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Programmawet 27 december 2021

Wet houdende diverse fiscale bepalingen 21 januari 2022

Cryptomunten

Bezint eer ge begint

Personenbelasting

Laadpalen

Aftrekbare beroepskosten

Circulaire 2021/C/112 – Aangifteplicht betalingen aan bepaalde staten

Circulaire 2022/C/6 – Wederopbouwreserve

AGENDA
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Sportclubs – vrijstelling doorstorting BV

Vrijstelling van 80% naar 75% (en wettelijk verankerd)

BV moet op volledige bezoldiging worden ingehouden

Geen ‘detachering’/’verhuur’ meer mogelijk 

50% wordt 55% van niet-doorgestorte BV moet worden besteed aan opleiding jongere 

sportbeoefenaars

Van toepassing op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2022 worden betaald of toegekend

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021

5

WAT HAALDE DE EINDMEET?

Afzonderlijke taxatie bezoldigingen jonge sportbeoefenaars

Jong = tussen 16 en 23 jaar (op 1 januari van aanslagjaar) – Voorheen tussen 16 en 26 jaar

Bezoldiging onder EUR 21.010 (AJ2023) belastbaar aan 16,5%

Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2022

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Aftrekbaarheid sportmakelaarsvergoedingen (in VenB)

Wat?

Commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of 

erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen alle aard die (on)rechtstreeks worden betaald in het kader 

van een overeenkomst die tot doel heeft om

sportbeoefenaars bij te staan in onderhandelingen met het oog op het afsluiten, het verlengen, het 

vernieuwen of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij een sportclub; OF

Een schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing bij te staan in onderhandelingen met het oog op …(idem maar 

met sportbeoefenaar); OF

Een inkomende of uitgaande uitleenbeurt, dan wel definitieve transfer van een sportbeoefenaar te regelen

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Aftrekbaarheid sportmakelaarsvergoedingen (in VenB)

Niet langer aftrekbaar

In de mate dat ze meer bedragen dan 3% van

De totale brutobezoldiging van de sportbeoefenaar

Berekend per jaar gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst

Over de gehele duurtijd van de arbeidsovereenkomst én inclusief vaste en variabele vergoedingen 

vermeld in de overeenkomst

Minimumbelastbare winst

Want geen verliezen van het boekjaar, overgedragen verliezen, etc meer afzetbaar tegen het gedeelte van de 

vergoedingen boven die 3%-drempel

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Aftrekbaarheid sportmakelaarsvergoedingen (in BNI en RPB)

Vergoedingen boven die 3%-drempel zijn onderhevig aan afzonderlijk tarief (25%)

Inwerkingtreding: 1 januari 2022

Geldt niet in PB

Spelers die hun makelaar zelf betalen zijn niet onderworpen aan deze aftrekbeperking

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021

9

WAT HAALDE DE EINDMEET?

Extralegale pensioenen sportbeoefenaars

Afzonderlijke taxatie van pensioenkapitalen betaald aan sportbeoefenaars die hun 

beroepsbeoefening definitief en volledig stopzetten vanaf de leeftijd van 35 jaar konden genieten van 

een afzonderlijk tarief PB van 20%

Regeling werd opgeheven – Overgangsregeling voorzien 

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Bijzonder stelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

Zorgvastgoed binnen GVV

Niet-aftrekbaarheid van regularisatieheffingen en minnelijke schikkingen

Vanaf 10 januari 2022

Behoren tevens tot de niet-aftrekbare geldboeten

Fiscale of sociale regularisatieheffingen

Minnelijke schikkingen betaald met het oog op verval van strafvordering

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021

11

WAT HAALDE DE EINDMEET?

Belastingvermindering kinderoppas

45% belastingvermindering blijft

EUR 13,70 per dag wordt EUR 14,00 per dag

Reeds voor AJ 2022

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Tax shelter start-up en scale-up

Pro memorie 

Belastingvermindering in PB bij inbreng in geld

45% (Start-up Micro)

30% (Start-up Klein)

25% (Scale-up Klein en Micro)

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021

13

WAT HAALDE DE EINDMEET?

Tax shelter start-up en scale-up

Maximaal op te halen kapitaal door vennootschap

Start-up: €250.000 -> €500.000

Scale-up: €500.000 -> €1.000.000

Reeds van toepassing op betalingen voor het verwerven van aandelen gedaan vanaf 1 januari 2021

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WAT HAALDE DE EINDMEET?

Belastingvermindering overuren bouw- en wegensector (PENDING tot goedkeuring EU)

Overwerktoeslag, aantal uren dat in aanmerking komt stijgt

130 -> 180

180 -> 220 (bouwsector) en 280 (wegenwerken)

Maaltijd- en ecocheques

Heruitgave van in 2021 vervallen cheques

Geen invloed op fiscale vrijstelling

Zonder kosten voor werknemer of -gever

PROGRAMMAWET 27 DECEMBER 2021
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WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE 
BEPALINGEN 21 JANUARI 2022 (BS 28/01/2022)
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ENKELE BEPALINGEN MET IMPACT OP PARTICULIEREN

Buitenlandse inkomsten (in theorie) belastbaar aan afzonderlijke tarieven PB (artikel 171 

WIB92)

Vanaf aanslagjaar 2021 vrijgesteld zonder progressievoorbehoud

Vervangingsinkomsten meewerkende echtgenoten (artikel 33 en 171 WIB92)

= Belastbare inkomsten indien betaald of toegekend vanaf 01/01/2022

Indien achterstallen: afzonderlijk belastbaar

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

17

ENKELE BEPALINGEN MET IMPACT OP PARTICULIEREN

Premies op internationale sportevenementen (artikel 90 en 171 WIB92)

Belastbaar aan 16,5% (+ gemeentebelasting) voorzover ontvangen premies

Jaarlijks minder bedragen dan EUR 50.040 (AJ2022) en EUR 51.260 (AJ2023)

Toegekend werden door (inter)nationale sportfederaties, Nationale Olympische Comités, Belgische of vreemde 

openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk erkend door het Internationaal Olympisch 

Comité, naar aanleiding van een sportieve prestatie op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, 

wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale kampioenschappen

Commerciële sponsorpremies niet bedoeld

Bedrag premies in de mate dat zij drempel overschrijden, belastbaar aan progressieve tarieven

Reeds van toepassing vanaf aanslagjaar 2022

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

18

17

18



3/03/2022

10

ENKELE BEPALINGEN MET IMPACT OP ONDERNEMINGEN

Versoepeling fiche 281.50-verplichtingen (artikel 57 WIB)

Géén fiche 281.50 meer vereist indien

Kosten verbonden zijn aan de levering van goederen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd 

in de EER, Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein

Een factuur (of document) door leverancier werd opgesteld

Bedrag (per jaar en per leverancier) niet hoger dan een door de Koning te bepalen drempel – Deze mag 

evenwel niet onder de EUR 1.000 liggen

Van toepassing op de vanaf 01/01/2021 toegekende commissielonen, makelaarslonen, handels- of 

andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen 

of voordelen alle aard

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

19

ENKELE BEPALINGEN MET IMPACT OP ONDERNEMINGEN

Doorrekening van bepaalde niet-aftrekbare kosten (nieuw artikel 53/1 WIB92)

Welke kosten worden beoogd?

Niet beroep-specifieke kledij

Receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken

Restaurantkosten

Kosten van allerlei aard met betrekking tot jacht, visvangst, yachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen

Voorheen: ComIB nr. 53/164-165: toch volledig aftrekbaar wanneer de belastingplichtige de 

restaurant- of receptiekosten doorrekent aan klanten die op hun beurt aan de aftrekbeperking 

onderworpen zijn

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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ENKELE BEPALINGEN MET IMPACT OP ONDERNEMINGEN

Doorrekening van bepaalde kosten (nieuw artikel 53/1 WIB92)

Nu wettelijke verankering aftrekbaarheid wanneer kosten of toekenningen

Aan derden worden doorgerekend

Uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur vermeld staan (voldoende gedetailleerd)

Aftrekbeperking in hoofde van (uiteindelijke) klant wél van toepassing

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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ENKELE BEPALINGEN MET IMPACT OP ONDERNEMINGEN

Doorrekening van bepaalde kosten (nieuw artikel 53/1 WIB92)

Opgelet, MvT (Parl. St., Kamer, nr. 2351/001, p. 18-20) gaat verder:

Kosten moeten aantoonbaar en volledig zijn doorgerekend

Voorwaarde – bepaald in ComIB – inzake aan aftrekbeperking onderworpen derde komt te vervallen

Hierdoor niet langer een aftrekbeperking van bv. restaurant- en receptiekosten doorgerekend aan niet-

inwoners niet onderworpen aan Belgische belastingen

Inwerkingtreding: AJ2022

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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AUTEURSRECHTEN EN FICHE 281.45

Voorheen: het opstellen van een fiche 281.45 met betrekking tot auteursrechten facultatief 
(cfr. Parl. Vr. 55019537C en 55020226C dd. 28/09/2021, Dhr. Piedboeuf en Dhr. Vermeersch)

Nu: wel wettelijke onderbouw tot ficheverplichting inzake auteursrechten en naburige rechten

Sancties?

