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Grondige opleiding vennootschapsbelasting
Roel Van Hemelen| 31 mei 2022
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Aanpassingen in meer van de begintoestand van de
reserves (vervolg)
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
▪ Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
▪ Doel: scheppen van een wettelijk kader dat het mogelijk maakt om door een preventief en
tijdig optreden de kansen op een duurzaam herstel van ondernemingen in moeilijkheden
maximaal open te houden
▪ Invoering van het “minnelijk akkoord”
–

Moet afgesloten worden met ten minste 2 schuldeisers

–

Moet de gezondmaking van de financiële toestand of de reorganisatie van de onderneming van de
schuldenaar op het oog hebben

–

Is confidentieel
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
▪ Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
▪ Invoering van de “gerechtelijke reorganisatie”:
–

Wordt in gang gezet zodra de continuïteit van de onderneming bedreigd is en verzoekschrift is
neergelegd

–

Wil behoud van de continuïteit van de onderneming bewerkstelligen d.m.v.:
1. Het bewerkstelligen van een gerechtelijk minnelijk akkoord
2. Het verkrijgen van een akkoord met de schuldeisers over een reorganisatieplan
3. De overdacht onder gerechtelijk gezag toe te staan, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of
haar activiteiten

→ Wet is opgeheven onder voorbehoud van de toepassing ervan op de
faillissementsprocedures die lopen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 11
augustus 2017, bij art. 71 Wet 11 augustus 2017 met ingang van 1 mei 2018
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
▪ Fiscale impact: art. 48/1 WIB92
▪ “De winst die voortvloeit uit de minderwaarden die door de schuldenaar zijn opgetekend op bestanddelen
van het passief ten gevolge van de homologatie van een reorganisatieplan door de rechtbank of ten gevolge
van de vaststelling door de rechtbank van een minnelijk akkoord krachtens de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt vrijgesteld volgens de nadere toepassingsregels die
de Koning vaststelt.”

▪ Definitieve vrijstelling winst enkel mogelijk bij gerechtelijke reorganisatie (reorganisatieplan
of een door de rechtbank vastgesteld minnelijk akkoord), en niet bij een buitengerechtelijk
minnelijk akkoord
▪ Indien schuld wordt afgeboekt bij schuldeiser: boekhoudkundige winst bij schuldenaar
→ Wordt fiscaal vrijgesteld
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
▪ Fiscale impact: art. 27/1, §1 KB/WIB92
▪ “De in artikel 48/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstelling is van
toepassing voor het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het
reorganisatieplan of het minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd voor zover de belastingplichtige een
afschrift overlegt van het in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakte vonnis dat in uitvoering van artikel 55
van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, het reorganisatieplan
homologeert of dat in uitvoering van artikel 43 van die wet het minnelijk akkoord vaststelt en hij aantoont
dat dit plan of dit akkoord volledig is uitgevoerd.”

▪ Enkel indien minnelijk akkoord of reorganisatieplan volledig is uitgevoerd: definitieve
vrijstelling van winst
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
▪ Fiscale impact: art. 27, §2 KB/WIB92
▪ Slechts tijdelijke vrijstelling winst indien minnelijk akkoord of reorganisatieplan niet volledig
is uitgevoerd, onderhevig aan volgende voorwaarden:
–

Vrijgestelde winst wordt geboekt op een afzonderlijke rekening

–

Een afschrift van het vonnis in het Belgisch Staatsblad wordt bij de aangifte gevoegd

–

Document wordt bij aangifte gevoegd waaruit blijkt dat minnelijk akkoord of reorganisatieplan niet
volledig is uitgevoerd
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
Voorbeeld
▪ Naar aanleiding van een gehomologeerde gerechtelijke reorganisatie, vindt er een kwijtschelding
van schuld plaats ten belope van 300.000 EUR.
▪ Boekhoudkundige verwerking: voorlopige vrijstelling
→Afboeking van de betrokken schuld
44

Leveranciers
@ 769

300.000

Uitzonderlijke opbrengsten

300.000

→Aanleg van een belastingvrije reserve
689

Overboeking naar belastingvrije reserve

@ 132

Belastingvrije reserves

300.000

300.000
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
Voorbeeld (vervolg)
▪ Fiscale verwerking: voorlopige vrijstelling

VRIJGESTELDE RESERVES
Codes
Winst voortvloeiend uit de homologatie van een
reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk
akkoord

