teweeg
• Geen van de werknemers bewees zijn werkelijke kosten

Bijzondere aanslag:
• De bijzondere aanslag is van toepassing indien de kosten als bedoeld in artikel 57, eerste lid WIB/92 niet op individuele 

fiches verantwoord worden.
• ook de vaste vergoedingen toegekend aan het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever
• Hier werd beslist dat ze geen vergoedend karakter hebben en bijgevolg dat de bijzondere aanslag niet van toepassing was
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welk blijft nog over als argument om deze aanslag alsnog te behouden?

• Dat het om een 'strafsanctie’ gaat: deze genieten bescherming onder toepassing van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)

• Daardoor kan de rechter zelf oordelen of de sanctie disproportioneel is maar hier werd deze weg niet gevolgd

Verworpen uitgave:

• Bijkomend moeten 'vaste' vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever die niet op de voorgeschreven wijze op 

individuele fiches worden vermeld, verworpen worden en dit zowel in de PB als de VB

• de wet van 20.11. 2022 (BS 30.11. 2022) bepaalt uitdrukkelijk dat de sanctie van de verwerping als beroepsuitgave 

voortaan ook geldt als de kostenvergoeding (in de vennootschapsbelasting) wél aan de bijzondere aanslag 

onderworpen wordt 

• de bijzondere aanslag én de kostenvergoeding moeten dan onder de verworpen uitgaven worden opgenomen 

aanpassing art. 197 WIB/92

• de nieuwe regeling is van toepassing vanaf 10.12.2022 

• Ook bij niet toepassing van de bijzondere aanslag blijft de niet aftrekbaarheid van toepassing

• Ook variabele vergoedingen dienen voortaan vermeld maar de sanctie is verschillend: is er geen discriminatie bij een 

dergelijke opdeling zonder de noodzakelijke motivering voor het verschil in behandeling

155

Stand van zaken auteursrechten:

Is het gebruik van auteursrechten nog mogelijk voor bedrijfsleiders die 
auteursrechten uit hun vennootschap halen?

Programmawet 26.12.2022 (BS 30.12.2022)
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157

“hervorming” van het stelsel van de auteursrechten

door het “personele toepassingsgebied te beperken in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van het stelsel”…

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee

#Villapolitica
https://twitter.com/villapolitica/status/1605924696498884608?s=56&t=OaEm1UIKxyAKxhSdUSVpPg

Het is een begrotingsmaatregel: het zal opbrengsten opleveren….

158

Aanslagjaar
Bruto inkomsten (euro) 

(toestand op 30 juni van het volgende jaar)

2013 108.456.593

2014 128.439.775

2015 156.144.366

2016 184.075.470

2017 225.220.155

2018 281.746.193

2019 341.766.500

2020 399.267.817

2021 465.675.531

Evolutie van de bruto-inkomsten auteursrechten (Bron;  programmawet 24.11.2022)

Tijd 26.01.2023
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Invoering van ‘een definitie’: auteursrechten zijn inkomsten;

- verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of 

legatarissen, van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld, 

bedoeld in boek XI, titel 5, van het WER of in analoge bepalingen van buitenlands recht, (i.p.v. het volledige boek XI)

- die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van het WER of op de 

openbare uitvoeringen en opvoeringen van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205 WER, (de gelijkstelling in 

art. XI. 294 WER is niet mee opgenomen…) 

- het fiscaal recht wijkt hier af van het gemeen recht waardoor de beperking uitdrukkelijk van toepassing is tot Titel 5 zonder 

de andere artikelen hierbij te betrekken: daardoor ontstaat een nauwere omschrijving van de begrippen ‘werken’, ‘prestaties’ 

en ‘aureursrechten en naburige rechten’…

- met het oog op de exploitatie of het feitelijk gebruik van deze rechten behalve in het geval van een gebeurtenis veroorzaakt 

buiten de wil van de overeenkomst sluitende partijen, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken door de verkrijger, de 

licentienemer of een derde, (nieuw art. 17, § 1, 5°, al. 1, 3e WIB/92) tenzij in het geval van een gebeurtenis veroorzaakt buiten 

de wil van de overeenkomstsluitende partijen

- alsmede de voormelde inkomsten die door de voormelde rechthebbende worden verkregen via een in artikel I.16, § 1, 4° tot 