Niet aftrekbaarheid (art. 57, lid 1, WIB92)

Aanslag geheime commissielonen (art. 219, 223 en 225 WIB92)

Inwerkingtreding: voor vanaf 01/01/2021 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een 

belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is aan AJ2022

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

23

AUTEURSRECHTEN EN FICHE 281.45 - INTERMEZZO

Pro memorie

Inkomsten uit auteursrechten worden als roerende inkomsten beschouwd (art. 17, § 1, 5° WIB92)

Wanneer (roerende) goederen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 

van de verkrijger van de inkomsten, worden de inkomsten als beroepsinkomsten beschouwd (art. 

37, al. 1 WIB92)

Specifieke uitzondering: inkomsten uit auteursrechten blijven roerende inkomsten indien en voor 

zover zij niet meer bedragen dan EUR 64.070 (AJ2023) (art. 37, al. 2 WIB92)

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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AUTEURSRECHTEN EN FICHE 281.45 - INTERMEZZO

Hof van Beroep, Gent 1 juni 2021 (zie ook Fisc. 8 december 2021, nr. 1726, p. 9)

Feiten:

Regisseur/scenarist richt vennootschap op om zijn auteursrechtelijk beschermde werken te creëren 

en te exploiteren

Auteur ontvangt hiervoor 100% van de inkomsten die aan hem worden toegekend door een externe 

beheersmaatschappij

Tevens ontvangt hij een vergoeding voor zijn prestaties (met name de creatie van werken)

Vennootschap en auteur staan auteursrechten af aan (televisie)studio

Bedrag auteursrechten overschrijdt drempel art. 17, al. 2 WIB92

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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AUTEURSRECHTEN EN FICHE 281.45 - INTERMEZZO

Hof van Beroep, Gent 1 juni 2021 (zie ook Fisc. 8 december 2021, nr. 1726, p. 9)

Fiscale administratie:

Bedrag ontvangen boven drempel: beroepsinkomsten

Immers, de auteursrechten worden gebruikt voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid

Belastingplichtige:

Werken zelf gecreëerd, maar niet zelf geëxploiteerd binnen zijn beroepswerkzaamheid (dat doet de 

vennootschap)

Ook bedragen boven drempel: roerende inkomsten

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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AUTEURSRECHTEN EN FICHE 281.45 - INTERMEZZO

Hof van Beroep, Gent 1 juni 2021 (zie ook Fisc. 8 december 2021, nr. 1726, p. 9)

Hof van Beroep:

Uitoefening beroepswerkzaamheid bestaat uit schrijven en/of aansturen van scenario’s en regiewerk

Maar worden deze auteursrechten ook ‘gebruikt’ voor de uitoefening van beroepswerkzaamheid?

Er bestaat een wezenlijk onderscheid tussen

Gebruik

Creatie

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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AUTEURSRECHTEN EN FICHE 281.45 - INTERMEZZO

Hof van Beroep, Gent 1 juni 2021 (zie ook Fisc. 8 december 2021, nr. 1726, p. 9)

Hof van Beroep:

Creatie komt voor gebruik

Auteursrechten zijn geen beroepsactiva (zij zijn het product zelf van de beroepswerkzaamheid)

Overdracht van de rechten houdt geen beroepswerkzaamheid in van de auteur

De exploitatie van de auteursrechten vormen wel een ‘gebruik’

=> Een eenvoudig verband met de beroepsactiviteit is onvoldoende voor de toepassing van art. 37, al. 1 

WIB92

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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VVPR-BIS

Inbreng (of kapitaal) volgestort of niet?

Toch geen verlenging wachttermijn

Voorwaarde inzake volstoring luidt (art 269, § 2, al. 11 WIB92):

“De onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen moeten volledig volstort zijn en aan deze aandelen 

mag geen voorkeursrecht verbonden zijn ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten 

aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen.” (eigen onderlijning)

Houdt geen verlenging van wachttermijn in

Voorkomt wel kapitaalverminderingen (via vrijstelling volstortingsplicht) van ‘oude’ vennootschappen onder 

toepassing van het nieuwe WVV

De initieel onderschreven inbreng moet immers volledig volstort zijn

Van toepassing op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

29

VVPR-BIS

Overgangsbepaling

Geldt voor vennootschappen die besloten tot vrijstelling van volstorting tussen 1 mei 2019 en 15 

december 2021

Quid bij ‘verdere’ vermindering van kapitaal, bv. tot EUR 1?

Indien de bedoelde vennootschappen vóór 31 december 2022 een kapitaalverhoging in geld 

doorvoeren, zodat het bedrag van het gestorte kapitaal in geldmiddelen opnieuw op dezelfde hoogte 

wordt gebracht van het initieel onderschreven bedrag vóór de vrijstelling tot volstorting, kunnen de 

dividenden met betrekking tot zowel de aandelen uitgegeven bij de oprichting na 1 juli 2013 als de 

aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging in aanmerking komen voor VVPR-bis.

In voorkomend geval is de kapitaalverhoging mogelijk zonder uitgifte van nieuwe aandelen

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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VVPR-BIS

Latere effectieve kapitaalvermindering hindert niet

Minister van Financiën (Verslag nr 55-2351/004, p. 34)

“Het is inderdaad noodzakelijk maar voldoende dat er een volledige volstorting in geld heeft 

plaatsgevonden. Een latere vermindering van de effectief gestorte bedragen is geen beletsel voor de 

latere toepassing van de VVPRbis-regeling. De ratio legis van de VVPR-bis-regeling in 2013 was 

inderdaad het aantrekken van kapitaal.” (eigen onderlijning)

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

31

VVPR-BIS

Geen creatie preferente aandelen -> geen voorkeurrecht verbonden ten aanzien van de 

deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling van het 

maatschappelijk vermogen

Verduidelijking: 

Verbod uitsluitend van toepassing op de aandelen die worden gecreëerd (-> andere aandelen met 

voorkeursrechten mogen dus bestaan)

Verbod voorkeursrechten slaat uitsluitend op deelname in kapitaal, winst of met verdeling maatschappelijk 

vermogen  (-> andere voorkeursrechten bv. meervoudig stemrecht kunnen dus wel)

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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VVPR-BIS

Opgelet met oorsprong van middelen!

Artikel 269, §2, lid 8 WIB92 bepaalde:

De sommen die voortkomen uit een vanaf 1 mei 2013 georganiseerde vermindering van het kapitaal van een 

vennootschap verbonden of geassocieerd met een persoon in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen, en die door deze persoon worden geïnvesteerd in een verhoging van het 

kapitaal van een andere vennootschap kunnen niet genieten van het voormeld verlaagd tarief.

Artikel 269, §2, lid 8 WIB92 bepaalt nu:

De sommen die voortkomen uit een vanaf 1 mei 2013 georganiseerde vermindering van het kapitaal of uitkering van 

liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 die onderworpen zijn aan een verlaagd tarief van de roerende 

voorheffing van 5 pct., van een vennootschap verbonden of geassocieerd met een persoon in de zin van artikel 1:20 

en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die door deze persoon worden geïnvesteerd in 

een verhoging van het kapitaal van een andere vennootschap kunnen niet genieten van het voormeld verlaagd tarief.

((lid 9) Voor de toepassing van het achtste lid wordt onder “persoon” ook begrepen zijn echtgenoot, zijn ouders en zijn 

kinderen wanneer deze persoon of zijn echtgenoot het wettelijk genot van hun inkomsten hebben.)

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

33

VVPR-BIS

Artikel 269, §2, al. 8 WIB92 – toevoeging inzake uitgekeerde liquidatiereserves

Toelichting inzake interpretatie / doelstelling / … ?

