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Aangiftetermijn vennootschapsbelasting

▪ Uniforme uiterste datum vanaf aj. 2021 !

▪ Wijziging art. 310 WIB92 (Wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, 
de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, BS 10/02/2021)

Voor binnenlandse vennootschappen of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, zomede 
voor belastingplichtigen die ingevolge de artikelen 246 en 247 aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen, 
wordt de uiterste datum van indiening van de aangifte vastgesteld op de laatste dag van de zevende maand
volgend op het afsluiten van het boekjaar. De aangifte dient te zijn gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekening.

Bij de zonder vereffening ontbonden vennootschappen ten gevolge van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde 
verrichting of een splitsing, of een andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen 
wordt de uiterste datum van indiening van de aangifte, na de goedkeuring van deze verrichting door de algemene 
vergaderingen van alle vennootschappen die tot de verrichting hebben beslist, vastgesteld op de laatste dag van de 
zevende maand volgend op de maand waarin de verrichting plaatsvond.

Voor de andere ontbonden ondernemingen, wordt de uiterste datum van indiening van de aangifte, na goedkeuring 
van ofwel de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt door de ontbinding ofwel de 
vereffeningsrekeningen, vastgesteld op de laatste dag van de zevende maand volgend op de laatste dag van het 
tijdperk waarop de rekeningen betrekking hebben.
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Aangiftetermijn vennootschapsbelasting

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/snellere-terugbetaling-venb-rpb-bni-ven-2022
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Aangiftetermijn vennootschapsbelasting

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-venb-tabel-aangiftetermijnen-
2022.pdf
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Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen
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Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen
Opmerking

1 Geen pro-rata beperking van de eerste afschrijvingsannuïteit Schrapping; ook pro-rata op dagbasis voor investeringen 
gedaan vanaf 01/01/2020

2 Afschrijving naar wens (lineair) van de bij de aankoop horende kosten Schrapping voor investeringen vanaf 01/01/2020

3 Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste 3 
boekjaren vanaf de oprichting

4 Aanleg vrijgestelde investeringsreserve Behoud voor investeringsreserves aangelegd bij het 
verstrijken van een BT dat ten laatste afsluit op 30/12/2018

5 Verhoogd tarief notionele interestaftrek

6 Aftrek van 120% voor kosten van beveiliging Schrapping vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020)

7 Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging (20,5%)

8 Verhoogde investeringsaftrek voor digitale vaste activa (13,5%)

9 Gewone eenmalige investeringsaftrek (8% / 20% / 25%) 20% voor investeringen gedaan tussen 01/01/2018 en 
31/12/2019; 25% voor investeringen gedaan tussen 
12/03/2020 en 31/12/2022

10 VVPRbis

11 Kortere wachttermijn in het kader van de tijdelijke vastklikregeling 
(art. 537 WIB92)

25

Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen
Opmerking

12 Aanleg (gewone + bijzondere) liquidatiereserve

13 Geen vereiste van onderzoekscentrum voor de octrooi-aftrek

14 Hogere vrijstelling van doorstorting BV (0,12% i.p.v. 0%)

15 Statuut van ‘Young Innovative Companies’ (vrijstelling doorstorting BV)

16 Tax shelter voor startende ondernemingen (30% of 45% belastingvermindering in PB)

17 Vrijstelling van doorstorting van BV (10% of 20%) voor startende ondernemingen

18 Vrijstelling van RV en PB op interesten op leningen aan startende ondernemingen

19 Tax shelter voor groeibedrijven (25% belastingvermindering in PB)

20 Geen beperking aftrek overgedragen verliezen eerste 4 jaar na oprichting

21 Geen vereiste minimale bedrijfsleidersbezoldiging voor verlaagd tarief gedurende eerste 4 jaar na oprichting

22 Verlaagd tarief vennootschapsbelasting 

23 ‘Corona tax shelter’ (20% belastingvermindering in PB voor de inbreng in geld in een vennootschap met een 
geleden omzetverlies ingevolge Covid-19)

24 Vrijstelling van doorstorting van BV op bezoldigingen voor opleiding werknemers tegen gunstigere voorwaarden dan 
grote vennootschappen (art. 275/12 WIB92)

Vanaf 1 januari 2021
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
En wat doet België?
Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU (BS 30/12/2015)

KLEINE VENNOOTSCHAP:

= vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet 
meer dan één der volgende criteria overschrijden (moeilijke berekening ?): 

Art. 15 W.Venn. (art. 1:24 WVV) Drempelbedragen

Balanstotaal 4.500.000 EUR

Netto-omzet (jaaromzet excl. btw) 9.000.000 EUR

Jaargemiddelde van het personeelsbestand 50

28
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU (BS 30/12/2015)

MICRO VENNOOTSCHAP:

= kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap 
zijn en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria 
overschrijden:

Art. 15/1 W.Venn. (art. 1:25 WVV) Drempelbedragen

Balanstotaal 350.000 EUR

Netto-omzet (jaaromzet excl. btw) 700.000 EUR

Jaargemiddelde van het personeelsbestand 10

29

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU (BS 30/12/2015)

Art. 15 W.Venn. / Art. 1:24 WVV 

§1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst 
afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

▪ Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

▪ Jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro;

▪ Balanstotaal: 4.500.000 euro.

→ Er mag steeds één criterium worden overschreden, zolang de andere twee criteria niet worden overschreden
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Wat indien eerste boekjaar?

Art. 15 W.Venn. / art. 1:24 WVV

§3. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1 vermelde criteria,
deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw ingeschat. Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van
de criteria zullen overschreden worden gedurende het eerste boekjaar, moet daar voor dat eerste boekjaar meteen rekening
mee worden gehouden.

31

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Wat indien boekjaar < of > 12 maanden?

Art. 15 W.Venn. / art. 1:24 WVV

§4. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn
dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het
aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.

32
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Wat indien boekjaar < of > 12 maanden?

Drempelbedrag omzet (excl. btw)  x  # maanden betrokken boekjaar

12

▪ CBN-advies 2017/03 – Groottecriteria – Boekjaar korter of langer dan 12 maanden 
(Advies van 1 februari 2017)

• Elke begonnen maand wordt voor een volle maand meegeteld

• Berekening in functie van het aantal effectief verstreken maanden (≠ volgens het aantal kalendermaanden die een 
dag bevatten van het boekjaar)

33

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Wat indien boekjaar < of > 12 maanden?

▪ CBN-advies 2017/03 – Groottecriteria – Boekjaar korter of langer dan 12 maanden (Advies van 1 februari 2017)

• Voorbeeld:

• Vennootschap met boekjaar 21/12/2016 t.e.m. 15/02/2018

• Boekjaar telt 13 maanden en 26 dagen

• 21/12/2016 → 20/01/2018

• 21/01/2017 → 15/02/2018

→  Te gebruiken drempelbedrag omzet 

= 9.000.000 x  14 = 10.500.000

12

34

33

34



25/05/2022

18

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Art. 15 W.Venn. / art. 1:24 WVV

§5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van het aantal werknemers uitgedrukt in 
voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering 
van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de 
tewerkstelling niet behoort tot het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt 
in voltijdse equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per einde van 
elke maand van het beschouwde boekjaar.

Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijds tewerkgestelde equivalenten, 
te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale 
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).

Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die 
niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”, dan moet voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet worden verstaan: het 
totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.

Het in paragraaf 1 bedoelde balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij 
koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 92, § 1. De omzet bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5 is het bedrag zoals bepaald door dit 
koninklijk besluit.

35

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Hoe jaaromzet bepalen?

▪ Hoofdregel: 70-rekening

▪ Aanvullende regel: totaal opbrengsten, met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten (art. 15, §5 W.Venn.)

• Indien de opbrengsten uit het gewoon bedrijf van de vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten
die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”

36

Rek. 70 Omzet

Rek. 71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering

Rek. 72 Geproduceerde vaste activa

Rek. 74 Andere bedrijfsopbrengsten

Rek. 75 Financiële opbrengsten

35
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

▪ Voorbeeld

→4.500.000 > (50% x 7.500.000)

→Voor beoordeling artikel 15 W.Venn. rekening houden met een omzet van 7.500.000 EUR                      (rek. 70 
t.e.m. rek. 74)

37

7.500.000 EUR

70xxx Omzet: 3.000.000

74xxx Andere bedrijfsopbrengsten: 1.000.000

75xxx Financiële opbrengsten: 3.500.000

76xxx Uitzonderlijke opbrengsten: 750.000

TOTAAL: 8.250.000

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

Art. 15 W.Venn. / art. 1:24 WVV

§6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11,    worden de 
criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium 
personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers, berekend volgens de bepalingen van paragraaf 5, opgeteld dat 
door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

Indien, bij de berekening van de in paragraaf 1 genoemde grensbedragen, de in het koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 
117, §1 bedoelde verrekeningen en elke daaruit voortvloeiende weglating niet worden verricht, dan worden deze 
grensbedragen betreffende het balanstotaal en de netto-omzet vermeerderd met twintig procent.

§7. Paragraaf 6 vindt geen toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen in de zin van artikel 6, 1°, 
behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig doel de verslaggeving van bepaalde informatie te 
ontwijken.

Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 6 worden vennootschappen die een consortium vormen zoals bepaald in 
artikel 10, gelijkgesteld met een moedervennootschap.

38
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

▪ Voor FISCALE doeleinden: steeds geconsolideerde berekening indien de vennootschap verbonden is met 
andere vennootschappen in de zin van art. 11 W.Venn. / art. 1:20 WVV

→ In het WIB zal telkens verwezen worden naar §1 tot §6 (en niet tot §7) van art. 15 W.Venn. 

39

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

▪ Voor VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE doeleinden (bv. schema jaarrekening) (art. 15, §§1-7 W.Venn.): 

• In principe: enkelvoudige jaarrekening als basis voor beoordeling groottecriteria

• Enkel in volgende gevallen op geconsolideerde wijze bekijken:

o Moedervennootschap (art. 6, 1° W.Venn. / art. 1:15, 1° WVV)

o Consortium (art. 10 W.Venn. / art. 1:19 WVV)

o Vennootschappen die zijn opgericht met als enig doel de 
verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken

40

Volledig model (VOL) Verkort model (VKT) Micromodel (MIC)

Verplicht te gebruiken indien een 
vennootschap ofwel 2 of 3 
drempelwaarden overschrijdt, 
ofwel beursgenoteerd is

Een vennootschap mag het verkort model 
gebruiken indien zij maximaal 1 van 
volgende drempelwaarden overschrijdt:

• Balanstotaal: 4.500.000 EUR
• Netto-omzet: 9.000.000 EUR
• Personeelsbestand: 50 VTE

Een vennootschap (die op balansdatum geen 
moeder- of dochtervennootschap is) mag het 
micromodel gebruiken indien zij maximaal 1 van 
volgende drempelwaarden overschrijdt

• Balanstotaal: 350.000 EUR
• Netto-omzet: 700.000 EUR
• Personeelsbestand: 10 VTE

39
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Wat zijn precies verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)?
▪ Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / art. 1:20 WVV)

1. De vennootschappen waarover de vennootschap een controlebevoegdheid 
uitoefent; of

2. De vennootschappen die een controlebevoegdheid over de vennootschap 
uitoefenen; of

3. De vennootschappen waarmee de vennootschap een consortium vormt; of

4. De andere vennootschappen, die bij weten van het bestuursorgaan van de 
vennootschap, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in 
punt 1 t.e.m. 3.

→ Wanneer verbondenheid beoordelen?

Op balansdatum van iedere afzonderlijke vennootschap nagaan met welke vennootschap men verbonden is

41

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)

• Controle: art. 5 W.Venn. / art. 1:14 WVV

§1. Onder « controle » over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de 
oriëntatie van het beleid.

§2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed:

1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van 
de aandelen of andere effecten van de betrokken vennootschap;

2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of 
te ontslaan;

3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die  
vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;

4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een
vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen of 
andere effecten van die vennootschap;

5° in geval van gezamenlijke controle.    → zie art. 9 W.Venn. 

42
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)

§3. De controle is in feite wanneer zij voortvloeit uit andere factoren dan bedoeld in paragraaf 2.

Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken
op een vennootschap, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschap
stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden aan
de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordige aandelen of andere effecten.

43

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)

Voorbeeld

• Venn. C is een dochtervennootschap van venn. A

• Venn. A bezit ook de meerderheid van de stemrechten in venn. B: 30% + 25% = 55% 

→ A, B en C zijn verbonden vennootschappen

44
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ Consortium: art. 10 W.Venn. / art. 1:19 WVV

§1. Onder « consortium » wordt verstaan, de situatie waarbij een vennootschap enerzijds, en één of meer andere
vennootschappen naar Belgisch of naar buitenlands recht anderzijds, die geen dochtervennootschappen zijn van elkaar, 
noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde vennootschap, onder centrale leiding staan.

§2. Deze vennootschappen worden onweerlegbaar vermoed onder centrale leiding te staan:

1° wanneer de centrale leiding van deze vennootschappen voortvloeit uit tussen deze vennootschappen gesloten
overeenkomsten of uit statutaire bepalingen, of

2° wanneer hun bestuursorganen voor het merendeel bestaan uit dezelfde personen

§3. Behoudens tegenbewijs worden vennootschappen vermoed onder centrale leiding te staan wanneer de meerderheid
van de stemrechten verbonden aan hun aandelen of andere effecten worden gehouden door dezelfde personen. De 
bepalingen van artikel 1:16 zijn van toepassing.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de aandelen of andere effecten gehouden door overheden.

45

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ Voorbeeld 1 (CBN-advies nr. 2017/06 van 15 maart 2017)

• Aandelen venn. X in eigendom van natuurlijke personen A en B

• Aandelen venn. Y in eigendom van natuurlijke personen E en F

→ Meerderheid bestuurders venn. X maken tevens de meerderheid uit van de raad van bestuur (RvB) van venn. Y 

→ Consortium (onweerlegbaar vermoeden)

RvB venn. X RvB venn. Y

– Nat. pers. A – Nat. pers. A

– Nat. pers. B – Nat. pers. B

– Nat. pers. C – Nat. pers. D

– Nat. pers. D – Nat. pers. E

– Nat. pers. F

46
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ Voorbeeld 2 

• Venn. A, B, C en D houden geen participaties in elkaar aan

• Venn. A, B, C en D zijn geen dochtervennootschappen van éénzelfde onderneming

→ Onweerlegbaar vermoeden van centrale leiding kan NIET toegepast worden aangezien de meerderheid van de 
bestuurders in de 4 vennootschappen niet gelijk zijn

RvB venn. A: RvB venn. B: RvB venn. C: RvB venn. D:

– Nat. pers. E – Nat. pers. E – Nat. pers. G – Nat. pers. E

– Nat. pers. F – Nat. pers. F – Nat. pers. H – Nat. pers. G

– Nat. pers. G

– Nat. pers. H

47

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ Voorbeeld 3 

• Venn. A, B en C houden geen participaties in elkaar aan

• Venn. A, B en C zijn geen dochtervennootschappen van éénzelfde onderneming

→ Onweerlegbaar vermoeden van centrale leiding kan NIET toegepast worden aangezien de meerderheid van de 
bestuurders in de 3 vennootschappen niet dezelfde zijn

(geen indeplaatsstelling vaste vertegenwoordiger)

48

RvB venn. A: RvB venn. B: RvB venn. C:

– Nat. pers. D – Nat. pers. D – Nat. pers. E

– Nat. pers. E – Nat. pers. G – Nat. pers. H

– Nat. pers. F – Venn. X, 
met als vaste vertegenwoordiger nat. 
pers. F

– Venn. Y, 
met als vaste vertegenwoordiger nat. 
pers. F
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)

49

▪ Voorbeeld 4 (CBN-advies nr. 2017/06 van 15 maart 2017 / CBN-ontwerpadvies 2021/XX van 18 november 2020)

→ Zowel bij venn. X als bij venn. Y bezitten B en C samen de meerderheid van de aandelen

→Weerlegbaar vermoeden dat venn. X en Y onder centrale leiding staan

→ Consortium

Aandeelhouders venn. X: Aandeelhouders venn. Y:

– Nat. pers. A: 25% – Nat. pers. A: 5%

– Nat. pers. B: 24% – Nat. pers. B: 49%

– Nat. pers. C: 27% – Nat. pers. C: 2%

– Nat. pers. D: 24% – Nat. pers. E: 44%

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Vertragend effect
▪ Het overschrijden van één van de criteria (of het niet langer overschrijden van meer dan één van de criteria) 

gedurende 2 boekjaren (BJ X en BJ X+1) zal pas gevolgen hebben met ingang van het daaropvolgende 
boekjaar (BJ X+2)

▪ Art. 15 W.Venn. / art. 1:24 WVV

§2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden
overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren
voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk
meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

Boekjaar X X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6

Overschrijding van meer dan één 
criterium

Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Grootte van de vennootschap Klein Klein Klein Groot Groot Groot Klein
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ CBN-advies 2017/10 – Groottecriteria artikel 15 W.Venn. – Verbonden vennootschappen –

Verschillende afsluitingsdata – Wijziging van consolidatiekring (Advies van 19 april 2017)

▪ Wijziging verbondenheid:

51

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ Tijdstip beoordeling verbondenheid?

Pater 
familias

Holding
• MW+ 1.000.000
• Liquidatiereserve

52
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ Tijdstip beoordeling verbondenheid?

→ Voorafgaande beslissing nr. 2018.0339 van 5 juni 2018

• Feiten:

• Vennootschap bezit bijna alle aandelen van vennootschap A en B → verbonden vennootschappen

• Criteria art. 15 W.Venn.:

• Op enkelvoudige basis: geen overschrijding (klein)

• Op geconsolideerde basis: overschrijding (groot)

• In de loop van het boekjaar: verkoop participaties in A en B

• Rulingcommissie: beoordeling verbondenheid op balansdatum (cfr. CBN-advies nr. 2017/10)

• Vennootschap is op balansdatum geen verbonden vennootschap meer 

• Kleine vennootschap → aanleg liquidatiereserve mogelijk

53

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
▪ CBN-advies 2017/10 – Groottecriteria artikel 15 W.Venn. – Verbonden vennootschappen –

Verschillende afsluitingsdata – Wijziging van consolidatiekring (Advies van 19 april 2017)

▪ Indien verbonden op balansdatum: geconsolideerde (of geaggregeerde) cijfers in aanmerking 
nemen van de vennootschap waarmee de vennootschap in de voorgaande jaren verbonden was
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
VOORBEELD (CBN-advies 2017/10)

Legende

<< Op de balansdatum van het huidige boekjaar wordt maximaal één van de criteria van artikel 
15/1 W.Venn. overschreden

< Op de balansdatum van het huidige boekjaar wordt maximaal één van de criteria van artikel 
15 W.Venn. overschreden

> Op de balansdatum van het huidige boekjaar wordt meer dan één van de criteria van artikel 
15 W.Venn overschreden

55

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
VOORBEELD (CBN-advies 2017/10) (vervolg)
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Verbonden vennootschappen (art. 11 W.Venn. / 1:20 WVV)
VOORBEELD (CBN-advies 2017/10) (vervolg)

▪ Een microvennootschap A verwerft tijdens het boekjaar N een kleine vennootschap B. Op geconsolideerde 
basis overschrijden (A+B) in het boekjaar N meer dan één van de criteria van artikel 15, §1 W.Venn.