1123

Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk

300.000,00

10

10

5

10/06/2022

Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
Voorbeeld (vervolg)
▪ Moment dat reorganisatieplan is goedgekeurd:

▪ Boekhoudkundige verwerking
→Vorige boekingen worden tegen geboekt
132

Belastingvrije reserves
@ 133

300.000

Beschikbare reserves

300.000
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit de
vaststelling van een minnelijk akkoord
Voorbeeld (vervolg)
▪ Fiscale verwerking
Codes

Bij het begin van het belastbare tijdperk

Op het einde van het belastbare tijdperk

Beschikbare reserves
300.000,00

1007
Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de
homologatie van een reorganisatieplan en uit
de vaststelling van een minnelijk akkoord
1055

+

300.000,00
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Andere aanpassingen in meer van de begintoestand
van de reserves

Zie bespreking
bij de aftrekbewerkingen
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Andere aanpassingen in meer van de begintoestand
van de reserves
▪ Onder deze rubriek vallen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Opneming van gestort kapitaal (→ zie kapitaalverminderingen)
Terugbetalingen regulariseringen van niet-aftrekbare belastingen
Niet – belastbare meerwaarden op voertuigen
Neerwaartse winstaanpassingen
Vrijstelling van terugbetaalde belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling
Belastingvrije inbreng van aandelen – “interne meerwaarden” (vanaf 01/01/2017)
Verlies aan gestort kapitaal bij de gehele verdeling van het vermogen
Groepsbijdrage en vrijstelling van de winst ten belope van het financieringskostensurplus
(→ zie later)
9) Steunmaatregelen i.h.k.v. de Covid-19-pandemie
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Andere aanpassingen in meer van de begintoestand
van de reserves
▪ Art. 185ter WIB92
“In afwijking van artikel 24, derde lid, worden meerwaarden op in artikel 65 vermelde voertuigen, andere dan die vermeld in
artikel 66, § 2, 1° tot 3°, slechts tot het overeenkomstig artikel 198bis, 2°, bepaalde tarief in aanmerking genomen.”

▪ Voorbeeld (aj. 2022):
▪

Kleine vennootschap conform art. 15 W.Venn.

▪

Aankoop benzinewagen (70% aftrekbaar) op 5/07/2015 voor 72.000 EUR

▪

Verkoop wagen op 2/02/2021 voor 46.000 EUR

▪

Afschrijvingen lineair op 5 jaar
▪ Auto was eind 2019 volledig boekhoudkundig afgeschreven
▪ Fiscaal aanvaarde afschrijvingen:
−

72.000 x 70% = 50.400 EUR

→ Belastbare meerwaarde: 46.000 x 70% = 32.200 EUR of 46.000 x

50.400
72.000

= 32.200 EUR

→ 13.800 EUR (= 46.000 – 32.200) opnemen onder “andere” verhoging BT van de reserves
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Terugbetaling niet-aftrekbare belastingen
▪ Niet-aftrekbare belastingen worden in principe bij verworpen uitgaven gevoegd
▪ Indien terugbetaling van belasting in later tijdperk → risico op dubbele belasting
1. Belast als verworpen uitgave in het jaar van betaling
2. Op moment van terugbetaling: opname in boekhoudkundige winst

Oplossing
▪ Dubbele belasting wordt vermeden door aanpassing in begintoestand van de reserves

▪ Praktische werkwijze:
▪

Terugbetaalde niet-aftrekbare belasting wordt afgetrokken van het totaal niet-aftrekbare belastingen

▪

Indien totaalbedrag terugbetaalde niet-aftrekbare belastingen groter is dan niet-aftrekbare
belastingen:
•

Verschil: aanpassing in de begintoestand van de reserves
16
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Terugbetaling niet-aftrekbare belastingen
Voorbeeld
▪ Voorafbetalingen aanslagjaar 2021:

20.000 EUR

▪ Terugbetaalde roerende voorheffing:

200 EUR

▪ Verschuldigde belastingen vorig boekjaar:

240 EUR

▪ Regularisering verschuldigde belasting:
▪ Geactiveerde overschotten betaalde belasting:
▪ Aanpassing in meer van de begintoestand:

- 25.000 EUR
- 6.000 EUR
- 10.560 EUR
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Belastingvrije inbreng van aandelen – “interne
meerwaarden”
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