6°, van het Wetboek van economisch recht bedoelde beheersorganisatie (nieuw art. 17, § 1, 5°, al. 2 WIB/92)
159

Nieuw: de toevoeging van een exploitatievereiste die meer weg heeft van een intentie tot exploitatie (cfr rulings)

 volgens de nieuwe fiscale omschrijving van auteursrechten moet dit gebeuren conform de “eerlijke beroepsgebruiken”

 Iemand die als freelance-fotograaf vanwege de krantenuitgever 6 foto’s moet maken tegen een vooraf afgesproken 
vergoeding en waarvan er slechts één wordt weerhouden, twee ervan op de website worden geplaatst en de rest in 
reserve gehouden worden.

 volgens de minister is de opdracht, de verlening van de licentie en de vergoeding in haar geheel te beschouwen waarbij 
er voldaan is aan de voorwaarde dat de overdracht van de rechten gebeurd is met het oog op de exploitatie ervan 

 bovendien mag volgens de minister voor auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken die op basis van een 
arbeidsovereenkomst bij een persuitgever in dienst zijn, worden verondersteld dat het voornemen aanwezig is om de 
geproduceerde werken daadwerkelijk te exploiteren

Nieuw is ook dat er wordt vereist dat de "overdracht" van auteursrechten of naburige rechten gebeurt door de 
"oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen" (nieuw art. 17, § 1, 5°, al. 1, 1e WIB/92)
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Bij de houder zijn er twee categorieën: 

- Eerste categorie: de voormelde oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest (Wet 16.12.2022 tot 

oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers (BS 27.12.2022)) 

(‘Working in the Arts’) Inwerkingtreding te bepalen bij KB en ten laatste op 1/1/2024

- dit vereist een professioneel karakter indien de aanvrager aantoont dat de beroepsinkomsten en tijdsinvestering volstaan om 

in een deel van het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien maar een kunstwerkattest garandeert geenszins bescherming 

door het auteursrecht

- zolang de nieuwe reglementering rond het kunstwerkattest nog niet van toepassing is, zal er gekeken worden naar de 

bestaande kunstenaarskaarten bij wijze van tolerantie

OF

- Tweede categorie: dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie in 

overeenstemming met de eerste drie streepjes zijn door auteursrecht of naburige rechten beschermd werk overdraagt of in 

licentie geeft aan een derde voor zijn mededeling aan het publiek, voor zijn openbare uitvoering of opvoering, of voor zijn 

reproductie (nieuw art. 17, § 1, 5°, al. 1, 4e en 5e WIB/92)

Dit vereist:
- dat de rechthebbende met de overdracht, de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van zijn rechten beoogt 
- dat hij de rechten overdraagt of in licentie geeft "aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare 

uitvoering of opvoering, of voor reproductie
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- de mededeling aan het publiek, de openbare uitvoering of opvoering kan verschillende vormen aannemen;
- schriftelijk, grafisch, fotografisch, cinematografisch of met geluid, en kan geschieden via verschillende dragers : 

materiële, digitale of andere, via verschillende wijzen van overdracht : een artikel, radio, televisie, theater, 
scenografisch, museografisch, informatica-netwerk, digitaal platform, metaverse, enz. 

Vormt een reproductie op zich een voldoende verspreiding op zich? 

- volgens de minister van Financiën moet de notie 'reproductie' samen gelezen worden met de noties 'mededeling aan het 
publiek' en 'openbare uitvoering of opvoering’

- de notie "reproductie" vereist dat "een werk of prestatie gereproduceerd" wordt "om meegedeeld te kunnen worden aan 
het publiek“ (cfr. Hof van Justitie van de Europese Unie (bv. het arrest van 31 mei 2016, Reha Training, C-117/15))

- het begrip 'publiek’ heeft betrekking op een onbepaald aantal potentiële kijkers en impliceert een vrij groot aantal personen
- waarbij het woord "onbepaald" wil zeggen dat het niet beperkt is tot specifieke individuen die tot een private groep behoren