▪ Vennootschap A is op 31/12/N een moedervennootschap. Bijgevolg kan de vennootschap A geen 
microvennootschap zijn tijdens het jaar N. De groottecriteria voor de vennootschap A moeten op 
geconsolideerde basis worden beoordeeld. Op 31/12/N-1 en 31/12/N-2 is de vennootschap A met geen 
enkele andere vennootschap verbonden en overschreed niet meer dan één van de criteria vermeld in 
artikel 15, §1 W.Venn. Bijgevolg is de vennootschap A een kleine vennootschap tijdens het boekjaar N. 
Wanneer alle gegevens hetzelfde blijven wordt vennootschap A voor het eerst een grote vennootschap in 
boekjaar N+2.

57

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

VOORBEELD (groottecriteria FISCAAL)

Gegevens: 

▪ De bestuursorganen van A, B en C bestaan voor het merendeel uit dezelfde personen → centrale leiding

➔ consortium (art. 10, §2, 2° W.Venn.)

▪ Intercompany omzet: 500.000 EUR

▪ Intercompany balanstotaal: 2.000.000 EUR

ConsortiumVennootschap A

Omzet: 7.200.000

Balanstotaal: 4.000.000

Aantal werknemers: 10

Vennootschap B

Omzet: 300.000

Balanstotaal: 500.000

Aantal werknemers: 4

Vennootschap C

Omzet: 5.000.000

Balanstotaal: 3.500.000

Aantal werknemers: 6
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

VOORBEELD (vervolg)

➔ Op geconsolideerde basis wordt meer dan één van de criteria overschreden

• Vennootschappen A, B en C: groot

Beoordeling groottecriteria op geconsolideerde basis:

Omzet: 7.200.000 + 300.000 + 5.000.000 –
500.000
= 12.000.000

> 9.000.000 
(overschrijding)

Balanstotaal: 4.000.000 + 500.000 + 3.500.000 –
2.000.000
= 6.000.000

> 4.500.000 
(overschrijding)

Aantal werknemers: 10 + 4 + 6 = 25 < 50

59

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV

▪ OPTIE indien geconsolideerde toepassing: bedragen uit enkelvoudige jaarrekening toetsen aan 
de criteria verhoogd met 20%

▪ Omzet: max. 9.000.000 EUR + 20%

▪ Balanstotaal: max. 4.500.000 EUR + 20%

Art. 15, §1 W.Venn. / 1:24 WVV Drempelbedragen Verhoogde grensbedragen

Balanstotaal 4.500.000 EUR 5.400.000 EUR

Netto-omzet (jaaromzet excl. btw) 9.000.000 EUR 10.800.000 EUR

Jaargemiddelde van het 
personeelsbestand

50 50
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
CBN-advies 2016/3
▪ CBN-advies 2016/3 – Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. (Advies van 13 

april 2016)
▪ Vereenvoudigde methode: berekening van het balanstotaal en de omzet van alle verbonden vennootschappen op 

geaggregeerde basis (+ 20%) (OPM: CBN-ontwerpadvies 2021/XX van 18 november 2020)

VOORBEELD (p. 8)

▪ Gegevens: 
▪ De vennootschap B, die zelf geen moedervennootschap is,                                                                      

is een dochtervennootschap van vennootschap A. 

▪ De omzet van vennootschap B omvat een bedrag van 300.000 EUR                                                    
gefactureerd aan vennootschap A. 

▪ In de balanstotalen van de vennootschappen A en B is in totaal een bedrag                                         
begrepen van 400.000 EUR dat door de verrekeningen en weglatingen                                                
bedoeld in de artikelen 137 en 144 KB W.Venn. niet wordt opgenomen                                                                               
in de geconsolideerde balans van vennootschap A.

A

B

61

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
CBN-advies 2016/3
VOORBEELD (p.8) (vervolg)

Vennootschap A Vennootschap B

Omzet: 1.000.000 Omzet: 8.500.000

Balanstotaal: 3.000.000 Balanstotaal: 2.000.000

Aantal werknemers: 10 Aantal werknemers: 24

62

61

62



25/05/2022

32

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
CBN-advies 2016/3

VOORBEELD (p.8) (vervolg)

➔ Op geconsolideerde basis wordt meer dan één van de criteria overschreden

▪ Vennootschap A: grote vennootschap (moedervennootschap)

▪ Vennootschap B: beoordeling groottecriteria op enkelvoudige basis → kleine vennootschap

63

Beoordeling groottecriteria op geconsolideerde basis:

Omzet: 1.000.000 + 8.500.000 –
300.000 = 9.200.000

> 9.000.000 
(overschrijding)

Balanstotaal: 3.000.000 + 2.000.000 –
400.000 = 4.600.000

> 4.500.000 
(overschrijding)

Aantal werknemers: 10 + 24 = 34 < 50

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
CBN-advies 2016/3
VOORBEELD (p.8) (vervolg)

➔ Op geconsolideerde basis is GEEN van de criteria overschreden

▪ Vennootschap A: kleine vennootschap

▪ Vennootschap B: kleine vennootschap

Beoordeling groottecriteria volgens de vereenvoudigde methode:

Omzet: 1.000.000 + 8.500.000 = 9.500.000 < 10.800.000 

Balanstotaal: 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000 < 5.400.000 

Aantal werknemers: 10 + 24 = 34 < 50
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Aangifte vennootschapsbelasting: controlemiddel fiscus

65

Toelichting bij de aangifte in de vennootschapsbelasting

Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Aangifte vennootschapsbelasting: controlemiddel fiscus
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Artikel 15 W.Venn. / 1:24 WVV
Aangifte vennootschapsbelasting: controlemiddel fiscus

67

Uiteenzetting van de winst
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Belastbare gereserveerde winst

Belastbare gereserveerde winst - overzicht

a) Belaste reserves in kapitaal en belastbare uitgiftepremies

b) Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarde

c) Wettelijke reserve

d) Onbeschikbare reserve

e) Beschikbare reserves

f) Overgedragen winst of verlies

g) Liquidatiereserve

h) Belastbare voorzieningen

i) Andere in de balans vermelde reserves

j) Andere belastbare reserves

k) Onzichtbare reserves

l) Aanpassing in meer van de begintoestand der reserves

m) Aanpassing in min van de begintoestand der reserves
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Belastbare reserves in kapitaal en belastbare 
uitgiftepremies (+)/(-)

71

Werkelijk gestort kapitaal en belastbare 
uitgiftepremies
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Werkelijk gestort kapitaal

▪ Art. 184, eerste lid WIB92:

“Het gestort kapitaal is het kapitaal voor zover dat gevormd wordt door werkelijk gestorte 
inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, en in zoverre er geen 
terugbetaling of vermindering heeft plaatsgevonden.”

▪ Fiscaal: werkelijk gedane inbrengen

▪ In geld

▪ In natura

▪ GEEN gestort kapitaal:

▪ Alles wat niet overeenstemt met een (externe) inbreng

‒ Belaste reserves in kapitaal

‒ Vrijgestelde reserves in kapitaal

73

Belastbare uitgiftepremies

▪ Begrip

Uitgiftepremie = het bedrag (agio) waarmee de uitgifteprijs de nominale waarde of fractiewaarde
van het aandeel te boven gaat bij kapitaalverhoging in een reeds bestaande vennootschap, gestort
in specie of in natura (Com.IB92 nr. 184/25 en 26)
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Belastbare uitgiftepremies

▪ Gelijkstelling met gestort kapitaal

Art. 184, tweede lid WIB92

In zoverre zij niet in het eerste lid zijn bedoeld, worden uitgiftepremies en andere bedragen waarop wordt ingeschreven door 
werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, ter gelegenheid van de uitgifte van 
aandelen of winstbewijzen, gelijkgesteld met het gestort kapitaal op voorwaarde dat ze op een of meer afzonderlijke 
rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.

In verenigingen, stichtingen, vennootschappen en andere instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en die een 
belangeloos doel nastreven zijn de eerste twee leden alleen van toepassing op het gedeelte van de inbrengen die door de 
inbrenger of zijn rechthebbenden wettelijk kunnen worden teruggenomen.

WVV !
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Pro rata kapitaalverminderingen
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Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond

Step-by-step liquidatie van de praktijk van interne meerwaarden

Stap 1: inbreng/verkoop aandelen werkvennootschap in holding

→ Creatie van werkelijk gestort kapitaal

Stap 2: opstromen van geldmiddelen/reserves onder de vorm 
van dividenden

→ Gebruiken moeder-dochterrichtlijn om dividenden 
zonder RV en vennootschapsbelasting uit te keren

Stap 3: kapitaalvermindering

77

Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond
Stap 1: inbreng

▪ Programmawet van 25 december 2016 

▪ Voor inbrengverrichtingen (binnen het normale beheer van privévermogen) vanaf 1 januari 2017:

▪ Fiscaal gestort kapitaal ten belope van de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen (en 
niet de werkelijke waarde) in hoofde van de werkvennootschap (bij de holding) (art. 184, lid 3 
WIB92)

▪ Deel van het kapitaal dat groter is dan het gestort kapitaal zal als een belaste reserve worden 
behandeld

→ Uitkeringen bij latere kapitaalverminderingen zullen aan RV worden onderworpen en 
genieten niet van een belastingvrijstelling

Belaste reserve 

= werkelijke waarde ingebrachte aandelen – aanschaffingswaarde ingebrachte aandelen
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Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond

Voorbeeld

▪ Werkvennootschap

• Gestort kapitaal: 300.000 EUR

• Beschikbare reserves: 500.000 EUR

• Werkelijke waarde aandelen:  800.000 EUR

▪ Inbreng aandelen werkvennootschap in holding

Vóór 01/01/2017 Vanaf 01/01/2017

Gestort kapitaal holding = 800.000 EUR Gestort kapitaal holding = 300.000 EUR

79

Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond
Stap 2: opstroom van geldmiddelen

Wet van 1 december 2016 houdende fiscale bepalingen (BS 08/12/2016)

▪ N.a.v. aanpassingen van de moeder-dochterrichtlijn

• Richtlijn 2014/86/EU van 8 juli 2014

• Richtlijn 2015/121 van 27 januari 2015

▪ Anti-hybridebepaling (art. 203, §1, 6° WIB92)

• Een moedervennootschap mag geen belastingvrijstelling meer krijgen voor een ontvangen dividend 
wanneer het dividend aftrekbaar is bij de uitkerende dochtervennootschap

• Bijkomende uitsluiting van DBI-aftrek:

o Voor dividenden uitgekeerd door “een vennootschap in de mate dat die deze inkomsten in 
aftrek heeft genomen of kan nemen van haar winst”
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Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond
▪ Antimisbruikbepaling (art. 203, §1, 7° WIB92 en art. 266, lid 4 WIB92)

• Weigering DBI-aftrek en RV-vrijstelling indien:

o De uitgekeerde inkomsten verbonden zijn met een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen 
waarvan de administratie, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, heeft aangetoond, 
tenzij bewijs van het tegendeel, dat deze handeling of dit geheel van handelingen kunstmatig is; en

o Opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen de DBI-aftrek, de RV-vrijstelling of één van de 
voordelen van de moeder-dochterrichtlijn te verkrijgen

• Breed toepassingsgebied: intra Europese dividendstromen, intra Belgische dividendstromen en dividendstromen 
tussen België en een derde land

81

Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond
▪ Passieve holdings!

▪ “Zo heeft deze antimisbruikbepaling niet tot doel om het actieve financiële beheer van een holdingvennootschap
binnen haar toepassingsgebied op te nemen en als misbruik aan te merken.” (Mvt, DOC 54 2052/001, 10)

▪ Tegengaan kwalificatie als passieve holding?

• Onderbrengen personeel in de holding

• Werkelijke economische activiteit voorzien

o Beheer onderliggende participaties; verstrekken van leningen; administratieve, financiële, boekhoudkundige en 
juridische diensten,…

• Daden van beheer in de onderliggende vennootschappen (notulen AV, notulen RvB,…)

• Niet-fiscale motieven ten grondslag bij oprichting

• …
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Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond
▪ Inwerkingtreding

▪ Wijzigingen DBI-aftrek

• Van toepassing op inkomsten verleend of toegekend vanaf 1 januari 2016

o Buiten toepassingsgebied: inkomsten verleend of toegekend in een belastbaar tijdperk afgesloten vóór 1 
januari 2017

▪ Wijzigingen RV-vrijstelling

• Van toepassing op inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017

83

Pro rata kapitaalverminderingen
Achtergrond
Stap 3: pro rata kapitaalverminderingen

Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 25 december 2017)

▪ In verhouding van het aandeel van de nog aanwezige reserves in het gestort kapitaal verhoogd met de 
belaste reserves (= pro-rata opdeling)

▪ Niet geviseerd: vastklikkapitaal (art. 537 WIB92)

▪ Beoordeling pro rata breuk: reserves op het einde van het BT dat voorafgaat aan BT waarin 
kapitaalvermindering is verricht

▪ Uitgekeerd tussentijds dividend: te verminderen

▪ Eveneens van toepassing op kapitaalverminderingen door buitenlandse vennootschappen

▪ Van toepassing op kapitaalverminderingen die beslist worden op een algemene vergadering ten 
vroegste op 01/01/2018

▪ Circulaire 2018/C/103 over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal
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Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Quid vrijstelling volstortingsplicht?

Is geen terugbetaling van kapitaal (Com.IB nr. 18/32)

→ Geen toepassing van de pro-rata regel van kapitaalverminderingen !

85

Pro rata kapitaalverminderingen

Volgorde van de aanrekening (tenzij ontoereikende categorieën)

1. De in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves

2. De NIET in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves

3. De in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves
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Pro rata kapitaalverminderingen

Uitgesloten uit de pro rata berekening

1. Negatieve belaste reserves, andere dan het overgedragen verlies en andere dan deze die n.a.v. 
een terugbetaling van kapitaal of van met gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen zijn aangelegd

2. Vrijgestelde HWMW (art. 44, §1, 1° WIB92), die in het kapitaal zijn geïncorporeerd, in de mate dat ze 
niet uitgekeerd kunnen worden

• In principe: enkel het afgeschreven gedeelte van de HWMW is vatbaar voor uitkering

3. (Vrijgestelde en belaste) voorzieningen voor risico’s en kosten en waardeverminderingen (art. 48, 
194 en 194bis WIB92)

4. De vrijgestelde reserves, die in het geval van fusie, splitsing e.d. in kapitaal worden heraangelegd 
wanneer de inbreng niet volledig wordt vergoed met nieuwe aandelen

5. (Gewone en bijzondere) liquidatiereserve

6. Wettelijke reserve ten belope van het wettelijk minimum → impact WVV !!!

7. Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen en voor eigen winstbewijzen

Pro rata kapitaalverminderingen

In aanmerking te nemen bedrag van de reserves

▪ Art. 18, 4de lid WIB92: 

“Voor de toepassing van het tweede lid wordt het bedrag van de reserves bepaald op het einde van het 
belastbare tijdperk dat voorafgaat aan datgene waarin de terugbetaling van de in het eerste lid, 2° en 
2°bis, bedoelde bedragen is verricht, verminderd met het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk en 
ten laatste op de datum waarop deze terugbetaling is verricht, uitgekeerde tussentijdse dividenden.”

▪ Circulaire 2018/C/103 van 2 augustus 2018:

“Hierbij wordt geen rekening gehouden met de datum van de beslissing van de AV […]”

→ Praktisch probleem?! (zie ook vraag nr. 241 van 2 maart 2020 van dhr. Lachaert)
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Pro rata kapitaalverminderingen

Voorbeeld 1

▪ Situatie per 31/12/2020 (BV):

Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal: 200.000,00 EUR

Statutair onbeschikbare reserve: 20.000,00 EUR

Beschikbare reserves: 100.000,00 EUR

Liquidatiereserve: 30.000,00 EUR

Vrijgestelde reserves: 40.000,00 EUR

89

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ De AV beslist op 31 mei 2021 om 50.000 EUR van het kapitaal te verminderen

o Pro-rata opdeling fiscaal:

→ Aanrekening op de beschikbare reserves

o RV: 18.750,00 x 30% = 5.625 EUR

Gestort kapitaal: 50.000 x ൗ200.000
(200.000+20.000 +100.000) =   31.250,00 EUR

(On)beschikbare reserves: 50.000 x ൗ120.000
(200.000+20.000 +100.000) =   18.750,00 EUR

Volgorde van aanrekening (tenzij ontoereikende categorieën):
1. De in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves
2. De NIET in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves
3. De in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves
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Pro rata kapitaalverminderingen

Voorbeeld 2

▪ Situatie per 31/12/2020 (NV):

Fiscaal gestort kapitaal: 200.000,00 EUR

Wettelijke reserve: 20.000,00 EUR

Beschikbare reserves: 100.000,00 EUR

Liquidatiereserve: 30.000,00 EUR

Vrijgestelde reserves: 40.000,00 EUR

91

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ De AV beslist op 31 mei 2021 om 50.000 EUR van het kapitaal te verminderen

o Pro-rata opdeling fiscaal:

→ Aanrekening op de beschikbare reserves

o RV: 16.666,67 x 30% = 5.000 EUR

Gestort kapitaal: 50.000 x ൗ200.000
(200.000+100.000) =   33.333,33 EUR

Belastbaar dividend: 50.000 x ൗ100.000
(200.000+100.0000) =   16.666,67 EUR

Volgorde van aanrekening (tenzij ontoereikende categorieën):
1. De in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves
2. De NIET in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves
3. De in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves
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Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Tabel 328D:

Jaar of 
Boekjaar

1

Verrichtingen

2

Aantal en 
soort 

aandelen
3

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Gestort

4

Niet gestorte, in kapitaal opgenomen bedragen

TOTAAL 
(kolommen 4 tot 

8)

9

Niet gestort door 
de 

aandeelhouders of 
vennoten

5

Belaste 
reserves

6

Vrijgestelde 
reserves

7 8

Oprichting 200.000,00 200.000,00

2021 Kapitaal-
vermindering

- 33.333,33 - 16.666,67 - 50.000,00

166.666,67 - 16.666,67 150.000,00

Negatief belaste reserve in het kapitaal

93

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Aangifte vennootschapsbelasting:

150.000,00 133.333,33

(16.666,67)
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Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Vrijgestelde reserves: 40.000 (BT) 40.000 (ET)

Dividend:

+ aangifte 273A!

+ nettoactieftest

16.666,67

95

Pro rata kapitaalverminderingen
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Pro rata kapitaalverminderingen

Voorbeeld 3

▪ Vennootschap X (zie vorig voorbeeld) beslist om in 2022 over te gaan tot een dividenduitkering 
van 90.000 EUR (uit de beschikbare reserves)

→ Geen RV op gedeelte dividenden opgenomen uit gereserveerde winst en voorheen belast als 
dividend cfr. pro rata aanrekening

→ Dividend van 90.000 EUR

• Beschikbare reserves: 83.333,33 EUR (saldo fiscaal: 100.000 – 16.666,67)

• Gestort kapitaal: 6.666,67 EUR

97

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Tabel 328D:

Jaar of 
Boekjaar

1

Verrichtingen

2

Aantal en 
soort 

aandelen
3

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Gestort

4

Niet gestorte, in kapitaal opgenomen bedragen

TOTAAL 
(kolommen 4 tot 

8)

9

Niet gestort door 
de 

aandeelhouders of 
vennoten

5

Belaste 
reserves

6

Vrijgestelde 
reserves

7 8

Oprichting 200.000,00 200.000,00

2021 Kapitaal-
vermindering

- 33.333,33 - 16.666,67 - 50.000,00

166.666,67 - 16.666,67 150.000,00

2022 Dividend-
uitkering

- 6.666,67 + 6.666,67 0

160.000,00 - 10.000,00 150.000,00
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Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Aangifte vennootschapsbelasting:

Aanpassingen in 
meer van de 
begintoestand 
der reserves

6.666,67

(90.000,00)

99

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Vrijgestelde reserves: … (BT) … (ET)

Dividend:

90.000,00

+ aangifte 273A!