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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EUROPESE LANGETERMIJNBELEGGINSINSTELLINGEN

European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’)

Beleggingsfondsen die tot doel hebben kapitaal te verschaffen in het kader van 

langetermijnprojecten in de reële economie

Beleggen hoofdzakelijk in langlopende illiquide activa

Bijvoorbeeld:

Infrastructuurprojecten (vervoer, milieu- en sociale infrastructuur, PPS)

Energietransitie

Digitale transformatieprojecten

Vastgoedprojecten (rusthuizen, scholen, gevangenissen, …)

Projecten ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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EUROPESE LANGETERMIJNBELEGGINSINSTELLINGEN

European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’)

Beleggingsfondsen die tot doel hebben kapitaal te verschaffen in het kader van 

langetermijnprojecten in de reële economie

Beleggen hoofdzakelijk in langlopende illiquide activa

Bijvoorbeeld:

Infrastructuurprojecten (vervoer, milieu- en sociale infrastructuur, PPS)

Energietransitie

Digitale transformatieprojecten

Vastgoedprojecten (rusthuizen, scholen, gevangenissen, …)

Projecten ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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EUROPESE LANGETERMIJNBELEGGINSINSTELLINGEN

European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’)

Statuut/erkenning aan te vragen bij de FSMA vóór aanvang activiteit

Vennootschap naar Belgisch recht met rechtspersoonlijkheid

Bijzondere belastbare grondslag in VenB

Conform andere gereglementeerde beleggingsvennootschappen naar Belgisch recht

RV, indien van toepassing, niet verrekenbaar of terugbetaalbaar in hoofde van ELTIF

Buitenlandse bronheffing niet verrekenbaar en dus kost voor ELTIF

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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EUROPESE LANGETERMIJNBELEGGINSINSTELLINGEN

European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’)

In hoofde van de Belgische investeerder-vennootschap

DBI-stelsel van toepassing op ontvangen dividenden, inkoopboni en liquidatieboni toch van toepassing (art. 

203, 2, al. 2 en 6 WIB92) (cfr. DBI-BEVEK)

Voor zover het rendement waaruit de dividenden hun oorsprong kennen afkomstig is van dividenden of 

meerwaarden op aandelen van portofoliovennootschappen die onderworpen zijn aan gemeenrechtelijke 

bepalingen van de vennootschapsbelasting in België of in het buitenland, of van onroerende inkomsten 

die in het buitenland worden belast

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022
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EUROPESE LANGETERMIJNBELEGGINSINSTELLINGEN

European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’)

In hoofde van de Belgische investeerder-vennootschap (II)

DBI op ontvangen dividenden dus van toepassing voor zover en in de mate dat ze voortkomen uit

Goede dividenden/meerwaarden (afkomstig van vennootschappen die aan de taxatievoorwaarde 

beantwoorden)

Goede buitenlandse onroerende inkomsten (cfr. regeling GVV)

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

39

EUROPESE LANGETERMIJNBELEGGINSINSTELLINGEN

European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’)

In hoofde van de Belgische investeerder-vennootschap

Belangrijk verschil met DBI-BEVEK

ELTIF heeft geen jaarlijkse (90%) uitkeringsverplichting

Belangrijke gelijkenis met DBI-BEVEK

In hoofde van de investeerder voor toepassing DBI: geen minimale deelneming (10%) vereist, noch een 

houdperiode van 1 jaar

Inwerkingtreding: 7 februari 2022

WET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN 21 JANUARI 2022

40

39

40



3/03/2022

21

CRYPTOMUNTEN

41

VERBOD DIENSTEN TE VERLENEN INZAKE VIRTUELE VALUTA

Wet van 1 februari 2022 (BS 11/02/2022)

Natuurlijke of rechtspersonen die onder het recht van een derde land ressorteren mogen niet 

langer op Belgisch grondgebied diensten aanbieden die bestaan uit

Het wisselen van virtuele en fiduciaire valuta

Bewaarportomonees voor virtuele valuta

De vijfde antiwitwasrichtlijn (basis voor controle op crypotodiensten) is immers enkel van 

toepassing binnen EU

Nu ook sancties voorzien bij overtreden registratieverplichting (FSMA)

Geldboete en/of

Gevangenisstraf

CRYPTOMUNTEN
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BOEKHOUDKUNDIG (CBN ADVIES NR 2021/16)

Definitie

“Een digitale weergave van een waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of 

gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische 

status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die 

elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.”

Boekhoudkundige kwalificatie

Liquide middelen? -> Zij kunnen enkel tegoeden op zicht bij kredietinstellingen omvatten (behoudens kasmiddelen 

en vervallen waarden)

Overige geldbeleggingen? -> Cryptomunten zijn geen vorderingen op kredietinstellingen uit termijndeposito’s, 

effecten of edele metalen. Bovendien komt aspect ‘belegging’ te veel tot uiting voor iets wat een uiterst volatiel 

karakter heeft

CRYPTOMUNTEN

43

BOEKHOUDKUNDIG (CBN ADVIES NR 2021/16)

Boekhoudkundige kwalificatie (II)

Overige vorderingen? -> geniet volgens CBN de voorkeur, wat inhoudt dat

Waardeverminderingen moeten worden uitgedrukt wanneer realisatiewaarde op balansdatum lager ligt dan 

boekwaarde

Waardeverminderingen moeten worden teruggenomen in de mate waarin de cryptomunten op het einde van 

het boekjaar een waarde hebben die hoger is dan de boekwaarde verminderd met de aangenomen 

waardeverminderingen

Herwaardering niet toegestaan is wanneer de prijs hoger ligt (op balansdatum)

CBN raadt aan om in de toelichting bij de jaarrekening een passus op te nemen waarin verduidelijkt 

wordt welk bedrag binnen de Overige vorderingen betrekking heeft op cryptomunten

CRYPTOMUNTEN
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BEZINT EER GE BEGINT

45

HOF VAN CASSATIE 22 JANUARI 2021

Feiten

Verhuurder verhuurt serres

Overeenkomst met huurder bepaalt een “terbeschikkingstelling van serres met dienstverlening”

Huurder stopte (plots) met betalen van huurgelden

Bij de vrederechter oppert huurder dat de overeenkomst absoluut nietig is

De overeenkomst druist in tegen de openbare orde want verhuurder maakt zich schuldig aan 

belastingontduiking

BEZINT EER GE BEGINT
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HOF VAN CASSATIE 22 JANUARI 2021

Rb Gent

Gelet op de belastingontduiking

Overeenkomst absoluut nietig, en dus te beschouwen als onbestaande

Verhuurder moet onterecht betaalde BTW én huurgelden aan huurder terugbetalen

Hof van Cassatie

Een overeenkomst heeft een ongeoorloofde oorzaak wanneer fiscale fraude minstens één van de 

doorslaggevende beweegredenen is van een van de partijen (vaststelling dat de Rb Gent heeft 

kunnen maken)

Een nietige overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan

Quid bezettingsvergoeding?

BEZINT EER GE BEGINT

47

PERSONENBELASTING
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(NIEUWE) PARTNER ZONDER BESTAANSMIDDELEN

Pro memorie

In het jaar van

Huwelijk

Verklaring wettelijke samenwoning

Wordt (behoudens uitzonderingen) nog een aanslag per belastingplichtige gevestigd

Geen huwelijksquotiënt mogelijk

Wel tegemoetkoming: verhoging belastingvrije som (€1.650 AJ2022)

Indien bestaansmiddelen partner < €3.410 AJ2022

PB – TOESLAG BELASTINGVRIJE SOM

49

(NIEUWE) PARTNER ZONDER BESTAANSMIDDELEN

Onbedoeld voordeel verleend aan

Partners die in het zelfde belastbare tijdperk huwen/wettelijk samenwonen en 

Hun huwelijk ontbinden

Scheiden van tafel en bed

Wettelijke samenwoning beëindigen

Nu rechtgezet vanaf AJ2022

Uitzondering: voordeel toch verleend bij wettelijke samenwoning gevolgd door huwelijk in zelfde belastbaar 

tijdperk

(Circ. 2022/C/4 dd. 11/01/2022)

PB – TOESLAG BELASTINGVRIJE SOM
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KI BUITENLANDS ONROEREND GOED - GEVOLGEN

Aangiftetechnisch

Geen ‘buitenlandse’ codes meer

Wel een eindrubriek in Vak III met vermelding van land, code en bedrag

Verhuring aan vennootschap of verhuring ‘voor beroepsdoeleinden’

Belastbare grondslag: brutohuur

- 40% forfaitaire kostenaftrek (beperkt tot gerevaloriseerd KI x 2/3)

Noot: hier geen aftrek van buitenlandse belastingen (meer)

Interestlasten (die aan de voorwaarden voldoen) blijven wel aftrekbaar van dit onroerend inkomen

Onproductiviteit

KI van buitenlandse onroerende goederen kan proportioneel worden verminderd in geval van onproductiviteit 

(nieuwe §2, lid 2 in art. 15 WIB92)

PB – BUITENLANDS ONROEREND GOED

51

KI BUITENLANDS ONROEREND GOED - GEVOLGEN

Parl. Vr. nr. 648 dd. 28 september 2021, de heer Matheï, Vr. en Antw., Kamer, 55, nr. 067, 

blz. 215-216

“Kunt u verduidelijken of naar aanleiding van de berekening van kadastraal inkomen voor 

buitenlandse onroerende goederen ook voor buitenlandse onroerende goederen die door de 

bedrijfsleider verhuurd worden aan de vennootschap met het systeem van overdreven huur gewerkt 

zal worden?”