•

Circulaire 2017/C/85 betreffende het begrip gestort kapitaal in het kader van bepaalde verrichtingen
dd. 20/12/2017
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Belastingvrije inbreng van aandelen – “interne
meerwaarden”
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
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Belastingvrijstelling steunpremies Gewesten,
Gemeenschappen, provincies en gemeenten
▪ Toelichting aangifte vennootschapsbelasting aj. 2021 (blz. 11):

[…]
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Belastingvrijstelling steunpremies Gewesten,
Gemeenschappen, provincies en gemeenten
▪ Vlaamse corona-hinderpremie
▪ Verplichte sluiting onderneming door de corona-sluitingsmaatregelen
• Online blijven verkopen mag

▪ Bedrag:
• T.e.m. 05/04/2020: 4.000 EUR
• Vanaf 06/04/2020: 160 EUR per verplichte sluitingsdag

▪ Vlaamse corona-compensatiepremie
▪ Eenmalige premie van 3.000 EUR (voor sommige zelfstandigen in bijberoep: 1.500 EUR)
▪ Omzetdaling ten gevolge van de coronamaatregelen
• Van minstens 60% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar
• Periode: van 14 maart t.e.m. 30 april 2020

▪ Geen combinatie met steunmaatregelen zoals de sluitingspremie ingevolge hinder
openbare werken voor dezelfde periode en de corona-hinderpremie
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21

Belastingvrijstelling steunpremies Gewesten,
Gemeenschappen, provincies en gemeenten
▪ Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID19 pandemie (MvT, DOC 55 1174/009)
▪ Vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten

▪ Wet van 2 april 2021 houdende de verlenging periode tot 31 december 2021
o Hoe vrijstellen?
• Via aanpassing in meer van de BT van de
reserves (code 1056)

o Wat indien de coronasteun moet
terugbetaald worden?
• VU (Gewestelijke, gemeenschaps-,
provinciale en gemeentelijke
compensatievergoedingen in kader van
COVID-19)
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Belastingvrijstelling steunpremies Gewesten,
Gemeenschappen, provincies en gemeenten
▪ Vrijstellen premie: aanpassing in meer van de begintoestand
▪ Aj. 2021
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Belastingvrijstelling steunpremies Gewesten,
Gemeenschappen, provincies en gemeenten
▪ Terugnemingen van vroegere vrijstellingen
▪ Wet van 20 december 2020
▪ Het deel van terugbetaalde premies [...] dat voorheen [...] definitief van inkomstenbelastingen
werd vrijgesteld [...] mag niet als een aftrekbare beroepskost worden aangemerkt.
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Aanpassingen in min van de begintoestand van de
reserves
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Andere aanpassingen in min van de begintoestand
van de reserves
▪ Deze aanpassing kon zich in een aantal situaties voordien (Com.IB 185/26):
1) Ter gelegenheid van de vernietiging van ingekochte eigen aandelen of van de boeking van
minderwaarden of verliezen op die aandelen, voor zover de inkoop vóór 01/01/1990
heeft plaatsgevonden; en
2) Bij overlijden, uittreding of uitsluiting van één of meer vennoten van
personenvennootschappen, en zulks uitsluitend in zoverre het overlijden, de uittreding of
de uitsluiting vóór 01/01/1990 heeft plaatsgevonden
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Vrijgestelde gereserveerde winst

27

Waardeverminderingen op handelsvorderingen
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
→ Zie bespreking vak ‘belastbare gereserveerde winst’
▪ Definitief verloren vordering = aftrekbare kost (art. 49 WIB92)
▪ Waarschijnlijke verliezen op handelsvorderingen
▪ In principe: fiscaal niet aftrekbaar
▪ Uitzondering: opnemen in vak vrijgestelde gereserveerde winst indien aan een aantal voorwaarden
voldaan is (art. 24-27 KB/WIB92)

▪ Zodra de verliezen, waarvoor waardeverminderingen werden aangelegd, definitief zijn:
aanzuivering op de waardevermindering
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Fiscale vrijstellingsvoorwaarden (art. 24 - 27 KB/WIB92)
▪