+ uitkeringstesten WVV (nettoactieftest)

10
0
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Pro rata kapitaalverminderingen

101

Pro rata kapitaalverminderingen

Optie: vrijwillige toepassing aanrekening

▪ Voorwaarden:

1. Beslissing AV

2. Aanrekening wordt als zodanig geboekt

3. Leidt tot een bedrag aan dividenden gelijk aan of hoger dan bedrag dividenden indien toepassing 
nieuwe regels

▪ Voordeel: geen discrepantie fiscaal en boekhoudkundig!
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Pro rata kapitaalverminderingen

Voorbeeld 4

▪ Zie gegevens voorbeeld 2

• Situatie per 31/12/2020 (NV)

• De AV beslist op 31 mei 2021 om 50.000 EUR van het kapitaal te verminderen

▪ Vrijwillige toepassing pro rata aanrekening

• 33.333,33 EUR op het gestort kapitaal

• 16.666,67 EUR op de beschikbare reserves

Fiscaal gestort kapitaal: 200.000,00 EUR

Wettelijke reserve: 20.000,00 EUR

Beschikbare reserves: 100.000,00 EUR

Liquidatiereserve: 30.000,00 EUR

Vrijgestelde reserves: 40.000,00 EUR

103

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Tabel 328D:

Jaar of 
Boekjaar

1

Verrichtingen

2

Aantal en 
soort 

aandelen
3

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Gestort

4

Niet gestorte, in kapitaal opgenomen bedragen

TOTAAL 
(kolommen 4 tot 

8)

9

Niet gestort door 
de 

aandeelhouders of 
vennoten

5

Belaste 
reserves

6

Vrijgestelde 
reserves

7 8

Oprichting 200.000,00 200.000,00

2021 Kapitaal-
vermindering

- 33.333,33 - 33.333,33

166.666,67 166.666,67
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Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Aangifte vennootschapsbelasting:

105

Pro rata kapitaalverminderingen

▪ Vrijgestelde reserves: 40.000 (BT) 40.000 (ET)

Dividend:

+ aangifte 273A! 

+ uitkeringstesten WVV (nettoactieftest)

16.666,67

106

105

106



25/05/2022

54

Pro rata kapitaalverminderingen

107

Aanzuivering boekverliezen

107

108



25/05/2022

55

Aanzuivering boekverliezen

▪ Soorten kapitaalverminderingen

▪ Externe / reële: terugbetalingen van kapitaal

▪ Interne / formele: ter aanzuivering van boekverliezen

▪ “Interne” of “formele” kapitaalvermindering

▪ Geen toepassing van artikel 18, 2° WIB92 (geen pro-rata regel)

▪ Indien geen expliciete aanrekening in de notariële akte: 

• Vermindering verhoudingsgewijs aangerekend op de verschillende bestanddelen van het maatschappelijk 
kapitaal (Com.IB, nr. 18/30)

▪ Vermindering van werkelijk gestort kapitaal om boekverliezen aan te zuiveren moet gecorrigeerd 
worden via aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves

109

Aanzuivering boekverliezen
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Aanzuivering boekverliezen

Voorbeeld

Een kapitaalvennootschap met een kapitaal van 12.000.000 EUR beslist op 15 april 2022 om de 
boekhoudkundige verliezen van 500.000 EUR aan te zuiveren door middel van een (interne) 
kapitaalvermindering.

111

Aanzuivering boekverliezen

▪ Samenstelling (maatschappelijk) kapitaal vóór kapitaalvermindering:

• Gestort kapitaal: 8.000.000 EUR

• Belaste reserves in kapitaal: 3.000.000 EUR

• Belastingvrije reserves in kapitaal: 1.000.000 EUR

12.000.000 EUR

→ Proportionele aanrekening kapitaalvermindering:

• Op gestort kapitaal: 

500.000 x (8.000.000 / 12.000.000) = 333.333,33

• Op belaste reserves in kapitaal: 

500.000 x (3.000.000 / 12.000.000) = 125.000,00

• Op vrijgestelde reserves in kapitaal: 

500.000 x (1.000.000 / 12.000.000) = 41.666,67
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Aanzuivering boekverliezen

3.000.000,00 2.875.000,00

- 125.000,00

Aangroei van 500.000,00

(500.000,00) 0,00

113

Aanzuivering boekverliezen

[…]

333.333,33 (= opname gestort kapitaal)
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Aanzuivering boekverliezen

▪ Belastbare gereserveerde winst:

BT ET

Belastbare reserves in het kapitaal: 3.000.000,00 2.875.000,00

Overgedragen winst of verlies: (500.000,00) 0,00

Aanpassingen in meer van de 
begintoestand der reserves_Andere: 333.333,33

Totaal: 2.833.333,33 2.875.000,00

41.666,67

115

Aanzuivering boekverliezen

BT ET

Vrijgestelde reserves: 1.000.000,00              958.333,33

Totaal: 1.000.000,00 958.333,33

- 41.666,67
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Aanzuivering boekverliezen

▪ Tabel 328D:

Jaar of 
Boekjaar

1

Verrichtingen

2

Aantal en 
soort 

aandelen
3

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Gestort

4

Niet gestorte, in kapitaal opgenomen bedragen

TOTAAL 
(kolommen 4 tot 

8)

9

Niet gestort door 
de 

aandeelhouders of 
vennoten

5

Belaste 
reserves

6

Vrijgestelde 
reserves

7 8

1/1/2018 Oprichting 8.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00

15/4/2022 Kapitaal-
vermindering: 
aanzuivering 
verliezen

- 333.333,33 - 125.000,00 - 41.666,67 - 500.000,00

7.666.666,67 2.875.000,00 958.333,33 11.500.000,00

117

Uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden

→ Zie bespreking vak ‘vrijgestelde gereserveerde winst’
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Wettelijke reserve

119

Wettelijke reserve

▪ Art. 7:211 WVV (kapitaalvennootschappen)

▪ Jaarlijks wordt van de nettowinst:
‒ Een bedrag van ten minste 1/20ste (5%) afgenomen voor de vorming van een reservefonds

‒ De verplichting tot deze opneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10de (10%) van het maatschappelijk kapitaal heeft 
bereikt

▪ In aan merking te nemen nettowinst: te bestemmen winst van het boekjaar – overgedragen verlies

▪ Belastbare reserve

▪ Liquidatiereserve
▪ Deel van de liquidatiereserve kan geboekt worden onder de wettelijke reserve
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Wettelijke reserve

▪ Liquidatiereserve

▪ Gevolg: 

‒ Bedrag van de wettelijke reserve op de passiefzijde van de balans ≠ bedrag in code 1005 (wettelijke 
reserve zonder deel liquidatiereserve)

‒ Deel liquidatiereserve dat via subrekening werd geboekt onder de wettelijke reserves komt  naast 
code 1012 (liquidatiereserve)

121

Wettelijke reserve

▪ Voorbeeld

Een kleine vennootschap (NV) volgens art. 1:24 WVV, waarvan het boekjaar elk jaar afsluit op 31/12, 
heeft vorig jaar een liquidatiereserve aangelegd t.b.v. 20.000 EUR, en dit voor 5.000 EUR als 
wettelijke reserve en voor 15.000 EUR als beschikbare reserve. Daarnaast heeft ze vroeger ook een 
bijzondere liquidatiereserve (aj. 2014) aangelegd voor 10.000 EUR.

Voor haar boekjaar per 31/12/2021 heeft ze een te bestemmen winst van het boekjaar voor 22.000 
EUR en wil ze een maximale liquidatiereserve aanleggen. 
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Voorbeeld (vervolg)

? 131.000,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00

51.000,00
6.000,00

6.000,00

45.000,00

10.000,0010.000,00

?

?
?
?

70.000,00
70.000,00

70.000,00

123

Wettelijke reserve

Wettelijke reserve

124

Voorbeeld (vervolg)

▪ Oplossing:

▪ Nog 1.000 EUR wettelijke reserve aan te leggen (indien NV; niet indien BV of CV)

▪ Maximaal aan te leggen liquidatiereserve: 22.000 / 1,1 = 20.000 EUR

▪ Als wettelijke reserve: 1.000 EUR

▪ Als beschikbare reserve: 19.000 EUR

▪ M.b.t. de overboeking van de liquidatiereserve van aj. 2014: 10.000 EUR werd toen 
overgeboekt en 1.000 EUR werd geboekt onder de 67-rek. (VU)

▪ Geen wijzigingen voor dit jaar; alleen van belang voor samenstelling liquidatiereserve
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Voorbeeld (vervolg): resultaatverwerking (31/12/2021)

151.000,00 131.000,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00

51.000,00
6.000,00

6.000,00

45.000,00

10.000,00

64.000,00

10.000,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00

71.000,00
7.000,00

7.000,00
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Wettelijke reserve

Wettelijke reserve

30.000,00
20.000,00
10.000,00

20.000,00

1.000,00
19.000,00

10.000,00

0,00
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Voorbeeld (vervolg)

1. Resultaatverwerking (vervolg)
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Wettelijke reserve

1.000,00 1.000,00

20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00
30.000,00 50.000,00
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Voorbeeld (vervolg)

2. Fiscale verwerking

Wettelijke reserve
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Wettelijke reserve

▪ Vanaf 1/1/2020: wettelijke reserves in kapitaalloze vennootschappen (BV en CV) worden van 
rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

→Onbeschikbare eigen vermogensrekening kan nadien beschikbaar worden gemaakt via een 
statutenwijziging

→Mogelijkheid tot opt-in: BVBA kan zich vrijwillig vroeger onderwerpen aan de bepalingen van het 
WVV via een statutenwijziging (en de wettelijke reserves onmiddellijk beschikbaar maken)

129

Wettelijke reserve

CBN-advies 2019/14 van 16 oktober 2019 (Van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze
BV)

▪ Omvorming kapitaal:

▪ Omvorming wettelijke reserve:
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Wettelijke reserve

▪ Opvraging niet-gestorte inbreng:

▪ Storting van de opgevraagde inbreng:

131

Wettelijke reserve
Voorbeeld 1: geen opt-in

500,00 0,00
500,00

5.500,00
0,00

5.500,00
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Wettelijke reserve

500,00
0,00

5.500,00

0,00
0,00

6.000,00

133

Voorbeeld 2: opt-in

Onbeschikbare reserve
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Onbeschikbare reserve

▪ Onbeschikbare reserves zijn reserves waarover de algemene vergadering bijvoorbeeld ingevolg 
het W.Venn. of ingevolge bijzondere bepalingen in de statuten niet bij gewone meerderheid kan 
beschikken

▪ Voorbeelden:

▪ Reserve voor eigen aandelen 

• Art. 7:217  WVV

▪ Reserve voor toekomstige verliezen 

• Art. 7:210 WVV

135

Onbeschikbare reserve

FISCAAL:

▪ Indien aangelegd vanuit belastbare reserve wordt de onbeschikbare reserve een belastbare 
reserve (code 1006)

▪ Indien aangelegd vanuit belastingvrije reserve blijft de onbeschikbare reserve een vrijgestelde 
reserve 

• Geen schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde

Nieuw vennootschapsrecht: 20% grens inkoop eigen aandelen

136
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▪ De beschikbare reserves (rekening 133) zijn reserves waarover de jaarvergadering statutair 
(indien bepalingen) of bij beslissing (indien geen specifieke bepalingen) met een gewone 
meerderheid kan beschikken

▪ Belastbare reserve:

▪ Liquidatiereserve
▪ Deel van de liquidatiereserve kan geboekt worden onder de beschikbare reserve

Beschikbare reserve

137

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)

BOEKHOUDKUNDIG

▪ De niet-uitgekeerde of niet aan de andere reserves toegewezen winsten of de onverdeelde 
boekverliezen

▪ De boeking van de overgedragen winst of het overgedragen verlies maakt deel uit van de 
resultaatverdeling

▪ Overgedragen winst kan door de AV worden uitgekeerd als dividend
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Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)

FISCAAL

▪ Belaste reserve

139

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
▪ Aftrek van vorige verliezen (12de bewerking)

▪ Zonder tijdslimiet aftrekbaar

▪ Verplicht de aftrek toepassen op eerstvolgende winsten

140
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Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)

▪ Aftrek van vorige verliezen (12de bewerking)

141

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)

▪ Aftrek van vorige verliezen (12de bewerking)

▪ Aftrekbeperkingen

• Belastingvrije fusie of splitsing: beperkte aftrek (volgens de fiscale nettowaarde) van de recupereerbare 
verliezen van zowel de overnemende als de overgenomen of inbrengende vennootschap (art. 206, §2 
WIB92)

• Verwerving of wijziging van controle over een vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige 
behoeften van financiële of economische aard: verliezen in de gecontroleerde vennootschap definitief 
verloren (art. 207, derde lid WIB92)
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Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
▪ Aftrek van vorige verliezen (12de bewerking)

▪ Aftrekbeperkingen

• Geen aftrek van verliezen op (art. 207, tweede lid WIB92):

143

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting
Vanaf aj. 2019 (BT 01/01/2018): minimumwinstbelasting (“korf”)

▪ Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019

▪ Voor alle vennootschappen met belastbare winst > 1.000.000 EUR

▪ Jaarlijkse beperking aftrekposten tot korf

▪ Belastbare grondslag na de IA = basis voor de korf

▪ Volgorde van de aftrekken (art. 207 WIB92) van dwingende aard!

Korf
= 1 miljoen EUR 
+ 70%

Overgedragen vorige verliezen

Incrementele NIA

Overgedragen DBI

Overgedragen aftrek voor innovatie-
inkomsten 

Overgedragen NIA

144
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▪ Jaarlijkse beperking aftrekposten tot korf:

• Winst tot 1 miljoen EUR aftrekposten onbeperkt aftrekbaar

• Winst boven 1 miljoen EUR → 70% aftrek

• Bedrag van fiscale aftrekken dat niet kan worden aangewend door toepassing van fiscale korf 
→ overdraagbaar naar volgend aanslagjaar (onder voorbehoud van art. 536, eerste lid WIB92)

• Opmerking: kleine vennootschappen gedurende eerste vier boekjaren (verliezen) → beperking niet van 
toepassing

Ij. 2018/2019 Ij. 2020

8,874% 

(= 30% x 29,58%)

7,5%

(= 30% x 25%)

145

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting

De verschillende aftrekken worden samen 
beperkt in een korf die maximaal gelijk is 
aan 1.000.000 + 70% op het positief saldo 
dat overblijft na de investeringsaftrek

146

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting
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In geval van overdraagbare verliezen van 10 miljoen EUR, en een belastbaar resultaat van 3 miljoen EUR, 
zal het eerste miljoen EUR volledig gecompenseerd worden met de verliesaftrek, en zal de tweede schijf 
van de resterende 2 miljoen EUR voor 70% gecompenseerd worden. Men betaalt dus belasting op 30% 
van 2 miljoen (= 600.000 EUR) en draagt de andere overgedragen verliezen verder over.

147

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting
Voorbeeld 1 (MvT, DOC 54 2864/001, 94)

Voorbeeld 2

Resulterend resultaat (na eerste 7 aftrekbewerkingen) : 3.000.000,00

Overgedragen DBI: 4.000.000,00

Resulterend resultaat (na eerste 7 aftrekbewerkingen): 3.000.000,00

Aftrekbare DBI: 1.000.000,00 + 1.400.000,00 =     - 2.400.000,00

Resterende winst: 600.000,00 

Over te dragen DBI: 4.000.000,00 – 2.400.000,00 = 1.600.000,00

Berekening: 
70% x (3.000.000 - 1.000.000) 

148

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting
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Voorbeeld 3 (Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019)

Aftrekken: 

DBI-aftrek van het jaar 4.000.000,00
Overgedragen DBI-aftrek: 2.000.000,00
Vorige verliezen: 5.000.000,00

Berekening van de winst voor toepassing korf:

Resultaat na tweede bewerking: 10.000.000,00
DBI-aftrek: - 4.000.000,00
Resultaat voor toepassing korf: 6.000.000,00
Berekening van de fiscale korf: 1.000.000 + 70% (5.000.000) = 4.500.000 

Resultaat voor toepassing korf: 6.000.000,00
Overgedragen DBI-aftrek: - 2.000.000,00
Vorige verliezen: - 2.500.000,00

Minimale belastbare grondslag: 1.500.000,00
149

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting

▪ Inzake overgedragen NIA rekening houden met art. 536, tweede lid WIB92

▪ Indien resultaat na de in art. 199 tot 205/4, 206 en 543 WIB92 bepaalde aftrekken > 1.000.000 
EUR → het vrijgestelde bedrag van de overgedragen NIA dat de beperking overtreft, wordt zelf 
beperkt tot 60% = 60% grens 

▪ 60% wordt toegepast op resultaat na aftrekken, zonder rekening te houden met incrementele NIA

150

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
Minimumwinstbelasting
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Liquidatiereserve

Liquidatiereserve
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Liquidatiereserve

Toepassingsgebied

▪ Programmawet 19 december 2014 (BS 29/12/2014)

▪ N.a.v. het uitdoven van de tijdelijke overgangsmaatregel voor liquidatieboni

▪ ‘VVPRter’

▪ Dividenden geput uit de liquidatiereserve kunnen vanaf 5 jaar na aanleg uitgekeerd worden aan een
verlaagde roerende voorheffing van 5% 

• Indien uitkering binnen 5 jaar: 17% RV (20% voor liquidatiereserves aangelegd vanaf aj. 2018)

▪ 5-jarige sperperiode: te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de liquidatiereserve
werd aangelegd

153

Liquidatiereserve

Voorwaarden

▪ Kleine vennootschappen art. 15 W.Venn.

▪ Beoordeling bij het afsluiten van het boekjaar waarin de reserve wordt aangelegd

▪ De kwalificatie van liquidatiereserve blijft behouden wanneer de vennootschap in een later jaar haar statuut van 
‘kleine vennootschap’ verliest

▪ Overboeking geheel of een gedeelte van de boekhoudkundige winst na belastingen naar één of meerdere
afzonderlijke rekeningen van het passief (art.184quater WIB92)

▪ Anticipatieve heffing van 10% (art. 219quater WIB92)

▪ Verschuldigd voor het belastbaar tijdperk van aanleg van de liquidatiereserve

▪ Ingekohierd samen met de vennootschapsbelasting

▪ Inwerkingtreding: met ingang van aj. 2015
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Welke winst kan bestemd worden als liquidatiereserve?