Antw.: De huurherkwalificatie kan eveneens van toepassing op de in het buitenland gelegen 

gebouwde onroerende goederen

Opgelet: Ci. 2021/C/21 dd. 1 maart 2021: dit geherkwalificeerd inkomen blijft evenwel voor toepassing van de 

vrijstelling in België als onroerend inkomen gelden.

Met andere woorden: land waar het onroerend goed is gelegen is heffingsbevoegd, en dus vrij te stellen in 

aangifte PB

PB – BUITENLANDS ONROEREND GOED
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KI BUITENLANDS ONROEREND GOED - GEVOLGEN

Voordeel alle aard ter beschikkingstelling onroerend goed buitenland?

Artikel 18, §3, 2 KB/WIB92, noch artikel 32, 2de al., 3° WIB92 verduidelijken dat het om binnenlands 

onroerende goederen moet gaan

KI bruikbaar voor berekening voordeel?

Geen administratieve of wettelijke verduidelijking bekend tot op heden

KI wel bekend?

Want Belgische vennootschappen dienden geen aangifte buitenlandse onroerende goederen te doen

Soms mede-eigendom door onverdeeldheid (met aangifteplichtige)

Soms reeds verkocht (door aangifteplichtige)

Soms perfect zelf berekenbaar

Bedenking:

Betaling werkelijke huur <-> minimum VVAA

PB – BUITENLANDS ONROEREND GOED

53

HOF VAN BEROEP BRUSSEL DD. 21 SEPTEMBER 2021 (FISC.KOER. 2021/18 –

PG. 445-449)

Feiten

Echtpaar laat dak van woning isoleren en plaatst isolerend glas

Energiebesparende uitgaven die in aanmerking kwamen voor belastingvermindering in de PB

Aangifte tijdig ingediend met behulp van de ambtenaren van FOD Financiën

Daaropvolgend jaar wordt (materiële?) vergissing opgemerkt

Ambtenaar stuurt intern verzoek tot ambtshalve ontheffing

Echtpaar ontvangt geen antwoord

Ze dienen bezwaar in => laattijdig

Er wordt geen ontheffing verleend

Niet bewezen dat er een materiële vergissing werd begaan

PB – MATERIELE VERGISSING
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HOF VAN BEROEP BRUSSEL DD. 21 SEPTEMBER 2021 (FISC.KOER. 2021/18 –

PG. 445-449)

Rb. Brussel (N), 27 november 2015

Echtpaar kan niet aantonen dat er een materiële vergissing werd begaan

HvB:

Materiële vergissing vs. onjuiste beoordeling van een fiscale wet

Materiële vergissing staat los aan iedere intellectuele of bewuste tussenkomst van de belastingplichtige

Vergetelheden worden doorgaans niet als materiële vergissingen beschouwd

MAAR: bij twijfel moet steeds geoordeeld worden in het voordeel van de belastingplichtige

PB – MATERIELE VERGISSING

55

HOF VAN BEROEP BRUSSEL DD. 21 SEPTEMBER 2021 (FISC.KOER. 2021/18 –

PG. 445-449)

HvB (II):

In casu: 

Geen bewuste beslissing of interpretatie

Geen schrijf- of rekenfout

Wel: verstrooidheid

Interesten groene lening immers wél opgenomen

Wel: twijfel bij administratie over bestaan van materiële vergissing

Dus te oordelen in het voordeel van de belastingplichtige

Sinds AJ2014 is voor dit type vergissing geen bewijs van materiële vergissing meer vereist, 

binnen 5 jaar administratie op de hoogte brengen is voldoende (art. 376, §3, 2° WIB92)

PB – MATERIELE VERGISSING

56

55

56



3/03/2022

29

VVAA VERWARMING EN 
ELEKTRICITEIT

57

KOPPELING AAN TER BESCHIKKINGSTELLING WONING

Pro memorie

Forfaitair geraamd voordeel

Verwarming

Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: €2.130 (AJ2023)

Andere: €960 (AJ2023)

Elektriciteit

Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: €1.060 (AJ2023)

Andere: €480 (AJ2023)

Voordeel verleend vanaf 1 januari 2022

Forfaitaire waardering enkel van toepassing wanneer degene die het voordeel verleent ook het 

onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt

Art. 18 KB/WIB92 bepaalt niet dat het om een kosteloze ter beschikkingstelling gaat

Verslag aan de Koning bepaalt wel dat het om een kosteloze ter beschikkingstelling gaat

Andere gevallen: algemene regel -> werkelijk voordeel in hoofde van de ontvanger van het voordeel

VVAA VERWARMING EN ELEKTRICITEIT
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KOPPELING AAN TER BESCHIKKINGSTELLING WONING

Praktische gevolgen?

Gedeeltelijk professioneel/privé-gebruik?

(G)een afzonderlijke teller?

Zonnepanelen geïnstalleerd door vennootschap?

Laadpaal elektrisch (of hybride) voertuig en ‘tanken’ elektriciteit thuis?

Cfr. verduidelijking minister van financiën in (Integraal verslag Kamercommissie Financiën 16 februari 2022, 

CRIV 55 COM 701, 20 en Vr. en Antw. Kamer, 2020-2021, nr. 55-060, 159)

Standaardinstelling: bijkomend voordeel

VVAA VERWARMING EN ELEKTRICITEIT

59

KOPPELING AAN TER BESCHIKKINGSTELLING WONING

Praktische gevolgen?

Laadpaal elektrisch (of hybride) voertuig en ‘tanken’ elektriciteit thuis? (II)

Uitzondering indien

Homecharger of elektrische laadpaal wordt voorzien

Die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat communiceert (aan werkgever) hoeveel 

elektriciteit wordt verbruikt

Car policy voorziet terugbetaling

Tussenteller voldoende?

Uitzonderingen niet voldaan?

KEW voor elektriciteit werk-werkverplaatsingen

Vergoeding voor woon-werkverplaatsingen (deels vrijgesteld)

Bijkomend VVAA voor privé-verplaatsingen

VVAA VERWARMING EN ELEKTRICITEIT
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MOBILITEITSBUDGET

61

Pro memorie

Ingevoerd met Wet van 17 maart 2019 (BS 29/03/2019), in werking sinds 1 maart 2019

Budget aan werknemer toegekend door werkgever bij inlevering van (recht op) bedrijfswagen

Budget door werknemer te besteden aan (naar keuze)

Milieuvriendelijkere wagen

Alternatieve vervoersmiddelen (openbaar vervoer, fiets, deelauto, …) en huisvestingskosten

Vergoeding in cash

Op aanvraag van werknemer op voorwaarde dat hij

Minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikte bij huidige werkgever én

Minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikte bij huidige werkgever in periode van 36 maanden 

voorafgaand aan aanvraag

MOBILITEITSBUDGET
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Pro memorie

In hoofde van werknemer

Milieuvriendelijkere wagen: belastbaar volgens gebruikelijke regels VVAA

Alternatieve vervoersmiddelen: vrijgesteld

Cash: vrijgesteld

In hoofde van werkgever

Milieuvriendelijkere wagen: aftrekbaarheid volgens gebruikelijke regels (CO2-uitstoot)

Alternatieve vervoersmiddelen: volledig aftrekbaar

Cash: volledig aftrekbaar (wel een bijzondere sociale bijdrage van 38,07% verschuldigd)

MOBILITEITSBUDGET

63

Wijzigingen conform de Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening 

van de mobiliteit (BS 03/12/2021) – Verduidelijkingen in Ci. 2022/C/20, dd. 15/02/2022

Inzake milieuvriendelijkere wagen

CO2-uitstoot minder dan norm: uitzondering einde reeksvoertuigen vervalt vanaf 01/01/2022

Vanaf 01/01/2026: uitsluitend nog voertuigen met 0 gr CO2-uitstoot

MOBILITEITSBUDGET
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Wijzigingen conform de Wet van 25 november 2021 huidende fiscale en sociale vergroening 

van de mobiliteit (BS 03/12/2021) – Verduidelijkingen in Ci. 2022/C/20, dd. 15/02/2022

Inzake duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

Vanaf 01/01/2026 mogen de vervoersmiddelen geen CO2-uitstoot meer hebben (fiets, bromfiets, …)

Vanaf 01/01/2022 bijkomende uitrusting ter besteding van (dit deel) van het budget

Financieringskosten (vb. fietslening)

Stallingskosten (publiek of privaat)

Uitrusting ter bescherming van bestuurder en passagiers

Bijkomende elektrische voortbewegingstoestellen mogelijk (drie- en vierwielers)

MOBILITEITSBUDGET

65

Wijzigingen conform de Wet van 25 november 2021 huidende fiscale en sociale vergroening 

van de mobiliteit (BS 03/12/2021) – Verduidelijkingen in Ci. 2022/C/20, dd. 15/02/2022