Wat als een auteur zelf de uitgave en verspreiding van zijn auteursrechtelijk beschermd werk organiseert (bv. een boek in 
eigen beheer) ? 
- er is dan geen overeenkomst tussen de auteur en de uitgeverij die stelt dat de auteur in opdracht van de uitgeverij het
gegeven boek moet schrijven en er is geen overdracht van auteursrechten: daardoor is er 100% auteursrecht 
- de “prestatie” heeft betrekking op de prestatie ivm de overdracht van het auteursrecht en niet noodzakelijk de
prestatie om het werk te creëren…(?)
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- de bedoeling van de wetgever wordt gefrustreerd in het geval waarbij een auteursrechtelijk beschermd werk, dat enkel 
bestemd is om in besloten kring te worden gebruikt, na de overdracht of licentieverlening, effectief publiek wordt gemaakt 
om te kunnen genieten van het fiscaal gunstregime. 
- in zo'n situatie is niet voldaan aan de vereiste van 'mededeling aan het publiek’

Voorbeeld:
- een architecturaal plan voor de bouw van een gezinswoning wordt normaal enkel ‘verspreid’ in de relatie tussen 
bouwheer en architect waardoor het niet voldoet aan het begrip ‘verspreiding voor een ruim publiek’
- het achteraf op een website plaatsen ervan om enkel en alleen van het gunstig fiscaal stelsel te kunnen genieten 

volstaat niet 

=> bedoeling is de één-op-één-context te vermijden (architect, consultant, interne bedrijfsapplicatie,…)

- MvT: er wordt "geen enkele wijziging" beoogt wat betreft de toegang tot het regime naar gelang het uitgeoefende 
beroep (MvT, 60) ?????

- zeer verwarrend indien men er toch voor kiest om de ICT sector uit te sluiten!!!
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grote onzekerheid door de ‘nieuwe definitie’:

- softwareontwikkeling: verschil tussen een interne bedrijfstoepassing en een doorverkoop aan derden ?
- de softwarerichtlijn beschermt de uitdrukkingswijze van een softwareprogramma, zoals de bron- en de doelcode en aan 
het voorbereidend ontwerpmateriaal maar ICT zou (definitief) uitgesloten zijn… 

- Artikel XI.167, § 3 WER erkent  dat reclamematerialen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen  indien 
de verwerver de 'mededeling aan het publiek' en de 'reproductie’ doet. Hoe ruim is een publiek?

- architecturale werken moeten origineel om auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten
- dit kan voortkomen uit een volledig nieuwe creatie of uit de originele samenstelling van reeds vooraf bestaande werken of 
uit een bewerking van natuurlijke elementen.
- één-op-één-context wordt uitgesloten (reproductie zou volstaan)
- Is er een intentie tot exploitatie of gebruik van zijn rechten in hoofde van de verwerver?

- zelfstandige designers zouden kunnen blijven genieten van deze regeling vermits zij in de praktijk vergoed worden in 
functie van de verkopen van het object naar hun ontwerp

- Voor freelancejournalisten en fotografen is er steeds de intentie om het artikel of de foto te publiceren, maar het is 
mogelijk dat buiten de wil van de partijen de foto of het artikel uiteindelijk toch niet blijkt te voldoen aan de vereisten voor
publicatie (belangrijkere nieuwsfeiten, deontologische redenen, enz.). Hoeveel auteursrechten heb je dan?
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wettelijk vermoeden: aanpassing

- éénmaal het bedrag van 64.070 euro (ajr 2023) is overschreden valt ten aanzien van het hogere gedeelte het wettelijk 
vermoeden weg (kunnen wel nog roerende inkomsten zijn maar het vermoeden is niet meer van toepassing)
- de vergoedingen moeten dan gekwalificeerd worden volgens hun eigen aard (zie art. 37 WIB/92: beroepsinkomsten)
- Pro-ratering van het bedrag bij een startende activiteit

aan deze bepaling wordt toegevoegd dat het geacht worden geen roerende inkomsten meer te zijn: 

- indien en in de mate de auteursrechten meer bedragen dan een bepaald percentage van het totaal van de vergoedingen die 
men krijgt, inclusief de vergoeding voor de geleverde prestaties ;

- voor het aanslagjaar 2024 om 50 % van het geheel, 
- voor het aanslagjaar 2025 om 40 % van het geheel, 
- vanaf het aanslagjaar 2026 om 30 % van het geheel