▪ Het geheel of een gedeelte van de boekhoudkundige winst na belastingen (art. 184quater WIB92)

▪ Geen belaste reserves van vorige boekjaren

▪ Geen overgedragen winsten

▪ Winst van het boekjaar na vennootschapsbelasting en na inhouding van de anticipatieve heffing van 10% 

→Maximaal aan te leggen liquidatiereserve:    (te bestemmen winst / 1,10)

▪ Bijzondere liquidatiereserves voor de winsten van 2011 (aj. 2012), 2012 (aj. 2013) en 2013 (aj. 2014)

▪ Het bestaan van boekhoudkundige overgedragen verliezen uit het vorige inkomstenjaar belet niet dat er 
met de winsten van het huidige inkomstenjaar een liquidatiereserve wordt aangelegd

155

Liquidatiereserve

▪ Maximaal reserveren? Opgelet voor latere overgedragen verliezen ten tijde van liquidatie: 

verlies betaalde 10%!

Voorbeeld
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Liquidatiereserve
Voorbeeld (vervolg):

157

Liquidatiereserve

▪ Onttrekking van vrijgestelde reserves, bv. bij gespreide taxatie:   

Via 78-rekening onttrekking van reserves → komen mee in code 9905                ➔ grotere
liquidatiereserve kunnen aanleggen

158
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▪ Wisselwerking met tax shelter: 

Fase 1: voorlopige vrijstelling tax shelter (boeking onder het vroegere stelsel; CBN-advies 2012/7):

D C

689 Toevoeging aan de belastingvrije reserves x

132 Belastingvrije reserves x

Te bestemmen winst

➔ kleinere liquidatiereserve kunnen
aanleggen

159

Liquidatiereserve

▪ Wisselwerking met tax shelter:

Fase 2: definitieve vrijstelling tax shelter (boeking onder het vroegere stelsel; CBN-advies 2012/7):

D C

132 Belastingvrije reserves x

133 Beschikbare reserves x

Boeking geen impact op de te bestemmen winst
van het boekjaar
➔Winst valt buiten toepassingsgebied van de 
liquidatiereserve
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Liquidatiereserve

▪ Wisselwerking met tax shelter: 
• Oplossing: CBN-advies 2015/1 van 13 mei 2015 

[boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015)]

Voorstel boekingen bij definitieve vrijstelling:

→ Vrijgestelde winst maakt deel uit van de te bestemmen winst van dat jaar!

D C

132   Belastingvrije reserves x

789   Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves x

D C

6921  Toevoeging aan de overige reserves x

133    Beschikbare reserves x

161

Liquidatiereserve

Fiscale optimalisatie:

▪ Fase 1: tax shelter investering

▪ Belastingvrijstelling = 421% (aj. 2021) van de tax shelter investering

▪ Fiscaal voordeel: +/- 105,25% (= 25% x 421%) 

• Opmerking: fiscaal rendement kan kleiner zijn voor vennootschappen onderworpen aan het verlaagd tarief
VenB

• Begrenzing fiscaal voordeel
• Vrijgestelde winst mag per belastbaar tijdperk niet hoger zijn dan 50% van de belastbare gereserveerde winst van de investeerder vóór aanleg

van de vrijgestelde tax shelter-reserve

• Absoluut maximum: 1.000.000 EUR (BT met tarief 25%)

• Voorlopige vrijstelling (van 421% van de gestorte sommen) wordt beperkt tot 203% (aj. 2021) van de verwachte fiscale waarde van het tax
shelter-attest

• Definitieve vrijstelling is afhankelijk van de werkelijke waarde van het tax shelter-attest

• Indien werkelijke waarde < verwachte waarde van het tax shelter-attest:  voordeel wordt verhoudingsgewijze teruggenomen + 
nalatigheidsintresten
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▪ Rendement tax shelter?

→ Stel: investering van 100 EUR

• Netto-voordeel onder het VROEGERE systeem
a. 100 x 310% x 33,99% = 105,37 EUR

b. 100 x 310% x 24,98% =   77,44 EUR (verlaagd tarief van 0 tot 25.000)

c. 100 x 310% x 31,93% =   98,98 EUR (verlaagd tarief van 25.000 tot 90.000)

d. 100 x 310% x 35,54% = 110,17 EUR (verlaagd tarief van 90.000 tot 322.500)

• Netto-voordeel onder het NIEUWE systeem
• Fase 2018 – 2019

a. 100 x 356% x 29,58% = 105,30 EUR

b. 100 x 356% x 20,40% =   72,62 EUR (verlaagd tarief van 0 tot 100.000)

• Fase 2020

a. 100 x 421% x 25% = 105,25 EUR

b. 100 x 421% x 20% =   84,20 EUR (verlaagd tarief van 0 tot 100.000)

163

Liquidatiereserve

▪ Fase 2: aanleggen liquidatiereserve

▪ Bij ontvangst van het attest wordt de tax shelter vrijstelling definitief

→ Onttrekking aan de belastingvrije reserves (code 789) → stijging code 9905

▪ Aanleggen liquidatiereserve met dit vrijgekomen bedrag

▪ Uitkeren dividend na 5 jaar aan 13,64%

164
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Hoe een liquidatiereserve aanleggen?

Art. 184quater WIB92:

« Een vennootschap die op grond van artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen, als kleine
vennootschap wordt aangemerkt, kan een liquidatiereserve aanleggen.

Deze liquidatiereserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over
te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief.»

• Mondelinge parlementaire vraag nr. 2475 (dd. 25.02.2015) van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van 
Financiën over “de aanleg van wettelijke en liquidatiereserves” (CRIV COM 098, 35)

• CBN-advies nr. 2015/2 van 13 mei 2015 165

Liquidatiereserve

Wachtperiode

▪ 5 jaar te rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk

Art. 269, §1, 8° WIB92

De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld:

[…]

8° op 5 of 20 %, voor de dividenden, andere dan deze bedoeld in artikel 209, in de mate dat hun toekenning of 
betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van de liquidatiereserve bedoeld in de artikelen 184quater of 541, of 
voor de dividenden van buitenlandse oorsprong die in België zijn geïnd of verkregen in zoverre hun toekenning of 
betaalbaarstelling het gevolg is van analoge bepalingen of gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en naargelang het aangetaste gedeelte van deze reserves gedurende 
ten minste 5 jaar of minder dan 5 jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk, 
behouden is gebleven op de wijze bedoeld in de artikelen 184quater, derde lid of 541;

[…]
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Voorbeeld

• Een kmo met boekjaar per 31/12 realiseert over het boekjaar 2015 een te bestemmen winst van 110.000 
EUR

• Mei 2016: AV beslist om met de volledige winst een liquidatiereserve aan te leggen

→Maximaal aan te leggen liquidatiereserve:   te bestemmen winst (code 9905) / 1,10

= 110.000 / 1,10 = 100.000

• Anticipatieve heffing van 10.000 euro (10% x 100.000 EUR)

• Situatie 1: AV beslist in mei 2020 om deze liquidatiereserve volledig uit te keren

→ 17% RV: 17.000 EUR

• Situatie 2: AV beslist in mei 2021 om deze liquidatiereserve volledig uit te keren

→ 5% RV: 5.000 EUR
167

Liquidatiereserve

Vraag nr. 1553 van dhr. Luk Van Biesen dd. 16 maart 2017 aan de minister van Financiën, belast 
met Bestrijding van de fiscale fraude (over “de houdperiode in het kader van de liquidatiereserve”)

o Luk Van Biesen

“Luidens artikel 184quater Wetboek der inkomstenbelastingen
(WIB) kunnen sommige vennootschappen een zogenaamde
liquidatiereserve aanleggen. De liquidatiereserve moet op één
of meer afzonderlijke rekeningen van het passief worden
geboekt en blijven en mag niet tot grondslag dienen voor enige
beloning of toekenning (de zogenaamde
onaantastbaarheidsvoorwaarde).

5-jarige wachtperiode

DE KIP OF HET EI? 
BOEKHOUDING VERSUS FISCALITEIT…
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o Luk Van Biesen

“Luidens artikel 269, §1, 8° WIB is er 5% roerende voorheffing verschuldigd voor de dividenden, andere dan deze 
bedoeld in artikel 209, in de mate dat hun toekenning of betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van de 
liquidatiereserve nadat ze ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk, 
behouden is gebleven.”

Stel dat de aanleg van de liquidatiereserve plaats vond over het resultaat van een boekjaar per 31 december 2015. Ze 
is met andere woorden reeds als liquidatiereserve geboekt in de jaarrekening per 31 december 2015.
Op de jaarlijkse gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden in mei 2021 en handelende over de 
goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020, wordt besloten om de liquidatiereserve (aangelegd per 31 
december 2015) uit te keren. Ze staat per hypothese geboekt als een ‘te betalen dividend-ex liquidatiereserve 31 
december 2015’.”

169

Liquidatiereserve
o Luk Van Biesen

“Daardoor zal de liquidatiereserve op de jaarrekening per 31 december 2020 niet meer in het eigen vermogen zijn 
opgenomen. Echter, de liquidatiereserve staat per 31 december 2020 wel op een afzonderlijke rekening van het 
passief. Het vervullen van de onaantastbaarheidsvoorwaarde vereist niet dat de afzonderlijke rekening tot het eigen 
vermogen zou behoren. Zo is aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde bijvoorbeeld vervuld bij boeking op een 
overlopende rekening in geval van zogenaamde sale-en-lease back operaties (conform artikel 63 koninklijk besluit ter 
uitvoering van het wetboek vennootschappen). Hetzelfde geldt wat betreft het gedeelte van een gespreid belastbare 
meerwaarde (conform artikel 47 WIB) dat onder de schulden bij de ‘uitgestelde belastingen’ is opgenomen.

Daarnaast stellen we vast dat de ‘beloning of toekenning’, in casu de beslissing om de liquidatiereserve als dividend uit 
te keren, pas in mei 2021 wordt genomen.

Kunt u deze zienswijze bijtreden en bevestigen dat in de hierboven geschetste omstandigheden er op de uitkering als 
dividend van de liquidatiereserve 5% roerende voorheffing zal verschuldigd zijn?”
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171

o Antwoord van de minister van Financiën (31 maart 2017):

“In dit specifieke geval zal inderdaad 5% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het uitgekeerde dividend 
voortkomend uit de liquidatiereserve.

De houdperiode begint te lopen op de laatste dag van het belastbaar tijdperk dat samenvalt met het boekjaar waarvoor 
de liquidatiereserve werd aangelegd, wat hier 31 december 2015 is. Het feit dat de liquidatiereserve op 31 december 
2020 overgeboekt wordt naar een rekening ‘te betalen dividend-ex liquidatiereserve 31 december 2015’ houdt geen 
schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde in. Het is pas bij de goedkeuring door de algemene vergadering in mei 
2021, het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld en de roerende voorheffing opeisbaar wordt, dat de 
onaantastbaarheidsvoorwaarde niet langer als nageleefd wordt beschouwd.”

Liquidatiereserve

Uitkeringen vanaf 01/01/2022 (stel: BJ 31/12)

▪ Optie 1: tussentijds dividend VÓÓR gewone AV (bv. januari 2022)
• Opmerking CBN-advies 2009/1 van 14 januari 2009

• OPM: advies wordt opgeheven bij het uitbrengen van het nieuwe CBN-advies 2021/02 van 9 december 
2020 (Winstverdeling binnen de NV)

▪ Optie 2: op de gewone AV (bv. mei 2022)
• Parlementaire vraag van 16 maart 2017 (vraag nr. 1533 van dhr. Luk Van Biesen)

▪ Optie 3: tussentijds dividend NA gewone AV 

▪ Optie 4: de corona-optie
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173

→ CBN-advies 2009/1 van 14 januari 2009 (Interimdividend versus tussentijds dividend)

“Het lijkt de Commissie aangewezen geen tussentijds dividend uit te keren tussen de einde-boekjaar-datum en het moment 
van het goedkeuren van de jaarrekening door de jaarvergadering. Dit omwille van twee redenen.

In dat geval zou enerzijds met het uitgekeerd tussentijds dividend geen rekening gehouden zijn in de jaarrekening die 
goedgekeurd wordt over het laatste boekjaar. Zo zou een jaarrekening desgevallend openbaar gemaakt worden die op 
het moment van de goedkeuring, niet meer strookt met de feitelijke toestand van de vennootschap. Om dit te 
vermijden is een sperperiode tussen einde-boekjaar-datum en datum van goedkeuring door de jaarvergadering van de 
overeenstemmende jaarrekening, naar de opvatting van de Commissie aangewezen.

Anderzijds zijn de krijtlijnen van art. 617 W.Venn. ook op het tussentijds dividend van toepassing. Dit houdt immers in 
dat het netto-actief moet bepaald worden op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar. Zolang deze 
jaarrekening niet vastgesteld is, zal het niet mogelijk zijn om het netto-actief op datum van afsluiting van het laatste 
boekjaar te bepalen op basis van de jaarrekening over dat boekjaar. Naar de mening van de Commissie moet het gaan 
om de goedgekeurde jaarrekening. In het geval van een ontwerpjaarrekening zou het zo kunnen zijn dat het uiteindelijk 
door de algemene vergadering vastgestelde eigen vermogen afwijkt van dit in de ontwerpjaarrekening door 
bijvoorbeeld een door de algemene vergadering gevraagde aanpassing van waarderingsregels.” 

Liquidatiereserve
→ CBN-advies 2021/02 van 9 december 2020 (winstverdeling binnen de NV)

III. De uitkeringen door de algemene vergadering binnen de NV: tussentijdse dividenden

9.
[…]

De algemene vergadering kan op elk ogenblik van het boekjaar beslissen om aan de aandeelhouders een tussentijds dividend 
uit te keren, doch is de Commissie van oordeel dat een dergelijke uitkering slechts aangewezen is indien de jaarrekening is 
goedgekeurd en bovendien actueel is. Zo zijn de krijtlijnen van art. 7:212 WVV – de nettoactieftest – van toepassing op het 
tussentijds dividend. Dit houdt in dat er rekening moet worden gehouden met het nettoactief zoals dat blijkt uit de 
jaarrekening. Naar de mening van de Commissie moet het gaan om de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Dit blijkt onder meer uit de voorbereidende werken aan het WVV, waarin duidelijk wordt gesteld dat de algemene 
vergadering slechts tot de uitkering van de tussentijdse dividenden mag overgaan op grond van de gegevens van de laatst 
goedgekeurde jaarrekening. Daarbij wordt verwezen naar het cassatiearrest van 23 januari 2003, waarin de stelling van de 
Commissie wordt bevestigd.
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175

→ Voorafgaande beslissing nr. 2021.0429 van 13.07.2021

▪ Aanvraag:

▪ Liquidatiereserve aangelegd op 31/03/2016 (tijdens boekjaar 01/04/2015 – 31/03/2016)

▪ Boekjaar gewijzigd tijdens 2020: verkort boekjaar 01/04/2020 – 31/12/2020

▪ Uitkering mogelijk aan 5% RV op een na 31/03/2021 gehouden buitengewone algemene vergadering, d.m.v. een na 
30/03/2021 geboekt tussentijds dividend?

▪ DVB:

▪ Periode van minstens 5 jaren

• NIET minstens 5 belastbare tijdperken of boekjaren

• De 5-jarige termijn moet van dag tot dag worden gerekend

o De 5-jarige termijn verstrijkt bijgevolg ‘na 30 maart 2021’

• Wijziging boekjaar in de loop van het jaar 2020 heeft hierbij geen belang→ Uitkering mogelijk aan 5% RV 
op een na 31/03/2021 gehouden buitengewone algemene vergadering, d.m.v. een na 30/03/2021 geboekt 
tussentijds dividend

Liquidatiereserve

▪ Aanrekening dividenden: FIFO

▪ Indien een gedeelte van de liquidatiereserve wordt aangetast, worden de oudst gevormde reserves
geacht eerst te zijn aangetast (art. 184quater, 5de lid, WIB 92)

▪ Systeem in het voordeel van de belastingplichtige
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Voorbeeld (aj. 2022)

▪ AV op 01/05/2022: aanleggen liquidatiereserve van 50.000 EUR + 20.000 EUR uitkeren aan 5%

▪ Opgave 275A aj. 2022 (boekjaar 01/01/2021 - 31/12/2021): 

Van A tot Z…

177

Liquidatiereserve

Liquidatiereserve

D C

6702X Geraamde belastingen 5.000

@ 450 Geraamd bedrag der belastingschulden 5.000

D C

6920 Toevoeging aan de overige reserves 50.000

@ 133X Beschikbare reserves – liquidatiereserve 31/12/2021 50.000

178

Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

• Boekingen:

o Toewijzing liquidatiereserve 31/12/2021:
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D C

133X Beschikbare reserves – artikel 184quater WIB 92 (aj. 2017) 20.000

@ 7921 Onttrekking aan de overige reserves 20.000

D C

694 Vergoeding van het kapitaal 20.000

@ 471X Te betalen dividend – ex. liquidatiereserve 31/12/2016 19.000 + 1.000

453 Ingehouden voorheffingen 1.000 (5%) 

179

Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

• Boekingen:

o Onttrekking liquidatiereserve 31/12/2016

o Toekenning of betaalbaarstelling dividend

Liquidatiereserve

Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

▪ Aangifte VenB:

190.000,00 220.000,00
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Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

5.000,00

181

Liquidatiereserve

Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

20.000,00
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Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

50.000,00
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Liquidatiereserve
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Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)
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Voorbeeld (aj. 2022) (vervolg)

Aangifte 273A:
1

01/05/2022

100

20.000,00

3 1    1  2      2  0 2  1

0 1     0 5      2  0  2  2

1 51 20.000,00 5% 1.000,00 0,00

20.000,00 1.000,00 0,00

1.000,00

185

Liquidatiereserve

▪ Tarief van de belastingdruk

▪ Kleine vennootschap sluit boekjaar af op 31/12/2021

▪ Mei 2022: AV beslist liquidatiereserve aan te leggen

▪ Mei 2027: uitkering volledige liquidatiereserve (= uitkering NA 5 jaar)

Boekhoudkundige winst na belastingen (= na anticipatieve heffing) 100.000

Liquidatiereserve (LR) 100.000

Afzonderlijke heffing van 10% 10.000
= 10% op liquidatiereserve

RV op uitkering volledige liquidatiereserve 5.000
= 5% (uitkering na 5 jaar)

Bruto (na gewone vennootschapsbelasting) 100.000 (LR) + 10.000 (initiële heffing) = 110.000

Netto voor aandeelhouder 100.000 – 5.000 = 95.000 
of 95.000/110.000 = 86,36%

Totale belastingdruk op het dividend (10.000 + 5.000)/110.000 = 13,64%

186

185

186



25/05/2022

94

Liquidatiereserve

Voorbeeld formulier 275A

▪ Een kleine vennootschap heeft de voorbije 5 jaar volgende liquidatiereserves aangelegd:

PASSIVA ..

EIGEN VERMOGEN ..

Kapitaal ..

Reserves
- Wettelijke reserves

- Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2015)
- Onbeschikbare reserves
- Belastingvrije reserves
- Beschikbare reserves

- Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016)
- Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017)

40.000

30.000
45.000

.. ..