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
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Circulaire 2020C/45 van 23 maart 2020
12. Bijgevolg kan worden bevestigd dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is,
die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die
een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van
de maatregelen die door de federale regering werden genomen.
13. Het spreekt voor zich dat de vennootschappen iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen zullen
moeten identificeren en toelichten in de opgave 204.3 (zie nr. 10). De beoordeling van het verlies op een
vordering zal per schuldenaar moeten gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij
de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet
aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale
regering.
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
Voorbeeld
▪ Een vennootschap had op het einde van het boekjaar 2020 de volgende dubieuze bedragen op
het vlak van handelsvorderingen (allemaal Belgische klanten ontstaan in 2020 en met 21% btw
inbegrepen)
Klant:

Dubieus (31/12/2020)

Waardeverminderingen
opgenomen in de boekhouding
(bj. 2020)

Driessens

12.100 EUR

10.000 EUR

Jorens

24.200 EUR

20.000 EUR

Diëgo

18.150 EUR

0 EUR

Sven

30.250 EUR

25.000 EUR

Niels

12.100 EUR

0 EUR
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ In de loop van het boekjaar 2021 hebben de volgende gebeurtenissen zich voorgedaan:
▪ Klant Driessens is nog steeds dubieus. De besprekingen gaan verder, maar er is niets ontvangen;
▪ Klant Jorens heeft zijn volledige som dan toch betaald;
▪ Klant Diëgo is in vereffening gegaan en uiteindelijk is nog 7.500 EUR gerecupereerd;
▪ Klant Sven is in faling gegaan. We zijn in het bezit van een attest van de curator dat niets meer kan
worden gerecupereerd;
▪ Klant Niels is nog steeds dubieus en de vennootschap beslist om hiervoor een voorziening van
10.000 EUR aan te leggen, daar uit de jaarrekening onder meer blijkt dat er een negatief eigen
vermogen is en er een faillissementsverzoek is ingediend door een financiële instelling.
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Aanslagjaar 2021
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Aanslagjaar 2021

35

35

Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Aanslagjaar 2021
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Aanslagjaar 2022

Nog steeds dubieus →

Betaald →
In faling, attest “0” →
Nog steeds dubieus →

37

37

Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Aanslagjaar 2022
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
▪ Aanslagjaar 2022
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Aangifte

40
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Boekhouding
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Aanleg voorziening
▪

Art. 25 WIB92
−

▪

Winst omvat eveneens alle reserves, voorzorgsfondsen en voorzieningen, het naar het volgende jaar overgebrachte
resultaat en alle sommen waaraan een soortgelijke bestemming is gegeven➔ worden belast

Art. 48 WIB92: voorzieningen worden onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld
‒

Voorzieningen voor risico’s en kosten die worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of
kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn

‒

Voorwaarden
−

−

Art. 24 en 25 KB/WIB92 :
‒
De kosten, ter bestrijding waarvan de voorziening bestemd zijn, zijn aftrekbaar als beroepskosten
‒
Worden geacht op de uitslagen van dat tijdperk te drukken
Art. 22, 3° en 4° WIB92:
‒
Afzonderlijke boeking
‒
Verantwoording in opgave 204.3

42
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Terugname voorziening
▪ Art. 26 KB/WIB
− De kosten waarop de aangelegde voorziening betrekking heeft, moeten op die voorziening worden afgeboekt
op het ogenblik dat zij werkelijk worden gedragen.

▪ Art. 27 KB/WIB
− De vrijstelling blijft behouden zolang de BP kan aantonen dat de kost waaraan die voorziening beantwoordt,
waarschijnlijk blijft. Bij gebrek aan verantwoording bij het verstrijken van enig belastbaar tijdperk wordt de
voorziening als winst van dat tijdperk beschouwd.

▪ Opgave 204.3
▪ Moet in principe worden ingediend binnen de normale aangiftetermijn maar deze termijn is niet op
straffe van verval vastgesteld ➔ opgave mag in ieder stadium van de procedure worden vastgesteld
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Opgave 204.3
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
Verscherping voorwaarde vrijstelling BIJ AANLEG
▪ Voorheen: scherp omschreven en volgens de aan de gang zijnde gebeurtenis waarschijnlijk
▪ Vanaf aj. 2019 (BT vanaf 01/01/2018): vloeit voort uit een op balansdatum bestaande wettelijke, reglementaire of
contractuele bestaande verplichting
▪ NIET van toepassing op (toevoegingen aan) voorzieningen aangelegd in belastbare tijdperken die aanvangen
vóór 1 januari 2018
▪

→ Gewijzigd art. 194 WIB92:
Onverminderd de toepassing van artikel 194bis, is de vrijstelling voor voorzieningen voor risico’s en kosten voorzien in artikel
48 slechts van toepassing op de volgende voorzieningen:
1° de voorzieningen die voortvloeien uit verbintenissen die door de onderneming zijn aangegaan gedurende het belastbaar
tijdperk of een van de voorgaande belastbare tijdperken;
2° de voorzieningen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, andere dan de verplichtingen die louter
voortvloeien uit de toepassing van een boekhoudkundige of jaarrekeningrechtelijke reglementering.