Dit zijn maximumgrenzen waarbij binnen deze relatieve grens er voldoende beleidsruimte is binnen de betrokken sectoren 
om te werken met eigen verhoudingen die marktconform moeten zijn

De 'procentuele beperking' geldt niet als de overdracht niet gepaard gaat met een geleverde prestatie, en evenmin als de 
auteursrechten "naderhand worden verkregen, losstaand van de initiële vergoeding die ook een vergoeding voor de 
geleverde prestaties omvat (foto’s in stock bij een fotograaf, Sabam vergoedingen,…)
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Voorbeeld:

- een auteur schrijft op eigen initiatief een boek en gaat pas later op zoek naar een uitgever om het boek uit te geven
- de overdracht van de auteursrechten gaat dan niet gepaard met een geleverde prestatie, zodat de procentuele 

beperking niet van toepassing is
- er is ook geen sprake van een geleverde prestatie als de auteur zich enkel verbindt "tot enkele bijkomende prestaties 

voor de exploitatie van de rechten door de verkrijger, zoals deelname aan promotieactiviteiten" (bv. aanwezig zijn op 
een signeersessie of op een boekenbeurs)

Voorbeeld:

- een auteurs schrijft op eigen initiatief een boek en laat het vervolgens uitgeven
- hij gebruikt het boek nadien ook voor het geven van seminaries
- in dat geval is volgens de minister ook geen prestatie verbonden aan de overdracht zelf waardoor de procentuele 

beperking niet van toepassing is
- de vergoeding die betaald wordt voor het geven van het seminarie moet wel "marktconform" zijn
- het kan niet op de vergoeding voor het geven van het seminarie te vermommen als een auteursrecht dat hij van de 

uitgever ontvangt
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- de minister preciseert dat de procentuele beperking eerst wordt toegepast, en pas daarna eventueel de beperking tot 
het maximumbedrag (de relatieve/procentuele en de absolute beperking: cfr voorbeelden)

- als één vergoeding wordt toegekend die zowel de verrichte arbeid/prestatie vergoedt alsook de overdracht van de 
rechten, moet een verhoudingsgewijze "split" worden gemaakt

- als er twee contracten worden gesloten waarbij het in het ene de vergoeding voor de 'prestatie' wordt vastgelegd, en 
een andere de vergoeding wordt bepaald voor de overdracht van de rechten moeten beide contracten - met het oog op 
de toepassing van de procentuele beperking - dan "als één geheel" worden beschouwd

Inkomsten vanwege een beheersorganisatie:
- ingeval auteursrechten worden betaald via een 'beheersorganisatie’ geldt de procentuele beperking niet

- de vergoedingen kunnen tot aan het maximumplafond voor 100 % in auteursrechten worden uitbetaald omdat bij 
dergelijke betalingen in quasi alle gevallen geen onderliggende prestatie kan gedetecteerd worden

- zij mogen er vanuit gaan dat de betrokken inkomsten hun roerend karakter kunnen blijven behouden, ook als de 
absolute grens overschreden wordt

- op de eerste schijf is dan 15 % roerende voorheffing verschuldigd en op het hogere gedeelte het gewoon tarief van de 
roerende voorheffing van 30 % 
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- Bijgevolg geldt ten aanzien van het gedeelte van de vergoeding dat hoger is dan het voormelde percentage dat ook hier het 
vermoeden dat het gaat om roerende inkomsten komt te vervallen: 
- het 'scharnierartikel' (art. 37, lid 1 WIB/92: beroepsinkomsten) herleeft ten aanzien van dat hogere gedeelte

- deze beperking geldt enkel in de mate dat de overdracht of de verlening van een licentie van de auteursrechten en de 
naburige rechten gepaard gaat met een geleverde prestatie

het taxatiestelsel van de auteursrechten geldt bijgevolg niet ten aanzien van voor wat hij krijgt om het werk te maken 
dit wordt wettelijk vermoed:  
- 50 % voor aanslagjaar 2024 (100 min 50 % auteursrechten)
- 60 % voor aanslagjaar 2025 (100 min 40 % auteursrechten)
- 70 % voor aanslagjaar 2026 (100 min 30 % auteursrechten) 

bijkomende beperking:
- als men in de vier vorige belastbare tijdperken auteursrechten heeft genoten, waarvan het gemiddeld bedrag hoger is 

dan "het absolute maximumplafond" van 64.070 euro (ajr 2023), dan worden de auteursrechten van het betrokken jaar 
niet langer wettelijk vermoed 'roerende inkomsten' te zijn (ook niet ten aanzien van het gedeelte dat de grens niet 
overschrijdt)

- het 'scharnierartikel' (art. 37, lid 1 WIB/92) speelt dan voor het geheel, zonder beperking!