187

Liquidatiereserve

Hypothese 1:

▪ In mei 2022 beslist de AV tot de uitkering van een dividend ten belope van 25.000 EUR, door uitkering van de 
liquidatiereserves onder de beschikbare reserves (BJ 2016)

▪ Fiscaal wordt het dividend echter aangerekend op de liquidatiereserves onder de vorm van de wettelijke reserves

• Toepassing FIFO-principe: aanrekening op de oudst gevormde reserves
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45.000 30.000 40.000

25.000

25.000

45.000 30.000 15.000

+ aangifte 273A
(5% RV)

2022

01/01/2021 31/12/2021

BJ 2021             BJ 2020                BJ 2019                BJ 2018                   BJ 2017              BJ 2016     BJ 2015    

189

Liquidatiereserve

▪ Na uitkering dividend:

PASSIVA ..

EIGEN VERMOGEN ..

Kapitaal ..

Reserves
- Wettelijke reserves

- Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2015)
- Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016)

- Onbeschikbare reserves
- Belastingvrije reserves
- Beschikbare reserves

- Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016)
- Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017)

15.000
25.000

5.000
45.000

.. ..
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Hypothese 2: Uitkering van de liquidatiereserves onder de beschikbare reserves (BJ 2017)

▪ BOEKHOUDKUNDIG

Gegeven:

Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2015) 40.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016) 30.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017) 45.000

Na uitkering dividend (25.000 EUR):

Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2015) 40.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016) 30.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017) 20.000

- 25.000

191

Liquidatiereserve

▪ FISCAAL

Gegeven (boekhoudkundig):

Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2015) 40.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016) 30.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017) 45.000

FIFO-methode !!!

- 25.000

Na uitkering dividend (25.000 EUR):

Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2015) 15.000

Wettelijke reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016) 25.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2016) 5.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017) 25.000

Beschikbare reserves – art. 184quater WIB92 (BJ 2017) 20.000

40.000

30.000

20.000

192
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01/01/2021 31/12/2021

2022

BJ 2021              BJ 2020                BJ 2019                BJ 2018                   BJ 2017              BJ 2016    BJ 2015   

45.000 30.000 40.000

25.000

25.000
45.000 30.000 15.000

+ aangifte 273A
(5% RV)

193

Liquidatiereserve

Hervorming VenB: verhoging maximaal aan te leggen liquidatiereserve

▪ Voorbeeld

• Een KMO met boekjaar per 31/12 realiseert over het boekjaar een boekhoudkundige winst voor belastingen
van 100.000 EUR

• Vennootschap voldoet niet aan voorwaarden verlaagd tarief

• Op de AV beslist de vennootschap met de volledige winst een liquidatiereserve aan te leggen

Aj. 2018 Aj. 2019 / 2020 Aj. 2021

Boekhoudkundige winst voor belastingen 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR

‒ Vennootschapsbelasting - 33.900 EUR - 29.580 EUR - 25.000 EUR

= Te bestemmen winst = 66.100 EUR = 70.420 EUR = 75.000 EUR

‒ 10% anticipatieve heffing - 6.009,09 EUR - 6.401,82 EUR - 6.818,18 EUR

= Maximaal aan te leggen liquidatiereserve = 60.090,91 EUR = 64.018,18 EUR = 68.181,82 EUR

194
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▪ Uitkering BINNEN de 5 jaar: tarief RV = 20%

Aangelegd 
in aj. 2018

Aangelegd 
in aj. 2019/2020

Aangelegd 
in aj. 2021

Boekhoudkundige winst na belastingen 66.100 EUR 70.420 EUR 75.000 EUR

Liquidatiereserve (LR) 60.090,91 EUR 64.018,18 EUR 68.181,82 EUR

Afzonderlijke heffing van 10% 6.009,09 EUR 6.401,82 EUR 6.818,18 EUR

RV op uitkering volledige LR (20%) 12.018,18 EUR 12.803,64 EUR 13.636,36 EUR

Bruto (na gewone vennootschapsbelasting)
= LR + anticipatieve heffing  

66.100 EUR 70.420 EUR 75.000 EUR

Netto voor aandeelhouder 60.090,91 – 12.018,18 
= 48.072,73 EUR

64.018,18 – 12.803,64 
= 51.214,54 EUR

68.181,82 –13.636,36 
= 54.545,46 EUR 

Netto verschil van 6.472,73 EUR

195
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▪ Uitkering NA 5 jaar: tarief RV = 5%
Aangelegd 
in aj. 2018

Aangelegd 
in aj. 2019/2020

Aangelegd 
in aj. 2021

Boekhoudkundige winst na belastingen 66.100 EUR 70.420 EUR 75.000 EUR

Liquidatiereserve (LR) 60.090,91 EUR 64.018,18 EUR 68.181,82 EUR

Afzonderlijke heffing van 10% 6.009,01 EUR 6.401,82 EUR 6.818,18 EUR

RV op uitkering volledige LR (5%) 3.004,55 EUR 3.200,91 EUR 3.409,09 EUR

Bruto (na gewone vennootschapsbelasting)
= LR + anticipatieve heffing  

66.100 EUR 70.420 EUR 75.000 EUR

Netto voor aandeelhouder 60.090,91 – 3.004,55
= 57.086,36 EUR

64.018,18 – 3.200,91 
= 60.817,27 EUR

68.181,82 – 3.409,09 
= 64.772,73 EUR 

Netto verschil van 7.686,38 EUR
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1) Vraag nr. 508 van dhr. Luk Van Biesen dd. 7 augustus 2015

Bron: Vragen en antwoorden, Kamer Bul. 058 van 19/01/2016 blz. 259

o Luk Van Biesen:

Gediversifieerde dividendpolitiek?

« Het is fiscaal niet voordelig een liquidatiereserve (artikel 184ter WIB92) aan te leggen in het geval de 
aandeelhouder van de vennootschap een vennootschap is voor wie de roerende voorheffing een verrekenbaar
bestanddeel is.
Veronderstel een vennootschap waarvan de aandeelhouders bestaan uit een natuurlijke persoon (50%) en een
vennootschap (50%). De vennootschap heeft gewone reserves ten belope van 100 en een liquidatiereserve ten
belope van 200. De vennootschap wil overgaan tot een dividenduitkering van 300, waarbij voor 200 wordt
geput uit de liquidatiereserve en voor 100 uit de gewone reserves. »

197
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1.« Kan de vennootschap bepalen dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders/natuurlijke
personen bij voorrang afkomstig zijn van de liquidatiereserve en de dividenden toegekend aan de 
aandeelhouders/vennootschappen bij voorrang van de andere reserves, zodat het voordeel van de 
liquidatiereserve ten volle kan worden geoptimaliseerd? »

2.« Kan met andere woorden worden bepaald dat het dividend toegekend aan de natuurlijke personen
voor 150 voortkomt uit de liquidatiereserve en het dividend toegekend aan de vennootschap voor 50 uit
de liquidatiereserve en voor 100 uit de gewone reserves, en dat er dus wordt afgeweken van een
evenredige aanrekening (150/150)? »

198
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o Antwoord van de minister van Financiën:

« Ik wil het geachte lid erop wijzen dat elk aandeel, ongeacht het profiel van de aandeelhouder, recht geeft
op een dividend waarvan de oorsprong identiek is. In het door het geachte lid bedoelde geval, geeft
bijgevolg elk aandeel recht op een dividend dat voor 2/3 afkomstig is van de liquidatiereserve en voor 1/3 
afkomstig is van een « gewone » reserve.

Ik wil er nog aan toevoegen dat de door het geachte lid voorgestelde werkwijze bijkomende vragen
oproept, in die zin dat ze zou leiden tot het toekennen van een voordeel aan bepaalde aandelen (in dit 
geval aan de aandelen die in het bezit zijn van de aandeelhouders/natuurlijke personen), terwijl de 
afzonderlijke aanslag die wordt betaald op het moment van de aanleg van de liquidatiereserve
onrechtstreeks door alle aandeelhouders of vennoten werd gedragen.

Mijn collega van Justitie is evenwel bevoegd voor de problematiek inzake de naleving van een gelijke
behandeling van alle aandeelhouders of vennoten, die zou voorzien zijn in het Wetboek van 
vennootschappen. »

199

Liquidatiereserve

2) Voorafgaande beslissing nr. 2016.155 van 26.04.2016

▪ Aanvraag:

▪ Belgische vennootschap in vrijwillige staat van ontbinding en vereffening

▪ Meerdere klassen aandeelhouders

▪ Asymmetrische toewijzing aan een liquidatiereserve

• Aanleg liquidatiereserve enkel voor natuurlijke personen-aandeelhouders, los van tot welke klasse aandelen deze 
behoren

• Enkel natuurlijke personen-aandeelhouders kunnen bij voorrang uit de liquidatiereserve putten

• Uit de statuten blijkt geenszins dat dit überhaupt mogelijk is

▪ DVB:

▪ Geen enkel ander aannemelijk motief dan het ontwijken van inkomstenbelastingen

▪ Door er bewust voor te kiezen om een liquidatiereserve aan te leggen, voor enkele aandeelhouders-natuurlijke 
personen, wars van de statutaire bepalingen m.b.t. winstverdeling en de ongelijke behandeling van alle 
aandeelhouders binnen dezelfde klasse aandelen, is er sprake van een fiscaal misbruik zoals bedoeld in artikel 344, 
§1 WIB92

200
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3) Opportuniteit nieuw vennootschapsrecht

▪ Categorieën van aandelen

→ Oplossing voor vennootschappen met zowel natuurlijke personen als vennootschappen als
aandeelhouder

201
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4) Voorafgaande beslissing nr. 2021.0601 dd. 17.08.2021

▪ Aanvraag:

▪ Vennootschap met liquidatiereserves

▪ Geplande statutenwijziging:

• ‘A Aandelen’: aandelen aangehouden door natuurlijke personen

• ‘B Aandelen’: aandelen aangehouden door rechtspersonen

• Ieder aandeel geeft recht op een gelijk bedrag aan dividenden, maar:

o Dividenden toegekend aan ‘A Aandelen’: bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput 
uit de liquidatiereserves van de vennootschap

o Dividenden toegekend aan ‘B Aandelen’: bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput 
uit de gewone reserves van de vennootschap

202
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▪ DVB:

▪ Geeft hiervoor de goedkeuring !

▪ De voorgenomen statutenwijziging is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van 
inkomstenbelastingen:

• “De aanvrager maakt gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe WVV met zich meebrengt”

• “Deze statutaire regeling heeft als economisch voordeel dat bij een eventuele instap van nieuwe 
aandeelhouders met verschillende hoedanigheden (natuurlijke personen versus rechtspersonen) 
een discussie over de waardering van aanvrager, specifiek naar aanleiding van aanwezige 
liquidatiereserves, kan worden vermeden. Het wordt met de modulering van de winstrechten 
immers eenvoudiger om het gemengd aandeelhouderschap van de aanvrager te beheren, hetgeen 
de coherentie van de belangen van de verschillende aandeelhouders en de continuïteit van de 
vennootschap ook op lange termijn, met het oog op een eventuele instap van nieuwe 
aandeelhouders, ten goede komt.”

203
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5) Aanleg liquidatiereserve: ook voordelig indien de aandelen voor 50% in handen zijn van een 
vennootschap?!

▪ Voorbeeld Natuurlijke persoon VN

100%

Vennootschap V 

50%

Vennootschap A 

50%

Natuurlijke persoon N

204
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→Vennootschap A

1) Dividend (30%)

2) Liquidatiereserve

Venn. A → nat. pers. N Venn. A → venn. V

Bruto 55.000 EUR 55.000 EUR

- RV - 16.500 EUR (30%) (jaar N) / (Moeder-Dochter RL) (jaar N)

Netto 38.500 EUR 55.000 EUR

Venn. A → nat. pers. N Venn. A → venn. V

Bruto 50.000 EUR 50.000 EUR

- RV - 2.500 EUR (5%) (jaar N+5) / (Moeder-Dochter RL) (jaar N+5)

Netto 47.500 EUR 50.000 EUR

Winst na belastingen vennootschap A: 
110.000 EUR

/ 1,1

205
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→Vennootschap V

1) Dividend (30%) Inkomend gewoon dividend Inkomend liquidatiereservedividend

2) Liquidatiereserve

Bruto 55.000 EUR 50.000 EUR (liquidatiereserve)

- RV - 16.500 EUR (30%) (jaar N) -15.000 EUR (jaar N+5)

Netto 38.500 EUR 35.000 EUR

Bruto 50.000 EUR 45.454,54 EUR

- RV - 2.500 EUR (5%) (jaar N+5) - 2.272,73 (jaar N+10)

Netto 47.500 EUR 43.181,81 EUR

/ 1,1
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▪ Voordelen en optimalisatiemogelijkheden

▪ Schending onaantastbaarheidsvoorwaarde om de niet overdraagbare fiscale bewerkingen toe te 
passen (vrijgestelde reserves) + mobiliseren van vrijgestelde reserves

• Maar opgelet: investeringsreserves zijn altijd belastbaar!

▪ Combinatie VVPRter en VVPRbis

▪ Notionele interestaftrek (NIA)

• Hervorming VenB: uitholling NIA

▪ Hervorming VenB: schrapping “13%-regel” voor verlaagd tarief vennootschapsbelasting

207
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▪ Vereffenen aan 0% RV, zonder wachttermijn

▪ Ook vennootschappen in vereffening! (Art. 208 WIB92: blijven aan de vennootschapsbelasting onderworpen)

• “Onverminderd de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling”
(Parlementaire vraag nr. 3356 van mevr. Veerle Wouters van 1 april 2015)

o Vraag Veerle Wouters:

“Vennootschappen die worden ontbonden, worden tijdens de vereffening op dezelfde wijze aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen als niet-ontbonden vennootschappen. Door de verkoop van activa kunnen 
immers nog belastbare winsten worden gerealiseerd.

Kunnen deze vennootschappen de toepassing genieten van artikel 184quater van het WIB92? Mogen zij tijdens de duur 
van hun vereffening nog een liquidatiereserve aanleggen?”

o Antwoord Minister van Financiën:

“Een binnenlandse vennootschap in vereffening kan inderdaad een liquidatiereserve aanleggen indien voldaan is aan de 
voorwaarden daartoe.”

208
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▪ IAB FAQ Bijzondere liquidatiereserve, dd. 22 juni 2015

Kan in bepaalde gevallen de antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) worden toegepast?

• « Indien de bedrijfsleider duidelijk van plan is om de activiteiten van de vennootschap stop te zetten, kan de vorming van 

de (bijzondere) liquidatiereserve, gevolgd door de vereffening van de vennootschap, niet als fiscaal misbruik worden

aangemerkt. Het hoofddoel van de verrichting is immers niet de verkrijging van een fiscaal voordeel, maar de ontbinding

van de vennootschap. »

• « Indien de bedrijfsleider die de liquidatiereserve heeft aangelegd en vervolgens zijn vennootschap heeft vereffend, 

daarentegen de bedoeling heeft om zijn activiteiten middels een nieuwe vennootschap voort te zetten, kan de 

antimisbruikbepaling wel worden toegepast. Dan is het hoofddoel van de verrichting namelijk het verkrijgen van een fiscaal

voordeel (het voordeel van de aanslagvoet van 10%). Dan zal de bedrijfsleider op afdoende en ongeveinsde wijze de 

oprichting van de nieuwe vennootschap moeten kunnen rechtvaardigen: ander maatschappelijk doel, aantreden van nieuwe

vennoten, vestiging van de vennootschap op een andere plaats enz. »

209
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▪ Belastingdruk bij vereffening

Boekhoudkundige winst na belastingen (= na anticipatieve heffing) 100.000

Liquidatiereserve (LR) 100.000

Afzonderlijke heffing van 10% 10.000
= 10% op liquidatiereserve

RV op uitkering volledige liquidatiereserve 0,00

Bruto (na gewone vennootschapsbelasting) 100.000 (LR) + 10.000 (initiële heffing) = 110.000

Netto voor aandeelhouder = 100.000 
of 100.000/110.000 = 90,91%

Totale belastingdruk op het dividend 10.000/110.000 = 9,09%
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▪ Positieve rulings: geen misbruik

• Voorafgaande beslissing nr. 2018.0539 van 16 oktober 2018

• Voorafgaande beslissing nr. 2018.0484 van 30 april 2019

• Voorafgaande beslissing nr. 2021.0933 van 18 januari 2022

• Voorafgaande beslissing nr. 2019.1200 van 24 maart 2020

211
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Voorafgaande beslissing nr. 2018.0539 van 16 oktober 2018

▪ Aanvraag:

▪ Aanleg liquidatiereserve met de gerealiseerde meerwaarde op een onroerend goed

▪ Liquidatiereserve zal behouden blijven tot aan de vereffening van de vennootschap

▪ De vennootschap wenst ten vroegste over te gaan tot vereffening in het boekjaar volgend op het boekjaar waarin 
de liquidatiereserve werd aangelegd

▪ DVB:

▪ Liquidatiereserve kan worden aangelegd door een vennootschap in vereffening (cfr. Parl.Vr. nr. 3356 dd. 1 april 2015)

▪ De aanleg en de uitkering van de liquidatiereserve vormen beide een boeking van de resultaats-verwerking

→ Belastingvrije uitkering liquidatiereserves is ten vroegste mogelijk in het boekjaar dat volgt op 
datgene waarin de liquidatiereserve werd aangelegd

212
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Voorafgaande beslissing nr. 2018.0484 van 30 april 2019

▪ Aanvraag:

▪ Liquidatie notarisvennootschap en oprichting nieuwe notarissenassociatie

▪ Overdracht notarisprotocol naar nieuwe notarisvennootschap → aanleg liquidatiereserve met de gerealiseerde 
meerwaarde

▪ De oude vennootschap zal nog een aantal jaar in vereffening blijven en nadien ontbonden worden, zonder nog 
activiteiten uit te oefenen

▪ DVB:

▪ Liquidatiereserve kan worden aangelegd door een vennootschap in vereffening (cfr. Parl.Vr. nr. 3356 dd. 1 april 2015)

▪ Nieuwe notarisvennootschap maakt het makkelijker en goedkoper om toe te treden tot de associatie

→ Geen fiscaal misbruik

213
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Voorafgaande beslissing nr. 2021.0933 van 18 januari 2022

▪ Aanvraag:

▪ Gelijkaardige aanvraag in het kader van liquidatie notarisvennootschap en oprichting nieuwe notarissenassociatie

▪ De vennootschap wenst over te gaan tot vereffening in het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de 
liquidatiereserve werd aangelegd

▪ DVB:

▪ Liquidatiereserve kan worden aangelegd door een vennootschap in vereffening (cfr. Parl.Vr. nr. 3356 dd. 1 april 2015)

▪ Nieuwe notarisvennootschap maakt het makkelijker en goedkoper om toe te treden tot de associatie

→ Ook hier geen fiscaal misbruik
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Voorafgaande beslissing nr. 2019.1200 van 24 maart 2020

▪ Aanvraag:

▪ Aanleg liquidatiereserve in holdingvennootschap met de gerealiseerde meerwaarde door nieuwe structuur

▪ Holding (M) werd opgericht voor uitkoop in familiale vennootschap met operationele activiteit (T)

▪ Overeenkomst werd gesloten met private-equity speler (Z) → neemt alle aandelen over van T met nieuw opgerichte holding

▪ Liquidatiereserve zal behouden blijven tot aan de vereffening van de vennootschap

▪ De vennootschap wenst over te gaan tot de ontbinding en vereffening in het boekjaar volgend op het boekjaar 
waarin de liquidatiereserve werd aangelegd

▪ DVB:

▪ Er is sprake van een zakelijke verrichting met derde die via derde de controlerende aandeelhouder wordt 

▪ Holding financiert zijn inkoop in nieuwe holding met liquidatie-uitkering 

→ Geen fiscaal misbruik
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Hoe opgave 275A invullen bij liquidatie?