Inzake duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

Vanaf 01/01/2022

Openbaar vervoer: ALLE abonnementen voor verplaatsingen van werknemer en zijn inwonende 

gezinsleden

Huisvestingskosten:

Straal vergroot van 5 naar 10 kilometer (woonplaats – vaste plaats van tewerkstelling)

Ook kapitaalaflossingen komen in aanmerking (vs. huur- en interestlasten)

Parkeerkosten gepaard gaande met gebruik openbaar vervoer

Voetgangerspremie (EUR 0,25/km), ook bij gebruik step, rolschaatsen, skateboard, …

Deeloplossingen: Vanaf 01/01/2026 géén CO2-uitstoot meer voor gemotoriseerde voertuigen

MOBILITEITSBUDGET
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Wijzigingen conform de Wet van 25 november 2021 huidende fiscale en sociale vergroening 

van de mobiliteit (BS 03/12/2021) – Verduidelijkingen in Ci. 2022/C/20, dd. 15/02/2022

Inzake wachttermijn werknemers

Vanaf 01/01/2022: geen wachttermijn meer

Zodra werknemer in aanmerking komt voor bedrijfswagen kan hij/zij een mobiliteitsbudget aanvragen

MOBILITEITSBUDGET

67

Wijzigingen conform de Wet van 25 november 2021 huidende fiscale en sociale vergroening 

van de mobiliteit (BS 03/12/2021) – Verduidelijkingen in Ci. 2022/C/20, dd. 15/02/2022

Minimum- en maximumbedragen voor het budget

Vanaf 01/01/2022:

Minimum EUR 3.000 per kalenderjaar

Maximum 1/5de van het totale brutoloon met absoluut maximum van EUR 16.000 per kalenderjaar

MOBILITEITSBUDGET
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LAADPALEN

69

Pro memorie

Verhoogde kostenaftrek voor installatie van publiek toegankelijke laadstations door bedrijven

LAADPALEN

70

Timing investering Aftrekbaarheid afschrijvingen

Tussen 01/09/2021 en 31/12/2022 200%

Tussen 01/01/2023 en 31/08/2024 150%

69
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Pro memorie

Voorwaarden

Publiek toegankelijk

Minstens tijdens gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming

Tijdig aangemeld bij FOD Financiën -> Quid in de praktijk? KB nog niet gepubliceerd (?)

Openbaar

Locatie controleerbaar door gebruikers

Beschikbaarheid controleerbaar door gebruikers

Intelligent laadstation

Laadtijd en –vermogen stuurbaar door energiebeheersysteem

Afschrijvingen gedurende ten minste vijf tijdperken

Aangiftetechnisch?

LAADPALEN

71

Pro memorie

Verhoogde kostenaftrek in AJ dat laadstation publiek toegankelijk is

Eventueel starten met afschrijvingen wanneer investering volledig gedaan is (tot stand gebracht)

Verhoogde kostenaftrek uitsluitend wanneer laadstation gedurende het hele belastbare tijdperk 

toegankelijk is

Eerste belastbare tijdperk waarin publiekelijk toegankelijk vormt een uitzondering voor ‘hele’ belastbare tijdperk

Geen verhoogde kostenaftrek (meer) wanneer verhoogde investeringsaftrek elektrische 

laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens wordt toegepast

LAADPALEN

72

71

72



3/03/2022

37

Welke kosten komen in aanmerking voor verhoogde kostenaftrek?

Laadstation

Bijkomende kosten

Samen met laadstation afgeschreven (zij maken deel uit van aanschaffingswaarde)

Voorbeelden (Ci.2021/C/115, dd. 22/12/2021)

Vervoerskosten

Installatiekosten (plaatsing, montage, aansluiting energiebron, bekabeling, …)

Kosten van studies, expertise, …

Kosten met betrekking tot aanschaf en installatie van elektriciteitscabine nodig voor werking laadstation

Niet: huisbatterij

LAADPALEN

73

Invloed van verhoogde kostenaftrek op latere meer- of minderwaarden?

De fiscale netto-waarde van het actief is

Aanschaffingswaarde verminderd met de

Fiscaal aangenomen afschrijvingen

Berekend op 100% niet 200% of 150%

LAADPALEN
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VRAAG 658, 30 SEPTEMBER 2021, DHR. VAN DEN BERGH (VR. EN ANTW., 

KAMER, 55, NR. 068, BLZ. 170-172)

Vragen / Antwoorden

Publiek toegankelijk: gangbare openingstijden?

Wat zijn dat?

Antw.: Ondernemingsafhankelijk

Minimale openingstijd?

Antw.: Geen minimale openingstijd

Toegestaan om maar 1 dag/week parking open te stellen?

Antw.: Theoretisch niet uitgesloten, maar betekent ook dat onderneming maar één dag open is.

Quid verhoging KI?

Antw.: Neen want kan niet worden aanzien als accessoire van de woning. Laadpaal dient om voertuig op 

te laden en heeft dus geen invloed op gebruik woning.

Materieel en outillage: laadpaal komt hiervoor niet in aanmerking

LAADPALEN

75

VRAAG 673, 8 OKTOBER 2021, DHR. VAN DEN BERGH (VR. EN ANTW., KAMER, 

55, NR. 068, BLZ. 182)

Afschrijving laadpaal

Mag 4 jaar lineair?

Antw.: Minister meent te kunnen afleiden uit informatie die hem (en de fiscale) administratie bereikt, dat 

een termijn van 10 jaar als een normale gebruiksduur voor een laadpaal kan worden aanvaard.

Maar belastingplichtige kan steeds aantonen dat bijzondere omstandigheden zich voordien die een 

kortere afschrijvingsduur verantwoorden

Cfr bepalingen art. 64quater WIB92 (200% / 150% kostenaftrek)

LAADPALEN
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VRAAG 672, 8 OKTOBER 2021, DHR. VAN DEN BERGH (VR. EN ANTW., KAMER, 

55, NR. 068, BLZ. 170-171)

Investeringsaftrek 25% (kleine vennootschappen tot 31/12/2022) van toepassing?

Verschillende situaties:

Thuis voor werknemers/bedrijfsleiders

Antw.: Investeringsaftrek niet van toepassing voor activa waarvan het recht van gebruik aan derden is 

overgedragen (anders dan door leasing, …) tenzij ...

In bedrijfsgebouw voor bedrijfswagens van werknemers en bedrijfsleiders waarmee 

beroepsverplaatsingen én privéverplaatsingen worden gedaan

In bedrijfsgebouw voor privéwagens medewerkers

In bedrijfsgebouw voor klanten die er gratis gebruik van mogen maken

Antw.: Indien aan alle wettelijke voorwaarden ter zake voldaan is kan een door de vennootschap in 

het bedrijfsgebouw geïnstalleerd laadstation in deze situaties voor de gewone eenmalige 

investeringsaftrek in aanmerking worden genomen.

Combinatie met verhoogde kostenaftrek?

Antw.: In de huidige stand van de wetgeving en van de Parlementaire voorbereiding van dat wetsontwerp 

vormt zich geen beletsel voor de toepassing van de gewone eenmalige investeringsaftrek voor zover aan 

alle wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan

LAADPALEN

77

VRAAG 672, 8 OKTOBER 2021, DHR. VAN DEN BERGH (VR. EN ANTW., KAMER, 

55, NR. 068, BLZ. 170-171)

Investeringsaftrek 25% (kleine vennootschappen tot 31/12/2022) van toepassing?

Voorbeeld:

Laadpaal + installatiekost: EUR 2.500 (afschrijving over 10 jaar)

Aangekocht op 01/04/2022

Toegankelijk voor het publiek vanaf 01/08/2022

Investeringsaftrek: EUR 2.500 x 25% x 25% = EUR 156,25

Verhoogde kostenaftrek:

Totale belastingbesparing: EUR 1.156,25 (20%) of EUR 1.406,25 (25%)

LAADPALEN

78

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal

Afschrijving 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500

Bijkomende aftrek 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500

Totale aftrek 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5000

Besparing VenB (20%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000

Besparing VenB (25%) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1250
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VRAAG 672, 8 OKTOBER 2021, DHR. VAN DEN BERGH (VR. EN ANTW., KAMER, 

55, NR. 068, BLZ. 170-171)

Investeringsaftrek 25% (kleine vennootschappen tot 31/12/2022) van toepassing?