- het gemiddeld bedrag wordt berekend uitgaande van de bedragen vóór toepassing van de voormelde beperkingen 

- de 'regel van vier' moet altijd eerst worden toegepast, vóór men de voormelde twee beperkingen (de procentuele 
beperking en de absolute beperking (maximumbedrag)) toepast 168
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tarief PB:

- het tarief van 15 % wordt in de personenbelasting steeds beperkt tot het gedeelte van de auteursrechten dat wettelijk 
vermoed wordt een roerend inkomen te zijn (dus max. 64.070 euro)

- worden de auteursrechten niet gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de 
inkomsten waardoor deze inkomsten niet vallen de inkomsten onder toepassing van het 'scharnierartikel' 37 WIB/92, dan 
worden de inkomsten ook in de nieuwe regeling belast tegen 15 % personenbelasting ongeacht de hoogte van de betrokken 
inkomsten (aangepast art. 171, 2°bis, eerste streepje WIB/92)

- worden deze wel gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten, dan wordt 
enkel het gedeelte dat binnen de voormelde beperkingen valt (de procentuele en de absolute beperking) belast tegen 15 %

- heeft de 'regel van vier' uitwerking, dan wordt het geheel belast tegen de progressieve tarieven van de personenbelasting.

tarief RV:
- het tarief van 15 % roerende voorheffing wordt op dezelfde manier toegepast:

- beperkt tot het gedeelte dat wettelijk vermoed wordt een roerend inkomen te zijn, 

- op het hogere gedeelte zijn de gewone regels en tarieven van toepassing zijn (van de RV, de bedrijfsvoorheffing of de 
voorafbetalingen)
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Uitdoofscenario voor zij die niet langer in aanmerking komen voor auteursrechten:

- voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten van 2023) kan men nog ‘genieten’ van het “gunstige taxatiestelsel”

- de inkomsten zullen voor het aanslagjaar 2024 wel volgens het hervormde stelsel worden belast (cfr. beperkingen) 

in deze overgangsregeling gelden daarnaast twee bijkomende beperkingen:

- 1) het plafond waaronder de betrokken inkomsten wettelijk vermoed worden roerende inkomsten te zijn wordt gehalveerd: 
slechts (NG) 18.750 euro; (ajr 2023: 35.110)

- de halvering geldt niet bij de beoordeling of de gemiddelde auteursrechten van de vorige vier jaar het maximumplafond al 
dan niet overschrijden

- 2) de schijven voor toepassing van het kostenforfait worden gehalveerd; 
- het kostenforfait van 50 % wordt dus toegepast op de eerste schijf van slechts (NG) 5.000 euro; 9.360 (ajr 2024)
- het kostenforfait van 25 % wordt ook slechts op de daaropvolgende schijf van (NG) 5.000 euro; 18.720 (ajr 2024)

- Geen overgangsregeling meer vanaf het aanslagjaar 2025
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- een onderneming die eerder een ruling heeft verkregen inzake de toepassing van de bestaande regeling auteursrechten 
op haar werknemers, terwijl de auteursrechten waarop die ruling slaat niet meer beantwoorden aan de nieuwe fiscale 
definitie van auteursrechten kan voor de werknemers die eind 2022 in dienst zijn via de overgangsregeling nog een jaar 
lang de bestaande regeling met de gehalveerde grenzen gebruiken maar nieuw aangeworven werknemers die vanaf 1 
januari 2023 starten worden uitgesloten

- In het geval waarbij een ruling de toepassing van de oude fiscale regeling werd aanvaard maar waarbij de betreffende 
rechten niet meer in aanmerking komen voor de nieuwe fiscale regeling, blijft de ruling geldig in de overgangsregeling met 
toepassing van de nieuwe begrenzingen en de halvering van de bedragen in de overgangsregeling maar opnieuw zijn 
nieuwe medewerkers uitgesloten