216

215

216



25/05/2022

109

Liquidatiereserve

217
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▪ Art. 21, 11°WIB92

De inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten niet:

[…]

11° de dividenden bedoeld in artikel 209, in de mate dat hun toekenning of betaalbaarstelling voortkomt van een vermindering
van de liquidatiereserve bedoeld in de artikelen 184quater of 541, of de dividenden van buitenlandse oorsprong in zoverre hun 
toekenning of betaalbaarstelling het gevolg is van analoge bepalingen of gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

[…]

▪ Art. 209 WIB92➔ liquidatie

Wanneer het maatschappelijk vermogen van een vennootschap wordt verdeeld ten gevolge van ontbinding of om enige andere
reden, wordt als een uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil tussen de uitkeringen in geld, in effecten of in enige
andere vorm, en de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal. 

[…]
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Quid aangifte 273A (RV) bij liquidatie?

219
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→ Verduidelijking in aangifteformulier vennootschapsbelasting aj. 2021!
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▪ Dankzij FIFO-systeem structureel dividenden kunnen uitkeren aan 13,64%!

221
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▪ Is stelselmatig gebruik misbruik?

1) Regeling voorziet zelf in een houdtermijn van 5 jaar voor het verlaagde tarief

2) Memorie van Toelichting geeft een voorbeeld van een vroegtijdige uitkering
(Memorie van Toelichting, DOC 0672/001, blz. 12-17 dd. 28.11.2014)

3) Advies Raad van State: « Volgens de Inspectie van Financiën komt deze maatregel in hoofdzaak neer op 
een structurele verlaging van de roerende voorheffing op dividenden van kleine ondernemingen voor
zover de liquidatiereserve vijf jaar op de passiefzijde van de balans wordt behouden. De maatregel lijkt
dus niet zozeer bedoeld om de financiering van kleine ondernemingen te vergemakkelijken, maar 
vooral om de roerende voorheffing op dividenden te verlagen voor een welbepaalde categorie van 
ondernemingen. De vraag die dan rijst is waarom dit niet evenzeer gebeurt voor de andere
ondernemingen. » (Parl. St. Kamer, nr. 672/1, DOC 0672/001, blz. 184 dd. 28.11.2014)

4) VVPRbis: … elk jaar 15%
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▪ Enkele nadelige aspecten…

▪ Voorfinanciering heffing van 10%

• Vennootschappen met liquiditeitsproblemen

• Verloren kost indien geen dividenden uitgekeerd worden

▪ Onaantastbaarheidsvoorwaarde: 

• Aanwending liquidatiereserve om bv. overgedragen verliezen aan te zuiveren → de kost van 10% kan niet 
gerecupereerd worden

▪ Moeder-dochterfusie

• Parlementaire vraag nr. 2648 (dd. 11.03.2015) van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Justitie over “de 
interne vereffening”

223

Liquidatiereserve

Vraag nr. 2648 van dhr. Luk Van Biesen dd. 11 maart 2015

o Luk Van Biesen (Open Vld):

« Mijnheer de voorzitter, het is een technische vraag, maar dat mag ook in deze commissie. Inzake vennootschapsbelasting
stelt artikel 184quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat een liquidatiereserve kan worden aangelegd. Eén
der voorwaarden opdat de liquidatie van het speciaal hiervoor voorziene belastingregime kan genieten, is dat ze blijvend
op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief moet worden geboekt en niet tot grondslag mag dienen voor
enige beloning of toekenning. 

De vraag rijst welke fiscale gevolgen er ontstaan indien een vennootschap die een liquidatiereserve heeft aangelegd via 
een met fusie gelijkgestelde verrichting, een zogenaamde moeder-dochterfusie, wordt overgenomen. Daardoor zal het 
eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, inclusief de liquidatiereserve, geheel wegvallen.

Artikel 211, § 2, vierde lid, voorziet er echter in dat in dergelijke situatie er geen vermindering dient te gebeuren inzake 
bepaalde meerwaarden, kapitaalsubsidies, vrijgestelde reserves, vrijgestelde waardeverminderingen en vrijgestelde 
provisies die als dusdanig voorkomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap. 

Moeder-dochterfusie
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o Luk Van Biesen (Open Vld):

Mijnheer de minister, kunt u bevestigen dat ook de liquidatiereserve voor het bedrag waarvoor ze bij de 
overgenomen vennootschap werd aangelegd, naar aanleiding van een met fusie gelijkgestelde verrichting 
door de overnemende vennootschap kan worden heraangelegd, waarbij het speciaal belastingregime voor 
de liquidatiereserve verder van toepassing blijft? 

Ik moet eerlijk toegeven, mijnheer de voorzitter, dat ik deze vraag niet heb getoetst aan “Heerlijk helder”, het 
programma van onze vriend Jan Hautekiet. Ik geef toe dat het geen eenvoudige taal is, maar dat is nu 
eenmaal beroepsjargon.»
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Liquidatiereserve

o Minister Johan Van Overtveldt:

« U weet, mijnheer Van Biesen, dat ik de eerste gelukkige was om het stempel « Heerlijk helder » opgedrukt te krijgen, dus 
zal ik proberen in de lijn van dat patroon te antwoorden, hoewel dit met dergelijke vraag niet evident is.

Gelet op het feit dat een moeder-dochterfusie de rechtshandeling is waarbij de overnemende vennootschap reeds het 
geheel van de aandelen van de overgenomen vennootschap in haar bezit had en het gunstige regime met betrekking tot de 
liquidatiereserve enkel bedoeld is voor de aandeelhouders die natuurlijke personen zijn, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat
in het door u aangehaalde geval een liquidatiereserve wordt aangelegd.

In voorgelegd geval wijkt het fiscale neutraliteitsbeginsel, zoals bedoeld in het wetsartikel waarnaar u verwijst, volgens het 
Hof van Cassatie af van het gemene recht en is het slechts van toepassing op de in dat artikel bedoelde gevallen. De 
Grondwet laat niet toe dat dit fiscaal neutraliteitsbeginsel naar analogie wordt uitgebreid tot gevallen die het niet beoogt. 
De liquidatiereserve die overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan worden aangelegd, behoort tot de belaste reserves. 

Een moeder-dochterfusie heeft tot gevolg dat de belaste reserves van de overgenomen vennootschap niet meer worden
teruggevonden in het vermogen van de overnemende vennootschap, zodat niet langer voldaan is aan de voorwaarde voor
het behoud van de liquidatiereserve. » 
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Liquidatiereserve

Vraag nr. 1331 van dhr. Luk Van Biesen dd. 1 december 2016

o Luk Van Biesen:

« Luidens artikel 213, 1° lid Wetboek der inkomstenbelastingen (WIB) wordt bij een belastingvrije splitsing de belaste
reserves van de gesplitste vennootschap evenredig verdeeld volgens de fiscale nettowaarde van de door deze laatste aan
elk van de andere betrokken vennootschappen gedane inbreng.

Bij een partiële splitsing geldt hetzelfde principe op basis van artikel 213, 3° lid WIB.

Onder de belaste reserves kan zich een liquidatiereserve bevinden, aangelegd conform artikelen 184quater, 21, 11° en 
219quater WIB.

Gelet op de specifieke fiscale eigenschappen van de liquidatiereserve, is het van belang zekerheid te hebben omtrent de 
verdeling van de liquidatiereserve naar aanleiding van een belastingvrije splitsing.

Kan u aangeven of de gesplitste vennootschap een keuze heeft wat betreft de verdeling van de verschillende soorten 
belaste reserves dan wel dat de verdeling van alle soorten belaste reserves ook plaats vindt in evenredigheid volgens de 
fiscale nettowaarde van de door de gesplitste vennootschap aan elk van de andere betrokken vennootschappen gedane 
inbreng?”

Belastingvrije splitsing

227

Liquidatiereserve

o Antwoord minister van Financiën:

“De bepalingen in verband met de liquidatiereserve doen geen afbreuk aan de toepassing van de huidige wettelijke en 
administratieve bepalingen die betrekking hebben op de verdeling van de belaste reserves in het kader van een 
belastingvrije of partiële splitsing.

Dat houdt in principe in dat de liquidatiereserve van de gesplitste vennootschap moet worden verdeeld overeenkomstig de 
fiscale nettowaarde van de bestanddelen die door de overnemende of verkrijgende vennootschappen worden 
overgenomen of verkregen.”
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Liquidatiereserve

→Voorafgaande beslissing nr. 2017.402 van 6 juli 2017

▪ Aanvraag:

▪ Liquidatiereserve aangelegd door vennootschap A

▪ Belastingvrije partiële splitsing (→ A en B) binnen de 5 jaar na aanleg liquidatiereserve

• Toepassing art. 213 WIB92: verdeling liquidatiereserve overeenkomstig de fiscale nettowaarde van de bestanddelen die 
door vennootschap B worden overgenomen of verkregen

→ Voldaan aan onaantastbaarheidsvoorwaarde?

▪ DVB:

▪ Liquidatiereserve zal nog steeds worden teruggevonden bij A en B → geen aantasting liquidatiereserve

▪ Fiscale neutraliteit → de duur of berekening van de 5-jarige periode zal hierdoor niet wijzigen

▪ Voor bepaling tarief RV op latere uitkeringen liquidatiereserve: rekening houden met datum waarop de 
liquidatiereserve initieel werd aangelegd (door A)

Belastingvrije partiële splitsing

229

Liquidatiereserve

▪ Wanneer beter geen liquidatiereserve aanleggen?

▪ Verliezen

o Quid afsluiting 2021?

▪ Faillissement

▪ Fusies

▪ Overname, verkoop of opvolging via holding

▪ Rechtsonzekerheid

▪ … ?
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Liquidatiereserve

Optimaal uw onroerend goed uit uw vennootschap halen bij een vereffening d.m.v. de 
liquidatiereserve?

Voorbeeld:

231

Liquidatiereserve

Voorbeeld (vervolg)
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Liquidatiereserve

Voorbeeld (vervolg)

FISCAAL

GEWOON

RR (alg. vast recht): 50

VenB: 225.000

RV: 202.500

427.550

VERKOPEN

RR (12%): 120.000

VenB: 225.000

Liquidatieheffing: 61.358

406.358
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Belastbare voorzieningen
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Andere in de balans vermelde reserves

235

Andere in de balans vermelde reserves

▪ Boeking deel van rekening 132 (belastingvrije reserve), welke niet voldoet aan vrijstellings-
voorwaarde

Voorbeeld

▪ Toepassing 120%, waar dit normaal niet toegelaten is 

→ opname in rubriek “Andere in de balans vermelde reserves”
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Andere belaste reserves

237

Andere belaste reserves

▪ Opname negatieve reserves die men nergens anders kwijt kan

▪ Wordt toegepast bij het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
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Onzichtbare reserves

Onzichtbare reserves - overzicht
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Belastbare waardeverminderingen

▪ Boekhoudkundig (art. 45, tweede lid KB/W.Venn / art. 3:23, tweede lid 
KB/WVV)

▪ Waardeverminderingen worden geboekt op activa met onbeperkte levensduur

▪ Dit in geval van duurzame ontwaarding of minderwaarde

▪ Voorbeelden: gronden, vorderingen en aandelen

241

Waardeverminderingen op vorderingen

▪ BOEKHOUDKUNDIG

▪ Vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde (art. 67, §1 KB/W.Venn./ art. 3:45, §1 KB/WVV)

▪ Waardeverminderingen worden toegepast indien onzekerheid over betaling op vervaldag; waardeverminderingen 
mogen worden toegepast wanneer realisatiewaarde op afsluitdatum lager is dan de boekwaarde (art. 68 KB/W.Venn. 
/ art. 3:46 KB/WVV )

▪ Waardeverminderingen worden afgetrokken van actiefpost waarop ze betrekking hebben 

▪ FISCAAL

▪ Principe: verliezen zijn pas aftrekbaar wanneer ze zeker en vaststaand zijn

▪ Wanneer zeker verlies NIET aangetoond kan worden: regeling van de waarschijnlijke verliezen (“dubieuze 
debiteuren”) (art. 48 WIB92)
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Waardeverminderingen op vorderingen

▪ Fiscale vrijstellingsvoorwaarden (art. 22 KB/WIB92 e.v.)

• De verliezen moeten aftrekbaar (kunnen) zijn als beroepsverliezen

• De verliezen moeten scherp omschreven zijn

• De vorderingen waarop waarschijnlijk verlies zal geleden worden, moeten individueel worden aangeduid (i.e. 
geen globalisering)

• De verliezen moeten waarschijnlijk zijn ten gevolge van omstandigheden die zich tijdens het belastbaar 
tijdperk hebben voorgedaan en nog steeds aanwezig zijn op het einde van het belastbaar tijdperk

‒ Geen verliezen die voortvoeien uit een algemeen risico

‒ Loutere feit dat klant 30 dagen na vervaldag nog niet betaald heeft, volstaat niet

‒ Creditnota’s ≠ bewijs van verlies van de vordering

• Waardeverminderingen moeten afzonderlijk geboekt worden

• Verantwoording via opgave 204.3

243

Overdreven afschrijvingen

▪ Wat zijn afschrijvingen?

▪ Het boekhoudkundig uitdrukken van de economische ontwaarding tijdens het boekjaar van de 
investering

▪ Deel van EBITDA

→ Economische ontwaarding, niet technische!

• Voorbeelden:

• Taxi, 23 jaar oud, 500.000 km, gemiddeld 16 l/km, onderhoud 14.000 /jaar

• Weefgetouwen

• Machine: 15 jaar draaien, maar 10 jaar economische levensduur → afschrijven op 10 jaar
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Overdreven afschrijvingen

▪ Wat zijn afschrijvingen? (vervolg)

▪ Economische ontwaarding?

• Grond: neen

• Hof van Beroep Gent, 26 oktober 2010:

• Schilderijen: worden opgehangen en ondergaan geen waardevermindering

• Kristallen servies en vazen Val St. Lambert, porseleinen servies Limoges, koperen schouwstuk: zelden 
gebruikt → geen waardevermindering

• Perzische tapijten: minimale slijtage door het normaal belopen ervan 

• Antiek: geen waardevermindering

• Rechtbank Leuven, 4 juni 2010:

• Heraanleg tuin rond bedrijfsgebouw

• Tuinaanleg: 10 jaar

• Verlichting: 5 jaar 

245

Overdreven afschrijvingen

▪ Wat zijn afschrijvingen? (vervolg)

• Circulaire Ci.RH. 243/605.796 dd. 11 januari 2011

• Kunstwerken ingewerkt in gebouwen: afschrijvingen volgens hetzelfde percentage als het gebouw waarin 
ze zijn ingewerkt

• Overige kunst (bv. schilderijen, beeldhouwwerken, antiquiteiten,…): neen, geen afschrijvingen

• Circulaire Ci.RH. 243/603 dd. 21 maart 2011; art. 63/1 WIB92:

• Oplaadstations elektrische voertuigen (investeringen gedaan in 2010 tot 2012): mag op 2 jaar
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Overdreven afschrijvingen

Fiscale behandeling afschrijvingen

▪ Afschrijvingen worden fiscaal aanvaard indien:

▪ Ze betrekking hebben op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur 
beperkt is (art. 52, 6º WIB92);  

▪ Ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde (art. 61, lid 1 WIB92);

▪ Ze noodzakelijk zijn (art. 61, lid 1 WIB92); 

▪ Ze samengaan met een waardevermindering die zich werkelijk gedurende het belastbare tijdperk heeft voorgedaan 
(art. 61, lid 1 WIB92). Dit betekent dat de aftrekbare afschrijvingen niet meer mogen bedragen dan het daadwerkelijk 
verlies aan marktwaarde dat de activa tijdens het jaar of boekjaar hebben ondergaan (Com.IB 61/20, tweede paragraaf). 

247

Overdreven afschrijvingen

▪ Fiscaal aanvaarde afschrijvingsmethodes:

A. Lineaire afschrijving

B. Degressieve afschrijving

C. Verdubbelde lineaire afschrijving

D. Afschrijving naar wens

E. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen
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Overdreven afschrijvingen

A. Lineaire afschrijving

▪ Algemene richtlijn van de administratie voor bepaalde forfaitaire percentages 
(com.IB, 61/103-135): 

Activa Afschrijvingspercentage

Kantoor-en handelsgebouwen, 
woningen

3%

Nijverheids- en industriële gebouwen 5%

Machines, toestellen, motoren 10%

Rollend materieel 20%

Zonnepanelen 5%

Cliënteel/ goodwill 10-12 jaar

Zakelijke rechten (VG, opstal, erfpacht) Over de looptijd van het recht

Bedrijfsfiets 33%

249

Overdreven afschrijvingen

Stel: AW = 100 EUR L D Restwaarde

Jaar x 20 40 (40% x 100) 60

Jaar x+1 20 24 (40% x 60) 36

Jaar x+2 20 20 (40% x 36 = 14,4 < 20) 16

Jaar x+3 20 16 0

Jaar x+4 20 0

250

B. Degressieve afschrijvingen
▪ Maximaal het dubbele van het lineaire afschrijvingspercentage

▪ Toegepast op het nog niet afgeschreven saldo

▪ Max. 40% van de aanschaffings- of beleggingswaarde

▪ Overstap naar lineaire afschrijvingen van zodra degressieve afschrijvingen lager zijn

▪ Keuzestelsel (formulier 328K)! 
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Overdreven afschrijvingen

▪ Hervorming vennootschapsbelasting: degressief afschrijvingssysteem wordt 
opgeheven

▪ Voor activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020

▪ Indien afschrijvingssysteem reeds gestart werd vóór 01/01/2020, mag dit verder gezet 
worden !

251

▪ Mogen NIET degressief worden afgeschreven:

▪ Immateriële vaste activa

• Verplicht lineair (art. 63 WIB92)

• Uitzondering: investeringen in audiovisuele werken

▪ Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen (art. 43, 1° KB/WIB92)

• Tenzij uitsluitend gebruik voor verhuring of taxidienst 

▪ Vaste activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden door degene die deze activa 
afschrijft (art. 43, 2° KB/WIB92)

• D.w.z. verhuurde activa niet degressief afschrijven; in leasing gegeven activa wel degressief kunnen afschrijven

• ↔ Hof van Beroep te Antwerpen dd. 06/10/2015:

• Onderscheid is discriminerend en strijdig met het gelijkheidsbeginsel

• Verhuurd gebouw mag WEL degressief afgeschreven worden

▪ Zeeschepen die het bijzonder afschrijvingsstelsel van art. 121 van Programmawet van 
2 augustus 2002 genieten
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Overdreven afschrijvingen
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Overdreven afschrijvingen

C. Verdubbelde lineaire afschrijving

Art. 64bis WIB92

“In de ontwikkelingszones van categorie 1, vermeld in artikel 11 van de wet van 30 december 1970 
betreffende de economische expansie, kan machtiging verleend worden om, in afwijking van de 
artikelen 61, eerste lid en 64, gedurende maximaal drie opeenvolgende belastbare tijdperken 
overeengekomen in het tegemoetkomingscontract, een jaarlijkse afschrijving toe te passen die 
gelijk is aan tweemaal de normale lineaire afschrijvingsannuïteit op investeringen in materiële 
vaste activa bestaande uit gebouwen, installaties, machines en uitrusting die zijn aangeschaft of 
vervaardigd overeenkomstig de in het kader van die wet aangemoedigde verrichting.”