Voorbeeld:

Laadpaal + installatiekost: EUR 2.500 (afschrijving over 10 jaar)

Aangekocht op 01/04/2022

Toegankelijk voor het publiek vanaf 01/08/2023

Investeringsaftrek: EUR 2.500 x 25% x 25% = EUR 156,25

Verhoogde kostenaftrek:

Totale belastingbesparing: EUR 1.106,25 (20%) of EUR 1.343,75 (25%)

LAADPALEN

79

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031Totaal

Afschrijving 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500

Bijkomende aftrek 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2250

Totale aftrek 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4750

Besparing VenB (20%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 950

Besparing VenB (25%) 62,50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1187,50

VRAAG 672, 8 OKTOBER 2021, DHR. VAN DEN BERGH (VR. EN ANTW., KAMER, 

55, NR. 068, BLZ. 170-171)

Investeringsaftrek 25% (kleine vennootschappen tot 31/12/2022) van toepassing?

Voorbeeld:

Laadpaal + installatiekost: EUR 2.500 (afschrijving over 10 jaar)

Aangekocht op 01/04/2023

Toegankelijk voor het publiek vanaf 01/08/2024

Investeringsaftrek: EUR 2.500 x 8%(?) x 25% = EUR 50

Verhoogde kostenaftrek:

Totale belastingbesparing: EUR 775 (20%) of EUR 956,25 (25%)

LAADPALEN

80

Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totaal

Afschrijving 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500

Bijkomende aftrek 0 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1125

Totale aftrek 250 375 375 375 375 375 375 375 375 375 3625

Besparing VenB (20%) 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 725

Besparing VenB (25%) 62,50 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 906,25

79

80
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PB – BELASTINGVERMINDERING

Nieuwe belastingvermindering in de PB (verduidelijkingen in Circ. 2021/C/115, dd. 

22/12/2021)

Hoeveel?

Uitgave moet op dat moment werkelijk zijn betaald

Basis: betaald bedrag, met absoluut maximum EUR 1.500

Per laadstation én per belastingplichtige

LAADPALEN

81

Uitgave van Tot en met Belastingvermindering Maximale besparing

01/09/2021 31/12/2022 45% EUR 675

01/01/2023 31/12/2023 30% EUR 450

01/01/2024 31/08/2024 15% EUR 225

PB – BELASTINGVERMINDERING

Nieuwe belastingvermindering in de PB (verduidelijkingen in Circ. 2021/C/115, dd. 

22/12/2021)

Slechts in één belastbaar tijdperk!

Betaling(en) gespreid over twee jaar?

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Laadstation

Plaatsing

Ook bv. verzwaring elektriciteitsleidingen naar aanleiding van plaatsing

Keuring

LAADPALEN

82

81
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PB – BELASTINGVERMINDERING

Nieuwe belastingvermindering in de PB (verduidelijkingen in Circ. 2021/C/115, dd. 

22/12/2021)

Plichten/voorwaarden:

‘In nieuwe staat’ verworven

Doe-het-zelvers? (cfr. punt 4.2 circulaire)

(Goed)keuring installatie door erkend keuringsorganisme

Laadpaal moet intelligent zijn

Laadtijd en –sturing moeten worden gestuurd door energiebeheersysteem

Uiterlijk tegen 01/01/2023 gekoppeld aan beheersystemen van een derden

Uitsluitend gebruik van groene stroom

Op 1 januari van aanslagjaar (waarnaar BT van uitgaven naar verwijst)

Contract leverancier wijzigen?

Eigen groene stroom?

LAADPALEN

83

PB – BELASTINGVERMINDERING

Nieuwe belastingvermindering in de PB (verduidelijkingen in Circ. 2021/C/115, dd. 

22/12/2021)

Plichten/voorwaarden (II):

In of in de onmiddellijke nabijheid van woning

Woning -> op 1 januari van aanslagjaar

Woning in aanbouw?

LAADPALEN

84
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PB – BELASTINGVERMINDERING

Nieuwe belastingvermindering in de PB (verduidelijkingen in Circ. 2021/C/115, dd. 

22/12/2021)

Uitgesloten investeringen ‘in de mate dat’:

Uitgaven voor de plaatsing als werkelijke beroepskosten in aanmerking zijn genomen

Uitgaven recht geven op investeringsaftrek

Uitgaven door de werkgever als eigen kosten aan de werkgever worden terugbetaald

Indien als belastbaar voordeel alle aard aangemerkt wél mogelijk

LAADPALEN

85

PB VS VENB – WIE INSTALLEERT LAADPAAL?

Laadpaal niet toegankelijk voor publiek hoe plaatsen?

Uitgaande van EUR 1.800 investering en EUR 200 keuringskost

Privé

Maximale belastingbesparing EUR 1.500 x 45% = EUR 675

Totale kost netto: EUR 1.325

Indien ManCo (25% VenB en VVPR-bis): bruto uit te keren dividend: EUR 2.078,43

ManCo

Maximale belastingbesparing EUR 2.000 x 25% = EUR 500

Investeringsaftrek (?) EUR 2.000 x 25% x 25% = EUR 125

Bruto kost vennootschap: EUR 2.000 – 500 – 125 = EUR 1.375

Quid VVAA nadien?

LAADPALEN

86

85

86



3/03/2022

44

AFTREKBARE 
BEROEPSKOSTEN

87

LOSGELD CYBERAANVALLEN

Aftrekbaar, Minister bevestigt

Losgeld betaald door een onderneming om terug toegang te krijgen tot haar datasystemen, is 

aftrekbare beroepskost en dat ongeacht de betalingswijze

Er moet wel voldaan zijn aan de gebruikelijke bewijsvoorwaarden

Echtheid

Bedrag

(Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 24 november 2021, nr. VRIV 55 COM 629, 33)

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN
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87
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ONLINE PERSONEELSRECEPTIES

Een hapje en drankje laten leveren bij werknemers thuis met bedoeling dit te nuttigen tijdens 

de online samenkomst

Minister van Financiën: 

Het betreft een vrijgesteld sociaal voordeel (art. 53, 14° WIB92)

Niet aftrekbaar in hoofde van werkgever

MAAR: volgens Minister toch aftrekbaar want fiscale administratie aanvaardt dat de organisatiekosten gemaakt 

ter gelegenheid van bv. een kerstfeest voor personeel toch voor aftrek in aanmerking kunnen komen, deze 

uitzondering is ook van toepassing voor online recepties.

Om misbruiken te vermijden, uitzondering slechts van toepassing indien

Uitgaven een geringe waarde hebben per genieter

Én voor het volledige personeel (dus niet voor een specifieke categorie of alleen voor de bedrijfsleiders)

(Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-67, 205)

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN

89

INTERESTEN OP LENING VOOR DIVIDENDUITKERING

Case Duvel Moortgat (Antwerpen 28 september 2021, 2020/AR/454)

Feiten: 

Duvel was beursgenoteerd in 2012

Familie wou Duvel van beurs halen om beste kansen te bieden op verdere ontwikkeling (lange termijnvisie 

mogelijk)

Kostprijs €125Mio

Financiering via twee holdingvennootschappen van familie middels overbruggingskrediet(en)

In 2013 werd €92,5Mio dividend uitgekeerd door Duvel

Om overbruggingskredieten af te lossen

Duvel leende +-€70Mio bij banken want beschikte niet over voldoende liquide middelen

Interest- en bankkosten bedroegen €1,8Mio (2013) en €1,6Mio (2014)

Volgens Jaarverslag per 31/12/2012 Duvel kon krediet worden aangewend voor algemene 

ondernemingsdoeleinden, inclusief het uitbetalen van dividenden.

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN
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INTERESTEN OP LENING VOOR DIVIDENDUITKERING

Case Duvel Moortgat (Antwerpen 28 september 2021, 2020/AR/454)

BBI: 

Weigert fiscale aftrekbaarheid financieringskosten

Finaliteitsvoorwaarde niet voldaan

Rb. Antwerpen 28 oktober 2019, 18/4225/A

Stelt dat bewijs finaliteitsvoorwaarde moet worden geleverd door belastingplichtige

Leningsakte vermeldt dat lening kan worden gebruikt voor onder andere uitbetaling van dividenden -> valt niet 

onder artikel 49 WIB92 

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN

91

INTERESTEN OP LENING VOOR DIVIDENDUITKERING

Case Duvel Moortgat (Antwerpen 28 september 2021, 2020/AR/454)

Pro memorie – Nyrstar (Cass. 19 maart 2020, F.19.0025.N): 

Feiten aan de basis 

Kapitaalvermindering en dividenduitkering worden gefinancierd door een lening

Interestlasten op lening worden op basis van artikel 49 WIB verworpen

Artikel 49 WIB enkel voldaan wanneer belastingplichtige bewijst dat de interestlasten strekken tot het 

verkrijgen of het behouden van belastbare inkomsten

Het Hof verduidelijkt hoe dit bewijs kan worden geleverd in het kader van 

kapitaalvermindering/dividenduitkering

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN
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INTERESTEN OP LENING VOOR DIVIDENDUITKERING

Case Duvel Moortgat (Antwerpen 28 september 2021, 2020/AR/454)

Pro memorie – Nyrstar (Cass. 19 maart 2020, F.19.0025.N): 

Hoe bewijzen?