Betrof het een ruling die een lagere procentuele beperking oplegde dan in de nieuwe regeling het geval is (bv. 30 % i.p.v. 
50 %) dan blijft dat lager percentage van toepassing 

Gevolg: 
Het begin van een fiscale lijdensweg voor wie ‘experimenteert’ want de fiscus zal geen ruimte laten voor interpretaties die 
afwijken van haar standpunt…

Antimisbruikbepaling art. 344 §2 WIB/92: overdracht aan niet inwoner in belastingparadijs is niet tegenstelbaar aan de 
administratie tenzij tegenbewijs op basis van bedrijfseconomische behoefte.
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Sociale zekerheid: hervorming van de auteursrechten:

- het regime van auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 op fiscaal en sociaal vlak hervormd. 
- In het hervormingsvoorstel loopt de omschrijving van het materiële en personele toepassingsgebied voor de parafiscale-
hervormingsvoorstellen gelijk met de omschrijving voor de fiscale-hervormingsvoorstellen

de vergoeding zal worden beschouwd als inkomsten voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:
• tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor de 
overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, ten hoogste 30% bedragen van de som van:

• het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft
• het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van 
auteursrechten en naburige rechten

- zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van de rechten moeten marktconform worden 
vastgesteld

- de werkgever houdt de bewijstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid

- het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het 
kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend
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Voorbeelden (MvT): er is een absolute grens (64.070 euro) en een relatieve/procentuele grens (30%)

Een kunstenaar draagt zijn auteursrecht over aan een verkrijger die deze rechten exploiteert en hem auteursrechten en een 
vergoeding voor de door hem in de onderneming van de verkrijger verrichte diensten als artistiek leider betaalt.

Per jaar wordt een totaalbedrag van 75.000 euro betaald aan de overdrager-artistiek directeur

De vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten wordt geraamd op 45.000 euro, waarop de roerende voorheffing 
van 15% wordt ingehouden

Bij toepassing van artikel 37, tweede lid, WIB/92, wordt het bedrag van de auteursrechten beperkt tot 22.500 euro (75.000 x 
30%) en wordt het bedrag van de beroepsinkomsten vastgesteld op 52.500 euro (= 30.000 + 22.500) van de 75.000 euro. 

De ingehouden voorheffing wordt verrekend met de personenbelasting.
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- In dezelfde veronderstelling wordt de totale vergoeding vastgesteld op 210.000 euro, waarvan 70.000 euro aan 
inkomsten uit auteursrechten

- de relatieve grens van 30% wordt in acht genomen. 

- maar de absolute grens van 64.070 euro (ajr 2023) wordt overschreden waardoor de inkomsten belastbaar zijn als 
roerende inkomsten ten belope van 64.070 euro en als beroepsinkomsten ten belope van 145.930 euro.

- de relatieve beperking van 30% geldt enkel in de mate dat de overdracht of de verlening van een licentie van de 
auteursrechten en de naburige rechten gepaard gaat met een geleverde prestatie

- dit betekent dat de relatieve beperking dus niet geldt voor vergoedingen voor de overdracht of de verlening van een 
licentie van de auteursrechten en de naburige rechten die naderhand worden verkregen, losstaand van de initiële 
vergoeding die ook een vergoeding voor de geleverde prestatie omvat.
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Voorbeeld 1 (MvT)

De bruto inkomsten van auteursrechten bedragen 40.000 euro voor het belastbare tijdperk 2023.

De bruto inkomsten uit auteursrechten bedragen respectievelijk:
- 100.000 euro, 
- 70.000 euro, 
- 50.000 euro en 
- 60.000 euro voor de belastbare tijdperken 2019 tot 2022.

Het gemiddelde bruto inkomen voor de vier belastbare tijdperken voorafgaand aan 2023 bedraagt 70.000 euro, wat meer 
is dan het voor het belastbare tijdperk 2022 van toepassing zijnde grensbedrag van 64.070 euro (aanslagjaar 2023)

Artikel 37, tweede lid, WIB92 is niet van toepassing voor het belastbaar tijdperk 2023 (overschakeling) en de bruto 
inkomsten ten belope van 40.000 euro verkregen in 2023 worden volledig als beroepsinkomsten belast!

met verrekening van de roerende voorheffing die op dit bedrag is ingehouden
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Voorbeeld 2 (MvT)

De bruto inkomsten uit auteursrechten bedragen 80.000 euro voor het belastbare tijdperk 2023.