253

Overdreven afschrijvingen

D. Afschrijving naar wens

Art. 62 WIB92

“Het gedeelte van de aanschaffings- of beleggingswaarde dat overeenstemt met het totale bedrag 
van de bij de aankoop komende kosten of van de onrechtstreekse productiekosten, en de 
oprichtingskosten mogen worden afgeschreven, ofwel ineens tijdens het belastbare tijdperk waarin 
de kosten zijn gemaakt, ofwel bij gelijke fracties zonder onderbreking gespreid over het aantal 
jaren dat de belastingplichtige bepaalt.”

▪ Bij de aankoop horende kosten: enkel mogelijk voor kleine vennootschappen art. 15, §§1-6 
W.Venn.(art. 196 §4 tweede lid WIB92)

→ Uitz: bij de aankoop horende kosten met betrekking tot personenauto’s, auto’s met dubbel 
gebruik en minibussen mogen nooit naar wens worden afgeschreven
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Overdreven afschrijvingen

Hervorming vennootschapsbelasting: afschrijving naar wens

▪ Wijziging voor activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020:

▪ Bijkomende kosten kunnen door kleine vennootschappen slechts nog afgeschreven worden op 2 
manieren:

1. Eenmalig volledig bedrag in mindering nemen

2. Afschrijving volgens het afschrijvingsritme van de investering

→ NIET MEER: lineaire afschrijving volgens eigen afschrijvingsritme

255

Overdreven afschrijvingen

E. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen

Boekhoudkundig: art. 61, §1, tweede lid KB/W.Venn. / art. 3:39, §1, tweede lid KB/WVV

“Voor de in het vorige lid bedoelde vaste activa wordt overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen 
wanneer, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging van economische of technologische 
omstandigheden, hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vennootschap.”

Fiscaal: Com.IB, nr. 61/209, vierde lid

“Wat daarentegen de materiële vaste activa betreft kunnen de in voormeld art. 64, § 1, tweede lid, KB tot uitvoering 
van het wetboek van vennootschappen bedoelde versnelde afschrijvingen ook op fiscaal vlak worden aanvaard, mits 
de vereiste rechtvaardigingen worden voorgelegd. Evenwel kan niet worden geduld dat van die bepaling misbruik 
wordt gemaakt om normale afschrijvingen in te halen die voorheen niet werden geboekt. Dergelijke tekorten mogen 
inderdaad slechts worden ingehaald door verlenging van de normale afschrijvingstermijn.” 
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Overdreven afschrijvingen

▪ Vergeten afschrijvingen (“afschrijvingstekorten”)
▪ Mogen worden ingehaald tijdens latere jaren tot en met de volledige recuperatie van de 

aanschaffings- of beleggingswaarde (Com.IB 61/96 en 61/192 e.v.)

257

Overdreven afschrijvingen

▪ Aanvang van de afschrijvingen

▪ Com.IB 61/84 en 85: vanaf…
▪ Fysische levering

▪ Betaling van de prijs of deel

▪ Juridische eigendomsoverdracht
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Overdreven afschrijvingen

▪ Com.IB 61/84 – Tijdens het (boek)jaar verkregen of tot stand gebrachte activa

Een eerste normale afschrijvingsannuïteit mag worden afgetrokken van de beroepsinkomsten van het jaar 
of boekjaar waarin de afschrijfbare activa werkelijk zijn verkregen of tot stand gebracht, ongeacht of de 
verkrijging of de oprichting bij het begin of op het einde van dat tijdperk heeft plaatsgehad; m.a.w. het is 
niet nodig de afschrijvingsannuïteit voor het eerste jaar of boekjaar pro rata temporis te verminderen (zie 
evenwel 61/88 m.b.t. tijdens het jaar van aanvang van de beroepswerkzaamheid verkregen of tot stand 
gebrachte activa).

Een activum is tijdens het jaar of boekjaar verkregen wanneer het:

1° ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in het bezit van de onderneming is gekomen;

2° ofwel wanneer de belastingplichtige er tijdens dat tijdperk juridisch eigenaar is van geworden 
omdat het alsdan het voorwerp is geweest van een voltrokken koop met onmiddellijke 
eigendomsoverdracht, ook al is het nog niet geleverd en/of betaald.

259

Overdreven afschrijvingen

▪ Com.IB 61/85 – Vooruitbetalingen

Nog niet door de belastingplichtige verkregen immateriële en materiële vaste activa die reeds het 
voorwerp zijn van een tussen partijen gesloten overeenkomst (bestelling, aanneming, koopovereenkomst 
zonder dadelijke eigendomsoverdracht enz.), mogen tot het bedrag van de tijdens enig jaar of boekjaar 
gedane en als dusdanig geboekte vooruitbetalingen worden beschouwd als tijdens dat tijdperk verkregen 
of tot stand gebracht.

[…]

Daartoe is echter vereist dat:

1° de nog niet door de belastingplichtige verkregen activa reeds het voorwerp zijn van een tussen partijen gesloten 
overeenkomst; het heeft geen belang of die overeenkomst tijdens het beschouwde jaar of boekjaar of wel vroeger 
gesloten is;

2° tijdens het beschouwde jaar of boekjaar één of meer vooruitbetalingen op die activa gedaan zijn; het moet 
werkelijke betalingen betreffen […]

3° de betaling in de boekhouding van de belastingplichtige werd opgenomen als een vooruitbetaling op de 
aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa die het voorwerp zijn van het contract.
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Overdreven afschrijvingen

▪ Com.IB 61/85 – Vooruitbetalingen (vervolg)

Dit vervroegen van de aanvang van de afschrijvingen blijft evenwel facultatief.

Het staat de belastingplichtige in de bedoelde gevallen dus ook vrij de afschrijvingen slechts te beginnen 
vanaf het jaar of boekjaar waarin de desbetreffende activabestanddelen zijn verkregen, zelfs wanneer hij 
de vooruitbetalingen op die bestanddelen als immateriële of materiële vaste activa heeft geboekt.

261

Overdreven afschrijvingen

▪ Com.IB 61/85 – Activa in aanbouw

De activa in aanbouw die door de onderneming zelf worden geproduceerd, doch bij het afsluiten van het boekjaar nog 
niet voltooid zijn, mogen met ingang van dat boekjaar worden afgeschreven op basis van de tot dusver werkelijk eraan 
bestede vervaardigingsprijs, die naar behoren gerechtvaardigd en als zodanig naar de vaste activa is geboekt.
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Overdreven afschrijvingen

Art. 196, §2,1° WIB92

“Ten name van de vennootschappen die op grond van artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen 
niet als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare 
tijdperk waarin het immaterieel of materieel vast actief werd aangeschaft of tot stand gebracht:
1°wordt de eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte vaste 
activa slechts als beroepskosten aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste 
activa zijn verkregen of tot stand gebracht;
2°wordt, in afwijking van artikel 62, het totale bedrag van de bij de aankoop komende kosten op dezelfde wijze als 
de hoofdsom van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de desbetreffende vaste activa afgeschreven.”

263

Overdreven afschrijvingen

→Kleine vennootschappen (art. 15, §§ 1-6 W.Venn): volledige afschrijving jaar van aanschaf

→Hervorming vennootschapsbelasting: voor activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 
01/01/2020 

▪ Pro-rata temporis afschrijven in het jaar van de investering ook voor kleine vennootschappen

▪ Opgelet: bijkomende kosten grond

• Zonder waardevermindering → direct boeken
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Overdreven afschrijvingen

Art. 361 WIB92

“Wanneer bij het onderzoek van de boekhouding over een bepaald belastbaar tijdperk onderwaarderingen van 
activa of overwaarderingen van passiva vermeld in artikel 24, eerste lid, 4°, worden vastgesteld, worden deze 
als winst van dat belastbare tijdperk aangemerkt, zelfs indien ze blijken uit de boekhouding betreffende vorige 
belastbare tijdperken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat ermee rekening is gehouden bij het bepalen van 
het resultaat van deze laatste tijdperken.”

▪ Worden terug in belastbare basis opgenomen via opname onder de onzichtbare belastbare reserves

→ Leidt tot fiscaal neutrale terugname van afschrijvingen

▪ Bedoeling om belasting te ontduiken is niet vereist

▪ Per bestanddeel van activa moet nagegaan worden wat het gepaste afschrijvingsexcedent is

▪ Er kan geen overdreven afschrijving worden weerhouden wanneer de Administratie met kennis van zaken 
voorheen de excedenten heeft aanvaard

265

Overdreven afschrijvingen

Voorbeeld

▪ Een btw-plichtige NV met een boekjaar volgens het kalenderjaar, voldoet aan de definitie van 
kleine vennootschap volgens art. 1:24, §§ 1-6 WVV.

▪ De vennootschap heeft op 1 juli 2019 een weefgetouw aangekocht voor een prijs van 480.000 
EUR, exclusief btw. De raad van bestuur beslist het getouw af te schrijven op 5 jaar. Na een fiscale 
controle in 2021 over de inkomstenjaren 2019 en 2020 blijkt dat de machine een levensduur 
heeft van minstens 15 jaar, maar de economische rendabele levensduur zo’n 10 jaar bedraagt. De 
vennootschap heeft  intussen al twee jaren afgeschreven, zo’n 48.000 EUR per jaar. Hierbij 
besluit ze haar boekhouding aan te passen aan de controle.

266
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Overdreven afschrijvingen

Voorbeeld (vervolg)

▪ Boekingen in 2021:

▪ Fiscaal

2319  Afschrijving weefgetouwen
@ 743x  Belaste winsten ingevolge controle

48.000,00

48.000,00

Boekhoudkundig Fiscaal aanvaard Aanpassing Cumul

2019

2020

2021

48.000

48.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

48.000

24.000

48.000

0

Onzichtbare reserve

267

Overdreven afschrijvingen

Voorbeeld (vervolg): aangifte 2019 (aj. 2020)

Reserves

Belastbare gereserveerde winst

Codes Bij het begin van het belastbare

tijdperk

Op het einde van het belastbare

tijdperk

Onzichtbare reserves

Belastbare waardeverminderingen

1020

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

Overdreven afschrijvingen

1021

............l............l............l..........., . . ............l............l....... l.….. , . .

Andere onderschattingen van activa

1022

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

Overschattingen vanpassiva

1023

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

0,00 24.000,00
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268
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Overdreven afschrijvingen

Voorbeeld (vervolg): aangifte 2020 (aj. 2021)

Reserves

Belastbare gereserveerde winst

Codes Bij het begin van het belastbare

tijdperk

Op het einde van het belastbare

tijdperk

Onzichtbare reserves

Belastbare waardeverminderingen

1020

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

Overdreven afschrijvingen

1021

............l............l............l..........., . . ............l............l....... l.….. , . .

Andere onderschattingen van activa

1022

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

Overschattingen vanpassiva

1023

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

24.000,00 48.000,00

269

Overdreven afschrijvingen

Voorbeeld (vervolg): aangifte 2021 (aj. 2022)

Reserves

Belastbare gereserveerde winst

Codes Bij het begin van het belastbare

tijdperk

Op het einde van het belastbare

tijdperk

Onzichtbare reserves

Belastbare waardeverminderingen

1020

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

Overdreven afschrijvingen

1021

............l............l............l..........., . . ............l............l....... l.….. , . .

Andere onderschattingen van activa

1022

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

Overschattingen vanpassiva

1023

............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .

48.000,00 0,00
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▪ Art. 24, eerste lid, 4° WIB92

Winst bestaat uit inkomsten van alle nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen die voortkomen:

…

4° uit onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva, in zover de onderwaardering of de 
overwaardering niet samenvalt met een al dan niet uitgedrukte vermeerdering of vermindering, naar het geval, 
noch met afschrijvingen die voor de toepassing van de belasting in aanmerking zijn genomen.

271

Andere onderschattingen van activa of 
overschattingen van passiva

Andere onderschattingen van activa of 
overschattingen van passiva
Voorbeelden onderschattingen van activa

▪ Onderschattingen van grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, afgewerkte producten, 
handelsgoederen en bestellingen in uitvoering

▪ Onderschatting van beschikbare middelen

▪ Onderwaardering van vorderingen 

▪ Onderschatting van activa naar aanleiding van niet-fiscaal aanvaarde afschrijving HWMW

272

271
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Andere onderschattingen van activa of 
overschattingen van passiva
Voorbeelden overschatting van passief

▪ Geboekte, maar nog niet belastbaar gestelde dividenden

▪ Overwaardering van passiva door omzetting van buitenlandse munt

▪ Niet boeken van ontvangen handelskortingen

▪ Niet-afboeking kwijtgescholden schulden

273

Andere onderschattingen van activa of 
overschattingen van passiva
Voorbeeld

▪ Situatie: 
▪ Een btw-plichtige NV sluit haar boekjaar af per kalenderjaar. Tijdens het inkomstenjaar 2020 heeft de vennootschap een 

‘herinnering’ verkeerdelijk ingeschreven in haar boekhouding als factuur en dit ten belope van 10.000 EUR + 2.100 EUR btw of in 
totaliteit 12.100 EUR. 

▪ Ingevolge een controle wordt deze dubbele boeking rechtgezet

▪ Aangifte  (aj. 2021): 

Reserves
Belastbare gereserveerde winst

0,00 12.100,00

274
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Vooruitbetaalde kosten

Voorheen

▪ BOEKHOUDRECHT: “matching principe”

• Overdragen geboekte opbrengsten die betrekking 
hebben op toekomstige boekjaren

• Toerekenen vooruitbetaalde kosten aan het 
boekjaar waarop ze betrekking hebben

• Via overlopende rekeningen (art. 33, tweede lid 
KB/W.Venn.)

▪ FISCAAL RECHT:

• Kosten aftrekbaar in het BT waarin betaald, 
gedragen of zeker en vaststaand (art. 49 WIB92)

• Planningstechniek

275

Vooruitbetaalde kosten

Sinds aj. 2019 – BT 01/01/2018

▪ Nieuw art. 195/1 WIB92: invoering boekhoudkundig matching principe in het fiscaal recht

“De kosten die werkelijk zijn betaald of gedragen, of het karakter van zekere en vaststaande schulden of 
verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt in het belastbare tijdperk, en die geheel of 
gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig belastbaar tijdperk, zijn slechts als beroepskosten 
aftrekbaar in het belastbare tijdperk waarin ze ofwel zijn betaald of gedragen, ofwel als schuld zijn 
geboekt, alsmede in de volgende belastbare tijdperken, in verhouding tot het gedeelte van die kosten 
dat betrekking heeft op dat belastbare tijdperk.”

276
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Vooruitbetaalde kosten

Vraag nr. 25159 van 22 mei 2018 van de heer Roel Deseyn aan de minister van Financiën over “het 
matchingprincipe bij de aftrek van beroepskosten”

o Roel Deseyn (CD&V):

“Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het matchingprincipe ingevoerd voor de aftrek van beroepskosten. Op die manier
wordt komaf gemaakt met planningstechnieken allerhande. De tekst van de wet noch de memorie van toelichting maakt echter duidelijk
of die regel enkel geldt voor planningstechnieken en oneigenlijk gebruik of ook bij geboekte kosten die niet onder een fiscale planning
vallen. Ik denk dan aan jaarlijks terugkerende verzekeringspremies of verkeersbelastingen. Moeten die allemaal worden geprorateerd?

Wat is het toepassingsgebied van het matchingprincipe? Als het ook op niet-planning slaat, moet er dan geen administratieve tolerantie
worden gehanteerd voor geboekte kosten die geen fiscale planning als oogmerk hebben?”

o Minister Johan Van Overtveldt:

“Het matchingprincipe voor de aftrek van beroepskosten heeft een algemene draagwijdte en wordt niet beperkt tot louter
planningstechnieken. Kosten die op meerdere boekjaren slaan, zijn slechts aftrekbaar van een belastbare tijdperk als de kosten betrekking
hebben op dat belastbaar tijdperk. Het lijkt me niet opportuun om van dat principe af te wijken en in administratieve toleranties te
voorzien.”

277

Vooruitbetaalde kosten

Verhoogde eerste factuur bij renting

▪ In principe: spreiden via overlopende rekeningen (art. 33, lid 
2 KB/W.Venn.)

▪ CBN-advies nr. 2015/4 van 24 juni 2015 (randnr. 52):

“In het specifieke geval waarin contractueel is vastgelegd 
dat er een grote eerste betaling is of een verhoogde eerste 
huur, wordt de kost geboekt in de periode waarop deze 
betrekking heeft: in principe zullen de kosten dus worden 
gespreid via overlopende rekeningen over de 
overeengekomen (gebruiks)duur van de overeenkomst, 
maar de raad van bestuur kan op basis van technische en 
economische redenen een andere wijze van 
inresultaatname motiveren. Dit kan het geval zijn als de 
verhoogde eerste huur gelijk spoort met een werkelijke 
waardedaling van het geleasede goed.”

278
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Vooruitbetaalde kosten

Jaarpremies IPT

▪ Geen matching principe?

▪ Aftrekbaar mits 80%-grens

▪ In IPT-pensioenovereenkomst: de betaalde premies vertalen zich onmiddellijk in definitief verworven 
pensioenreserves voor de aangeslotene 

▪ → Premie volledig, onmiddellijk en definitief kwijt na betaling

279

Vooruitbetaalde kosten

▪ P. Van Eesbeeck, “Nieuw matchingprincipe heeft geen impact op IPT-premies” (Life & Benefits nr. 
2018/8, p. 6):

“Mits de IPT-pensioenovereenkomst maar duidelijk aangeeft dat de door de vennootschap betaalde 
premies zich onmiddellijk vertalen in definitief verworven pensioenreserves voor de aangeslotene (en mits 
eerbiediging van de 80%-grens), komt het ons logisch over dat de vennootschap deze premie volledig als 
beroepskost kan inbrengen voor het jaar van betaling.    De vennootschap is immers die premie vanaf diens 
betaling volledig, onmiddellijk en definitief ‘kwijt’. Het nieuwe matchingprincipe lijkt ons dan ook in die 
context geen issue te zijn.”

280
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Aanpassingen in meer van de begintoestand van de 
reserves

Aanpassing in meer van de begintoestand van de 
reserves

282
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Meerwaarden op aandelen

283

Meerwaarden op aandelen

Bron: De Standaard, 31/12/2019
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Meerwaarden op aandelen

Vanaf aj. 2019 (BT vanaf 01/01/2018)

▪ Afschaffing minimumtarief van 0,4% (0,412% incl. ACB) voor grote vennootschappen

▪ Vrijstelling van meerwaarden op aandelen conform DBI-voorwaarde

• Vanaf 2018 enkel vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien ook aan de 
participatievoorwaarde van art. 202, § 2, 1° WIB92 voldaan is: 

- Participatie van minstens 10%; OF

- Aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 EUR

• Indien na verkoop participatie < 10% en 2.500.000 EUR: 
geen vrijstelling meer van meerwaarde bij toekomstige 
verkoop van aandelen

• 10 jaar? 3 jaar?