Door aan te tonen dat de interestlasten én niet de kapitaalvermindering of dividenduitkering worden 

gedaan om belastbare inkomsten te behalen of te behouden

Enkel ‘behoud van activa’ acht het Hof onvoldoende

Wel het behoud aantonen van activa die worden gebruikt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te 

behouden

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN

93

INTERESTEN OP LENING VOOR DIVIDENDUITKERING

Case Duvel Moortgat (Antwerpen 28 september 2021, 2020/AR/454)

Antwerpen: 

Duvel verdedigt aftrek

Lening staat niet rechtstreeks in verband met dividenduitkering maar om de algemene 

ondernemingsdoeleinden te dienen

Alle activa (en het behoud daarvan) zijn bedoeld om bij te dragen aan het behoud of het verkrijgen van 

opbrengsten van opbrengsten én deze worden activa worden mede gefinancierd door schulden, dit is 

inclusief het krediet

Met andere woorden: 

Alle activa zijn bestemd voor ondernemingsactiviteit en leiden tot inkomstencreatie of –behoud

Geen andere activa aanwezig

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN
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INTERESTEN OP LENING VOOR DIVIDENDUITKERING

Case Duvel Moortgat (Antwerpen 28 september 2021, 2020/AR/454)

HvB

Benadrukt dat finaliteitsvoorwaarde een verband veronderstelt tussen

Kost en 

Verkrijgen/behouden van belastbare inkomsten

Intentie volstaat

Lening moet hieraan beantwoorden niet de dividenden

Het loutere feit dat vennootschap over onvoldoende liquide middelen en daarom een lening aangaat, 

volstaat niet als bewijs opdat interesten aftrekbaar zouden zijn

Bewijs zou volgens HvB kunnen worden geleverd door aan te tonen dat de lening werd aangegaan 

om het verlies van activa te voorkomen dewelke tot behoud of verkrijgen van belastbare inkomsten 

leiden

In casu leidt HvB echter af dat lening werd aangegaan om de overbruggingskredieten van 

aandeelhouders te kunnen terugbetalen.

Andere finaliteit dus

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN

95

CIRCULAIRE 2021/C/112
AANGIFTEPLICHT BETALINGEN 

AAN BEPAALDE STATEN

96

95

96
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BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht bestaat reeds geruime tijd (artikel 307, § 1/2 WIB92)

Betaling aan een [persoon gevestigd in een] geviseerde staat betekent niet meteen fraude

Wel dient de betaling te worden aangegeven (‘coöperatieve compliance’)

Via formulier 275F (in te dienen met aangifte VenB)

Sanctie? -> niet aftrekbaarheid van betaling (artikel 198, § 1, 10° WIB92)

Maar zelfs bij aangifte, toch nog bewijs te leveren dat de betalingen zijn verricht in het kader van 

Oprechte en werkelijke van de verrichting(en) die marktconform zijn, EN

Met personen andere dan artificiële constructies

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

97

BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Wie is verplicht tot aangifte?

Belastingplichtigen onderworpen aan VenB of BNI-vennootschappen

VenB: ook betalingen verricht door buitenlandse inrichtingen van de Belgische vennootschap

Verplichting geldt in zoverre de belastingplichtige weet of redelijkerwijze geacht is te weten dat hij 

een betaling verricht  aan een persoon gevestigd in een geviseerde staat

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

98
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BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht zodra

De rechtstreekse en onrechtstreekse betaling(en) aan personen gevestigd in bepaalde staten EUR 

100.000 overschrijden

Alle betalingen worden geviseerd

Ook betalingen door buitenlandse inrichtingen van Belgische vennootschappen

Ook in cryptomunten en natura

Betaling moet geen ‘kost’ zijn. Zo worden bijvoorbeeld ook kapitaalaflossingen geviseerd

Het aan te geven bedrag is dat van de effectieve betaling. Indien roerende voorheffing wordt ingehouden (bv. 

interesten of royalty’s) komt het bedrag inclusief de ingehouden roerende voorheffing in aanmerking voor de 

berekening van het grensbedrag van EUR 100.000

Dit vormt tevens het bedrag dat op de aangifte 275F moet worden vermeld

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

99

BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht zodra

De rechtstreekse en onrechtstreekse betaling(en) aan personen gevestigd in bepaalde staten die 

EUR 100.000 overschrijden

Persoon gevestigd? – 6 mogelijkheden

Bestemmeling beschikt over een adres in één van de geviseerde staten en betaling gebeurt op een 

financiële rekening gehouden bij een instelling gevestigd in één van de geviseerde staten

Bestemmeling beschikt over een adres in één van de geviseerde staten en betaling gebeurt op een 

financiële rekening gehouden bij een instelling gevestigd buiten één van de geviseerde staten

Bestemmeling beschikt over een adres in één van de geviseerde staten en betaling gebeurt in chartaal 

geld of natura op het grondgebied van de geviseerde staat of daarbuiten en de fondsen worden 

binnengebracht in het territorium van één van de geviseerde staten

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN
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BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht zodra

De rechtstreekse en onrechtstreekse betaling(en) aan personen gevestigd in bepaalde staten EUR 

100.000 overschrijden

Persoon gevestigd? – 6 mogelijkheden (II)

Bestemmeling beschikt over een adres in één van de geviseerde staten en betaling gebeurt in chartaal 

geld of natura buiten het grondgebied van de geviseerde staat en de fondsen worden niet binnengebracht

in het territorium van één van de geviseerde staten

Betaling gebeurt op een financiële rekening gehouden bij een financiële instelling gevestigd in één van de 

geviseerde staten

Betaling gebeurt in chartaal geld of in natura op het grondgebied van de geviseerde staat of de betaling 

gebeurt daarbuiten en de fondsen worden binnengebracht in het territorium van één van de geviseerde 

staten

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

101

BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht zodra

De rechtstreekse en onrechtstreekse betaling(en) aan personen gevestigd in bepaalde staten EUR 

100.000 overschrijden

Persoon gevestigd? – 2 bijkomende mogelijkheden indien de belastingplichtige op het ogenblik van betaling op 

de hoogte was of redelijkerwijze geacht kon worden op de hoogte te zijn dat de bestemmeling over een adres 

in één van de geviseerde staten beschikt

De bestemmeling beschikt niet over een adres in één van de geviseerde staten en de betaling gebeurt op 

een financiële rekening gehouden bij een instelling die niet gevestigd is in één van de geviseerde staten

De bestemmeling beschikt niet over een adres in één van de geviseerde staten en de betaling gebeurt in 

chartaal geld of in natura buiten het grondgebied van één van de geviseerde staten en de fondsen worden 

niet binnengebracht in het territorium van één van de geviseerde staten

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN
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BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht zodra

Enkele voorbeelden (van sancties)

Vennootschap deed betalingen aan een geviseerde staat voor EUR 90.000. Vennootschap deed geen aangifte 

275F. Bij fiscale controle blijkt EUR 30.000 meer betaald

In VU: EUR 120.000

Vennootschap deed betalingen aan een geviseerde staat voor EUR 100.000. Vennootschap deed aangifte 

275F. Bij fiscale controle blijkt EUR 30.000 meer betaald

In VU: EUR 30.000

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

103

BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Aangifteplicht zodra

Enkele voorbeelden (van sancties) (II)

Vennootschap deed betalingen aan een geviseerde staat voor EUR 100.000. Vennootschap deed een aangifte 

275F. Bij fiscale controle blijkt EUR 30.000 betaald aan een leverancier gevestigd in een geviseerde staat 

maar de betaling gebeurde op een financiële rekening bij instelling niet gevestigd in een geviseerde staat

In VU: EUR 30.000,00

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN
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BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Welke staten? Drie categorieën:

Staten die niet effectief of substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van 

inlichtingen op verzoek toepassen

Staten zonder vennootschapsbelasting of met een lage belasting

Staten die door de Raad van EU worden aangemerkt als niet coöperatieve rechtsgebieden 

En dat zijn?

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

105

BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

En dat zijn? -> Fiscale administratie stelt ‘louter informatief’ een lijst ter beschikking per AJ 

met geviseerde staten

https://financien.belgium.be/sites/default/files/bbisi/lijst_van_staten.xlsx

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

106
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BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

Soms is afwezigheid 275F op zich onvoldoende is tot effectieve verwerping van kost

Non-discriminatie-artikel in DBV?