De bruto inkomsten bedragen respectievelijk:
- 50.000 euro, 
- 70.000 euro, 45.000 euro en 
- 65.000 euro voor de belastbare tijdperken 2019 tot 2022.

Het gemiddelde bruto inkomen voor de vier belastbare tijdperken voorafgaand aan 2023 bedraagt 57.500 euro, wat minder is 
dan het grensbedrag van 64.070 euro

Artikel 37, tweede lid, WIB/92, is van toepassing op de bruto inkomsten ontvangen in 2023 (overschakeling) , waardoor 
24.000 euro (80.000 x 30%) als bruto roerende inkomsten zal worden aangegeven en 56.000 euro als bruto 
beroepsinkomsten zal moeten worden aangegeven.
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Voorbeeld 3 (MvT)

In geval van begin of hervatting van de activiteit, met minder dan vier opeenvolgende volledige belastbare tijdperken 
(voorafgaand aan het in aanmerking te nemen belastbare tijdperk) als referentie, zal de uitsluiting slechts van toepassing 
zijn indien het gemiddelde bedrag van dergelijke inkomsten ontvangen tijdens de referentieperiode van activiteit (d.w.z., 
naargelang het geval, één, twee of drie belastbare tijdperken), verkregen door de som van de tijdens deze referentieperiode 
ontvangen inkomsten te delen door respectievelijk 1, 2 of 3, naargelang het geval, overeenstemmend met het aantal 
volledige jaren van activiteit, meer bedraagt dan 37.500 euro.

De bruto inkomsten uit auteursrechten bedragen 85.000 euro voor het belastbare tijdperk 2023.
Start van de beroepswerkzaamheid in april 2019. 

De bruto inkomsten verkregen van 2019 tot 2022 bedragen respectievelijk:
- 40.000 euro, 
- 55.000 euro, 
- 75.000 euro, 
- 80.000 euro. 

Het gemiddelde bruto inkomen waarmee rekening moet worden gehouden bedraagt 70.000 euro ((55.000 + 75.000 + 
80.000)/3), wat meer is dan 64.070 euro. 

De bruto inkomsten ten belope van 85.000 euro ontvangen in 2023 zullen integraal als beroepsinkomsten moeten worden 
aangegeven voor aanslagjaar 2024.
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Voorbeeld 4 (MvT)
De bruto inkomsten uit auteursrechten bedragen 85.000 euro voor het belastbare tijdperk 2023.
Start van de beroepswerkzaamheid in april 2019. 

De van 2020 tot 2022 verkregen inkomsten bedragen respectievelijk:
- 55.000 euro, 
- 60.000 euro en 
- 65.000 euro. 
Het gemiddelde bruto inkomen waarmee rekening moet worden gehouden bedraagt 60.000 euro (55.000 + 60.000 + 65.000/3), 
wat minder is dan 64.070 euro. 

De bruto inkomsten ten belope van 85.000 euro ontvangen in 2023 kunnen:
- tot 25.500 euro (80.000 x 30%) als bruto roerende inkomsten worden aangegeven en 
- voor 59.500 euro als bruto beroepsinkomsten voor aanslagjaar 2024.

Het inkomstenjaar wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van het gemiddelde, ongeacht het in dat jaar 
ontvangen bedrag, maar dit bedrag is wel bepalend voor het gemiddelde resultaat van de volgende belastbare tijdperken.

Het feit dat het bruto inkomen van een belastbaar tijdperk integraal als beroepsinkomsten werd belast, vormt geen beletsel 
voor het in aanmerking nemen van dit bruto inkomen voor de berekening van het gemiddelde inkomen van toepassing voor de 
volgende belastbare tijdperken. 
In voorbeeld 3 zal de 85.000 euro, die in het belastbaar tijdperk 2023 als beroepsinkomsten wordt belast, in aanmerking 
kunnen worden genomen voor de berekening van het gemiddelde bruto inkomen van toepassing voor de belastbare tijdperken 
2024 tot 2027. 178
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