285

Meerwaarden op aandelen

Voorwaarden vrijstelling

1. Voorwaarde houdduur

• Gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar

2. Participatievoorwaarde

• Minimumdeelneming van 10% of deelneming met aanschaffingswaarde van 2,5 miljoen EUR

3. Taxatievoorwaarde

286
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Meerwaarden op aandelen

Vanaf 01/01/2020 
(aj. 2021)

Taxatievoorwaarden én 
participatievoorwaarde voldaan

Participatievoorwaarde of
taxatievoorwaarde niet voldaan

Houdduur < 1 jaar • Standaardtarief 25%
• 20% voor deel belastbare grondslag  <

100.000 EUR (KMO)
• Standaardtarief 25% 
• 20% voor deel belastbare grondslag <

100.000 EUR (KMO)Houdduur ≥ 1 jaar 0%

287

Meerwaarden op aandelen

Bedrag fiscaal vrijgestelde meerwaarde

ontvangen vergoeding of verkoopwaarde van aandelen 
-

kosten van vervreemding
-

(aanschaffings- of beleggingswaarde - aangenomen waardevermindering)

288
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Meerwaarden op aandelen

VOORBEELD

• Kleine vennootschap met boekjaar van 01/10/2020 t.e.m. 30/09/2021

• Aankoop aandelen op 01/12/2019 voor waarde van 8.000 EUR

• Verkoop aandelen op 01/11/2021 voor waarde van 12.000 EUR

• Commissiekosten op verkoop ten belope van 550 EUR

• Andere voorwaarden inzake vrijstelling voldaan

289

Meerwaarden op aandelen

Boekhoudkundige verwerking

1. Aankoop aandelen op 01/12/2019 voor 8.000 EUR

2. Verkoop aandelen op 01/11/2021 voor 12.000 EUR

D C

51000 Aandelen: aanschaffingswaarde 8.000

@ 55000 Kredietinstellingen: R/C 8.000

D C

55000 Kredietinstellingen: R/C 11.450

65900 Diverse financiële kosten 550

@ 51000 Aandelen: aanschaffingswaarde 8.000

75200 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 4.000

290
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Meerwaarden op aandelen

Fiscale verwerking

Bedrag fiscaal vrijgestelde meerwaarde = 3.450 EUR

ontvangen vergoeding of verkoopwaarde van aandelen (12.000 EUR) 
-

kosten van vervreemding (550 EUR)
-

(aanschaffings- of beleggingswaarde (8.000 EUR) - aangenomen waardevermindering (0 EUR))

291

Meerwaarden op aandelen

3.450,00
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Meerwaarden op aandelen
▪ Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen 

waardeverminderingen op aandelen → Zie bespreking verworpen uitgaven

293

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

294

293

294
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Tax shelter

▪ Toepassingsgebied: erkende audiovisuele werken en podiumwerken

▪ Uitbreiding naar games-industrie (wet van 29 maart 2019, BS 16/04/2019)

▪ Voorlopige vrijstelling bij ondertekening raamovereenkomst: 

▪ 421% van het gedane investeringsbedrag

▪ Beperkt tot 203% van de verwachte fiscale waarde van het tax shelterattest

▪ Boeken op afzonderlijke rekening van het passief (onaantastbaarheidsvoorwaarde)

2017 
(aj. 2018)

2018 en 2019 
(aj. 2019 en 2020)

2020 
(aj. 2021)

Voorlopige vrijstelling 
(% investeringsbedrag):

310% 356% 421%

Definitieve vrijstelling 
(% fiscale waarde attest)

150% 172% 203%

295

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Voorbeeld rendement

Stel: investering van 100 EUR

− Netto-voordeel onder het VROEGERE systeem
a. 100 x 310% x 33,99% = 105,37 EUR

b. 100 x 310% x 24,98% =   77,44 EUR (verlaagd tarief van 0 tot 25.000)

c. 100 x 310% x 31,93% =   98,98 EUR (verlaagd tarief van 25.000 tot 90.000)

d. 100 x 310% x 35,54% = 110,17 EUR (verlaagd tarief van 90.000 tot 322.500)

− Netto-voordeel onder het NIEUWE systeem
• Fase 2018 – 2019

a. 100 x 356% x 29,58% = 105,30 EUR

b. 100 x 356% x 20,40% =   72,62 EUR (verlaagd tarief van 0 tot 100.000)

• Fase 2020

a. 100 x 421% x 25% = 105,25 EUR

b. 100 x 421% x 20% =   84,20 EUR (verlaagd tarief van 0 tot 100.000)

296
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
▪ Beperking vrijstelling:

▪ 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar (code 1080 PN)

o Vóór aanleg tax shelter

o Na raming vennootschapsbelasting

▪ Absoluut maximum: 

▪ Indien combinatie verschillende tax shelter regelingen: grensbedrag en maximum, per belastbaar 
tijdperk, zijn van toepassing op het totaal van de vrijstellingen

Tarief VenB in BT Absoluut maximum

29,58% • 850.000 EUR
• 1.700.000 EUR (voor raamovereenkomsten getekend in het BT dat afsluit vanaf 11/06/2020 

t.e.m. 30/12/2020)

25% • 1.000.000 EUR
• 2.000.000 EUR (voor raamovereenkomsten getekend in het BT dat afsluit vanaf 31/12/2020 

t.e.m. 31/12/2022)

297

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
▪ Interestvergoeding

▪ Maximumrente: gemiddelde EURIBOR 12 maanden + 450 basispunten

▪ Maximumperiode: 18 maanden

▪ Overdraagbaarheid niet-verleende tijdelijke vrijstelling

▪ Achtereenvolgens overgedragen, rekening houdend met eerder vermelde grenzen

Voorbeeld

o Tax shelter investering in boekjaar 31/12/2019 (aj. 2020, tarief 29,58%): 275.000 EUR

o Belastbare gereserveerde winst (code 1080) vóór aanleg reserve: 600.000 EUR

o Tijdelijk vrijstelbaar bedrag: 

• 356% x 275.000 = 979.000 EUR

• Beperkt tot 50% x belastbare gereserveerde winst = 50% x 600.000 = 300.000 EUR

o Overdraagbaar naar 2020: 850.000 (absoluut maximumbedrag! ) – 300.000 = 550.000 EUR

298
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
▪ Definitieve vrijstelling bij aflevering tax shelter attest

▪ Aflevering tax shelter attest: uiterlijk op 31 december van het 4de jaar volgend op het jaar waarin de 
raamovereenkomst wordt getekend 

▪ Toevoegen kopie attest bij aangifte! (art. 194ter, §5, lid 3 WIB92)

▪ Overboeking belastingvrije reserve naar de beschikbare reserves

▪ Vrijstelling van vennootschapsbelasting via verhoging van de begintoestand van de reserves

▪ Belastbaarheid voorlopige vrijgestelde winst + nalatigheidsinteresten:

▪ Indien niet naleving voorwaarden; OF

▪ Indien tax shelter attest niet tijdig werd ontvangen; OF

▪ Indien voorlopige vrijstelling > 203% (aj. 2021) van fiscale waarde tax shelter attest

299

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, §1ter, van de wet van 
5 april 1955 (BS 06/05/2019) (MvT: DOC 54 3528/001)

▪ Correcties n.a.v. hervorming VenB
▪ Rendement van reeds ondertekende maar ook toekomstige raamovereenkomsten waarborgen

▪ Indien geen correctie: lager rendement voor investeerders met onvoldoende belastbare winst !!!
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Voorbeeld

▪ Vennootschap heeft in BT 2017 (aj. 2018) een raamovereenkomst afgesloten voor 100.000 EUR
▪ Maximaal aan te leggen vrijgestelde reserve (310%): 310.000 EUR

▪ Onvoldoende belastbare winst in jaar waarin overeenkomst afgesloten wordt (stel: 0 EUR)

▪ Overdracht van vrijstelling naar aj. 2019
▪ Fiscale vrijstelling: 310.000 EUR x 29,58% = 91.698 EUR

▪ Stel: overdracht naar aj. 2021
▪ Fiscale vrijstelling: 310.000 EUR x 25% = 77.500 EUR

301

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
• Toepassing vermenigvuldigingscoëfficiënt op overdracht niet verleende vrijstelling

• Verhoging maximumbedrag vrijstelling

• Voor BT met tarief VenB 29%: 850.000 EUR

• Voor BT met tarief VenB 25%: 1.000.000 EUR

• Van toepassing vanaf aj. 2019 (BT 01/01/2018)

Tarief VenB BT waarin sommen 
werden gestort

Tarief VenB BT waarnaar niet 
uitgeoefend deel vrijstelling wordt 

overgedragen

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

33% 29% 356/310

25% 421/310

29% 25% 421/356

302

301

302



25/05/2022

152

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Voorbeeld

• Gegeven:

− Vennootschap die niet geniet van het verlaagd tarief

− Raamovereenkomst getekend op 03/01/2019

− Bedrag investering: 10.000 EUR

→  Boeking (cfr. CBN-advies 2015/1 van 13 mei 2015)

D C

499 Wachtrekening 10.000

@ 489 Overige diverse schulden 10.000

303

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
▪ FASE 1: voorlopige en voorwaardelijke tax shelter vrijstelling

▪ 10.000 x 356% = 35.600 EUR

▪ Nagaan grenzen:

− 50% van code 1080 (vóór aanleg tax shelter)

− Absoluut maximum van 850.000 EUR

…
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

• Stel: ONVOLDOENDE winst om tijdens het boekjaar het voorlopige belastingvoordeel integraal te 
verkrijgen

→  Bv. slechts 28.480 EUR i.p.v. 35.600 EUR kunnen vrijstellen

D C

6702X Geraamde belastingen 8.000 
(= 28.480 / 3,56)

49X Investering in tax shelter 2.000

@ 499 Wachtrekening 10.000

305

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

• Betaling investeringsbedrag:

• Boeking bedrag vrijstelling als belastingvrije reserve

→  Bedrag VOLLEDIGE potentiële vrijstelling,

ongeacht al dan niet voldoende winst tijdens het BT !

306

D C

489 Overige diverse schulden 10.000

@ 5500 KI: rekening-courant 10.000

D C

689 Toevoeging aan de belastingvrije reserves 35.600

@ 132 Belastingvrije reserves 35.600
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Aangifte aj. 2020:

• Verwerking aangifte indien onvoldoende winst:

− Code 1122 (vrijgestelde reserve): toegepaste vrijstelling = 28.480 EUR (= 356% x 8.000)

− Code 1010 (belastbare reserve): bedrag overgedragen vrijstelling = 7.120 EUR  (= 356% x 2.000)

− Code 1232 (VU): 8.000 EUR

…

7.120,00Tax shelter: belastbaar deel
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Aangifte aj. 2020:

28.480,00

[…]
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Aangifte aj. 2020:

…

8.000,00

309

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Per 31/12/2020:

• In situatie van onvoldoende winst:

− In 2019: overgedragen vrijstelling van 7.120 EUR (= 356% x 2.000)

− In 2020: toepassen vermenigvuldigingscoëfficiënt van 421/356 hierop

→ Overdracht vrijstelling naar aj. 2021: 421/356 x 7.120 = 8.420 EUR

− Bijboeken belastingvrije reserve:

D C

689 Toevoeging aan de belastingvrije reserves 1.300 
(= 8.420 – 7.120)

@ 132 Belastingvrije reserves 1.300
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
Per 31/12/2021 (indien voldoende winst 31/12/2020):

D C

6702X Geraamde belastingen 2.000 

@ 49X Investering in tax shelter 2.000

311

▪ Aangifte aj. 2021:

…

Tax shelter: belastbaar deel 7.120,00 0,00

…

2.000,00
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
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▪ Aangifte aj. 2021:

+ 1.300 + 7.120

28.480,00 36.900,00

35.600
+ 1.300

= 36.900

313

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken
▪ FASE 2: definitieve tax shelter vrijstelling

▪ Investeerder ontvangt het tax shelter-attest bv. op 20/04/2022

▪ Fiscale waarde tax shelter-attest nagaan

− Stel: OK, het volledige bedrag kan definitief vrijgesteld worden

▪ Aangifte aj. 2023:

36.900,00
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▪ Aangifte aj. 2023:

36.900,00

315

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

Tijdelijke fiscale maatregelen i.h.k.v. de corona-crisis

▪ Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 
pandemie

▪ Circulaire 2020/C/72 van 25 mei 2020 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter 
stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken

▪ Wet van 15 juli 2020 (Corona III) (BS 23/07/2020)

▪ Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie (BS 30/12/2020)

▪ Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie (1) (BS 13/04/2021)

▪ Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie (1) (BS 29/07/2021)

▪ Wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie (1) (BS 25/02/2022)
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Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

315

316



25/05/2022

159

1) In aanmerking komende uitgaven: verlenging met 12 maanden

▪ Gevolg: aflevering tax shelter attest door FOD Financiën mogelijk tot uiterlijk 31/12 van het 5de jaar (i.p.v. 
het 4de jaar) volgend op jaar ondertekening raamovereenkomst

• Voor raamovereenkomsten ondertekend:

o Vanaf 12/09/2018 tot 31/03/2022; of

o Voor animatiefilms en animatieseries en podiumwerken: vanaf 12/03/2018 tot 31/03/2022

• Waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd

2) Fiscaal uitstel storting sommen met 3 maanden

▪ In principe: storten sommen binnen de 3 maanden na ondertekening raamovereenkomst

▪ Storting kan echter 3 maanden worden uitgesteld voor zover de termijn van 3 maanden eindigt na 
12/03/2020

▪ Enkel voor raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 31/03/2022

▪ Aantonen liquiditeitsmoeilijkheden wegens Covid-19

317

Tax shelter erkende audiovisuele werken en 
podiumwerken

3) In aanmerking komend werk: ander werk aanduiden mogelijk onder strikte voorwaarden

4) Podiumwerken: uitstel van voorstellingen

5) Verhoging absoluut maximumbedrag vrijstelling

Tarief VenB Absoluut maximum Toepassingsgebied

29,58% 850.000 EUR → 1.700.000 EUR Voor het BT in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt 
getekend en dat afsluit vanaf 11/06/2020 tot 30/12/2020 

inbegrepen

25% 1.000.000 EUR → 2.000.000 EUR Voor het BT in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt 
getekend en dat afsluit vanaf 31/12/2020 tot 31/12/2022 

inbegrepen
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Vrijstelling gewestelijke steunmaatregelen

319

Vrijstelling gewestelijke steunmaatregelen
▪ Art. 193bis, §1 WIB92
§ 1

De tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies, die door de bevoegde gewestelijke instellingen worden toegekend aan 
vennootschappen en die beantwoorden aan de in de Verordening (EG) nr. 2204/2002 van 12 december 2002 van de Europese 
Commissie inzake de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor tewerkstelling gestelde 
voorwaarden of die in dat kader door de Europese Commissie worden aanvaard of aanvaard zijn, zijn vrijgestelde inkomsten 
ten name van deze laatste.

Kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving worden toegekend 
aan vennootschappen om immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen, zijn vrijgestelde 
inkomsten ten name van deze laatste.

▪ Art. 193ter, §1 WIB92
§ 1

De winst wordt vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en 
materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling 
door de bevoegde gewestelijke instellingen, met inachtneming van de Europese reglementering inzake staatssteun.
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Vrijstelling gewestelijke steunmaatregelen

▪ Steunmaatregelen die vallen onder de vrijstelling:

▪ Tewerkstellingspremies voor aanwerving van werkloze 50-plussers

▪ Ecologiepremies

▪ Strategische investeringssteun

▪ IWT-steun voor onderzoek en ontwikkeling

▪ Subsidies van het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP)

▪ Steunmaatregelen die niet vallen onder de vrijstelling

▪ KMO-portefeuille

▪ Subsidies van Flanders Investment en Trade (FIT)

▪ Strategische opleidingssteun

▪ Subsidies van het ESF-agentschap

▪ Federale steunmaatregelen

321

Vrijstelling gewestelijke steunmaatregelen
▪ Is de beperking van de vrijstelling tot enkel gewestelijke steunmaatregelen een schending van het 

gelijkheidsbeginsel?

Gent dd. 17/06/2016

▪ Feiten

▪ A.P.V. is een onafhankelijk Belgisch filmproductiebedrijf

▪ Bedrijf heeft financiële steun gekregen van het Vlaams Audiovisueel Fonds

▪ Vraagt voor deze subsidies de vrijstelling op basis van art. 193bis, §1, tweede lid WIB92

▪ Administratie

▪ Wijst deze fiscale vrijstelling af

→Ontvangen steungelden hebben niet tot doel om de economische expansie te bevorderen en hebben 
dus geen economische oorzaak

→ Subsidies zijn geen kapitaalsubsidies in het kader van de economische expansiewetgeving en worden 
niet verleend door het Vlaams Gewest
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Vrijstelling gewestelijke steunmaatregelen

Gent dd. 17/06/2016 (vervolg)

▪ Het aangevoerde onderscheid economie/cultuur is volgens A.P.V. niet relevant, en indien de 
vrijstelling voor subsidies van culturele aard niet toegestaan wordt, is hierdoor het 
gelijkheidsbeginsel geschonden → problematiek moet voorgelegd worden aan het Grondwettelijk 
Hof

▪ Hof:

▪ Het onderscheid tussen een culturele finaliteit enerzijds en een specifieke economische finaliteit van 
de steunmaatregel anderzijds verantwoorden de verschillende fiscale behandeling

▪ Vrijstelling dient restrictief te worden geïnterpreteerd om het legaliteits- en het gelijkheidsbeginsel 
niet te schenden

▪ Economische bevordering steunmaatregel V.A.F. is een bijkomend gevolg en geen primaire 
doelstelling

▪ De door het V.A.F. toegekende subsidie voldoet niet aan de voorwaarden van art. 193bis, §1 WIB92

323

Vrijstelling gewestelijke steunmaatregelen
▪ Verwerking in de aangifte

▪ Verhoging van de begintoestand van de reserves

▪ Vrijstelling echter maar in de mate dat de subsidies belastbaar worden op grond van art. 362 WIB92

Art. 362 WIB92

“Kapitaalsubsidies die van overheidswege worden verkregen om immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of 
tot stand te brengen, worden als winst van het belastbare tijdperk waarin ze zijn toegekend en van ieder volgend belastbare 
tijdperk aangemerkt in verhouding tot de afschrijvingen en waardeverminderingen op die activa die onderscheidelijk tot op 
het einde van dat belastbare tijdperk en tijdens ieder volgend belastbare tijdperk als beroepskosten in aanmerking zijn 
genomen en, in voorkomend geval, tot het bedrag van het saldo bij de vervreemding of de buitengebruikstelling van die 
activa.

Wanneer met betrekking tot verrichtingen als vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, gesubsidieerde activa deel uitmaken 
van de inbreng wordt het gedeelte van de kapitaalsubsidie dat, op het ogenblik van de verrichting, nog niet als winst werd 
aangemerkt ten name van de vroegere belastingplichtige volledig vrijgesteld, onverminderd de toepassing van het eerste lid 
ten name van de inbrengverkrijgende vennootschap. Het boekhoudkundig uitdrukken van die kapitaalsubsidie ten name van 
de inbrengverkrijgende vennootschap blijft zonder invloed op de vaststelling van het resultaat van het belastbaar tijdperk.”
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Vragen???

Roel Van Hemelen
Certified Tax Advisor
Account Manager Vandelanotte

T +32 3 320 97 95
E-mail: roel.vanhemelen@vdl.be
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Vestigingen Vandelanotte in België
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