Pro-memorie: dit artikel stelt in principe dat uitgaven die door een onderneming van een 

overeenkomstsluitende staat aan een inwoner van de andere overeenkomstsluitende staat worden betaald, bij 

het bepalen van de belastbare winst van die onderneming op dezelfde voorwaarden in mindering gebracht 

worden als wanneer zij aan een inwoner van de eerstgenoemde staat zouden zijn betaald

Van belang bijvoorbeeld bij betalingen aan Malta, Turkije, Dubai, …

Betaling aan land opgenomen op Belgische lijst

Maar NIET op OESO-lijst en NIET op EU-lijst

Én DBV voorziet uitwisseling fiscale informatie

Van belang bijvoorbeeld bij betalingen aan Monaco, Eiland Man, Guernsey, Jersey, …

AANGIFTEPLICHT BETALINGEN AAN BEPAALDE STATEN

107

TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92 

IN DE PRAKTIJK

108
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109

VOORAFGAAND

Elke verwijzing naar artikel 207, al. 7 WIB92 geldt uitsluitend tot en met aanslagjaar 2021

Sinds de wet van 21 januari 2022 “houdende diverse fiscale bepalingen” (BS 28/01/2022) 

werd artikel 207, al. 7 en 8 herschikt naar een nieuw artikel 206/3 WIB92

Van toepassing vanaf aanslagjaar 2022

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92

110
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PRO MEMORIE

Artikel 207, al. 7 WIB92 luidt als volgt:

Van toepassing sinds AJ2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste 

aanvangt op 01/01/2018 (Wet 25 december 2017, BS 29/12/2017 – Zomerakkoord)

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92

111

PRO MEMORIE

De intentie van de wetgever (MvT, Wet 25 december 2017, Parl. St., Kamer, nr 54-2864/001, 

pg 94-96):

Artikel 207 werd aangepast teneinde de daadwerkelijke aanslag volgend op belastingcontroles te 

verzekeren.

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92
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MEMORIE VAN TOELICHTING

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92

113

TOELICHTING CIRCULAIRES

Circulaire 2019/C/132 dd. 16/12/2019, randnrs. 20 en 21

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92
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TOELICHTING CIRCULAIRES

Circulaire 2020/C/90 dd. 2/07/2020 (addendum aan Ci. 2019/C/132), randnr. 5 en 6

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92

115

UITEENZETTING VAN DE WINST (AANGIFTE VENB)

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92
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STRIKT TEKSTUELE INTERPRETATIE

Artikel 207, al. 7 WIB92 vermeldt

“… met uitzondering […] van de overeenkomst artikel 205, § 2 aftrekbare inkomsten.”

Artikel 205, § 2 WIB92 vermeldt

“De aftrek ingevolge artikel 202 (= DBI van het boekjaar) wordt beperkt tot het bedrag van de winst 

van het belastbare tijdperk dat overblijft na toepassing van artikel 199, verminderd met …”

ARTIKEL 207, AL. 7 WIB92

117

CIRCULAIRE 2022/C/6
WEDEROPBOUWRESERVE
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WEDEROPBOUWRESERVE

Pro memorie (art. 194quater/1, §1 WIB92)

Doel

Solvabiliteit en het eigen vermogen van vennootschappen geleidelijk te versterken na economische 

gevolgen COVID-19 pandemie

Timing: aan te leggen bij verstrijken van ieder belastbaar tijdperk verbonden aan één van de 

aanslagjaren 2022, 2023 of 2024

WEDEROPBOUWRESERVE – CIRCULAIRE 2022/C/6

119

WEDEROPBOUWRESERVE

Bedrag:

Beperking per belastbaar tijdperk

Beperkt tot belastbaar gereserveerde winst van dat tijdperk, vastgesteld vóór de samenstelling van die 

vrijgestelde reserve

Dus: bedrag van de aangroei belastbare reserves na aanpassing van BT reserves en vóór aanleg van die reserve

Maximaal

Over de drie belastbare tijdperken heen (AJ2022, 2023 en 2024)

Bedrag (boekhoudkundige) verliezen op afsluitdatum van het boekjaar in 2020

Uitzondering: indien afsluiting tussen 01/01/2020 tot 31/07/2020: boekjaar 2021 (ook mogelijk = keuze)

VOL: rubriek III in bijlage 3 (‘in principe code 9901: bedrijfsverlies’)

VKT: rubriek II in bijlage 4 (‘in principe code 9901: bedrijfsverlies’)

Bedrag inclusief eventueel belaste bedragen

Absoluut maximum: EUR 20Mio

WEDEROPBOUWRESERVE – CIRCULAIRE 2022/C/6

120

119

120



3/03/2022

61

WEDEROPBOUWRESERVE

Uitgesloten vennootschappen wegens bijzonder fiscaal stelsel

Beleggingsvennootschappen (ICB)

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen …

Organismen voor financiering van pensioenen …

De coöperatieve participatievennootschappen … 

De zeescheepvaartvennootschappen …

WEDEROPBOUWRESERVE – CIRCULAIRE 2022/C/6

121

WEDEROPBOUWRESERVE

Uitgesloten vennootschappen wegens vermindering of verdeling van het EV door

Inkoop eigen aandelen (datum inkoop relevant niet datum ‘dividend’)

Toekenning of uitkering van dividend (incl. liquidatiereserves)

Kapitaalvermindering (incl. de-klikken reserves)

Elke andere vermindering of verdeling eigen vermogen

In periode van 12/03/2020 tot dag indiening aangifte verbonden met het AJ waarin de 

wederopbouwreserve wordt aangelegd

WEL toegestaan: betaling deelneming in de winst (van het boekjaar) aan de werknemers 

(werknemersparticipatie in het kapitaal en winstpremie werknemers)

WEL toegestaan: tantième, maar fiscus waarschuwt
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WEDEROPBOUWRESERVE

Uitgesloten vennootschappen wegens in moeilijkheden

Aangifte of vordering tot faillietverklaring

Procedure gerechtelijke reorganisatie geopend

Ontbonden zijn

Netto actief is gedaald tot beneden de helft van het wettelijk of statutair onbeschikbaar deel van EV 

of indien netto actief negatief is

(Staats)steun ontvangen verboden door EU-commissie
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WEDEROPBOUWRESERVE

Vrijstellingsvoorwaarden

Onaantastbaarheidsvoorwaarde

Vennootschap heeft geen banden met belastingparadijzen

Vanaf 12/03/2020 geen

Rechtstreekse deelneming in vennootschap gevestigd in belastingparadijs

Geen betaling aan dergelijke vennootschap van ten minste EUR 100.000 (tijdens BT), tenzij financiële of 

economische behoeften aan basis lagen van werkelijke en oprechte verrichtingen
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WEDEROPBOUWRESERVE

Belastbaarheid

Onaantastbaarheidsvoorwaarde

Vermindering van EV (cfr. hoger)

Belastbaarheid ten belope van het bedrag van de verrichting

Vermindering loonkosten (te beoordelen op #620 ‘Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen)

Indien 85% bezoldigingskost boekjaar afgesloten in 2019 > bezoldigingskost belastbaar tijdperk

Bij latere boekjaren met verdere daling bezoldigingskost, verdere afname wederopbouwreserve

Belastbaarheid ten belope van verschil tussen 85% drempel (of lagere eerdere drempel) en bezoldigingskost 

belastbaar tijdperk

Belastbaarheid kan volgens circulaire reeds vanaf jaar van aanleg van de wederopbouwreserve
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WEDEROPBOUWRESERVE

Voorbeeld m.b.t. drempel loonkost (CBN advies nr. 2021/12 dd. 02/06/2021)

Gegevens vennootschap

In boekjaar 2019 een loonkost (#620) van EUR 100.000

In boekjaar 2020 een bedrijfsverlies van EUR 200.000

In boekjaar 2021 een belastbaar gereserveerde winst van EUR 350.000 en een loonkost van EUR 100.000

Boeking boekjaar 2021

689 Overboeking naar de belastingvrije reserves EUR 200.000

@ 132 Belastingvrije reserves EUR 200.000

In boekjaar 2022 daalt loonkost (#620) naar EUR 80.000

Drempel was EUR 100.000 x 85% = EUR 85.000

Drempel wordt overschreden met EUR 85.000 – EUR 80.000 = 5.000

Boeking in 2022

132 Belastingvrije reserves EUR 5.000

@ 789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves EUR 5.000

WEDEROPBOUWRESERVE – CIRCULAIRE 2022/C/6

126

125

126



3/03/2022

64

WEDEROPBOUWRESERVE

Voorbeeld m.b.t. drempel loonkost (CBN advies nr. 2021/12 dd. 02/06/2021)

In boekjaar 2023 daalt loonkost (#620) verder tot EUR 70.000

Drempel wordt overschreden met EUR 85.000 – EUR 5.000 – EUR 70.000 = 10.000

Boeking in 2023

132 Belastingvrije reserves EUR 10.000

@ 789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves EUR 10.000
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WEDEROPBOUWRESERVE

Aangifte VenB

Formulier 275RR toevoegen aan Biztax

Elk aanslagjaar waarvoor de vrijstelling wordt toegekend of van toepassing blijft
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