▪ Circulaire 2018/C/118 van 26 oktober 2018
45
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
Voorbeeld (aj. 2019 – BT 01/01/2019)
Voorzieningen die nog vrijgesteld kunnen worden

Voorzieningen die NIET MEER vrijgesteld kunnen
worden

Ontslaguitkeringen na betekening van het ontslag of
werkloosheid met bedrijfstoeslag

Grote herstellingswerken (bv. dak)

Milieuverplichtingen: asbestverwijdering, sanering van door
tankstations gebruikte gronden

Grote onderhoudswerken

Hangende geschillen (voortvloeiend uit een ‘contractuele’
verplichting)

…

Verkregen vergoedingen wegens schadegevallen,
onteigeningen, opeisingen in eigendom of andere gelijkaardige
gebeurtenissen

…
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Voorafgaande beslissing nr. 2020.2262 van 9 februari 2021
▪ Een projectontwikkelaar verkoopt een onroerend goed aan een investeerder, onder de voorwaarde dat hij
garandeert dat het gebouw gedurende 15 jaar verhuurd zal worden. Indien de projectontwikkelaar geen huurders
vindt, zal hij de huurprijs zelf betalen.
▪ De projectontwikkelaar legt een voorziening aan voor de toekomstige kosten voor het verlenen van de huurgarantie.
▪ De meerwaarde bij de verkoop van het onroerend goed kan slechts gerealiseerd worden door de aangebonden
huurgarantie. De voorziening is dus onlosmakelijk verbonden met de realisatie van een meerwaarde bij de verkoop
van het onroerend goed.
→ De kosten waarvoor de voorziening wordt aangelegd vloeien voort uit een contractuele verplichting, zijn
waarschijnlijk, en kunnen worden aangemerkt als aftrekbare beroepskosten
→ De voorziening is fiscaal vrijgesteld
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
TERUGNAME van voorzieningen gebeurt steeds aan het nominaal tarief op tijdstip van aanleg
▪ Voorzieningen aangelegd in een BT dat ten vroegste afsluit op 1 januari 2017 en ten laatste op 30 december 2020 zullen
belast worden aan:
▪ 33,99% indien de voorziening werd aangelegd in aj. 2018 of 2017
▪ 29,58% indien de voorziening werd aangelegd in aj. 2019 of 2020
▪ Terugname voorziening aan 29,58% of 33,99%: wel mogelijkheid tot toepassen aftrekbewerkingen!

▪ Voorbeeld
▪ Kleine vennootschap met BJ 30/06 die onder de oude regeling het verlaagd tarief voor KMO’s genoot
▪ BJ 30/06/2017 (= aj. 2017): aanleg voorziening van 10.000 EUR voor herstelling dak
▪ BJ 30/06/2019: indien terugname voorziening → aan 33,99% (niet aan 20% !)

48

48

24

10/06/2022

Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Vraag nr. 23450 van dhr. Luk Van Biesen van 6 februari 2018 aan de minister van Financiën, over “de
interpretatie van een recent ingevoerd wetsartikel over de belastingheffing van teruggenomen
vrijgestelde voorzieningen”

o Luk Van Biesen:
… Door artikel 56 van de wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting werd een nieuw
artikel 217/1, § 1, Wetboek Inkomstenbelasting ingevoerd. Het artikel voorziet erin dat het tarief van 33,99 %
vennootschapsbelasting van toepassing blijft op het gedeelte van de in artikel 48 bedoelde vrijgestelde voorzieningen dat is
teruggenomen. Het betreft enkel vrijgestelde voorzieningen die zijn aangelegd in het belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1
januari 2017 en uiterlijk op 30 december 2020 afsluit.
We begrijpen dat de maatregel ingevoerd werd om de aanleg van overtollige voorzieningen tijdens die periode niet te
bevoordelen, doordat een terugname aan een gunstiger belastingtarief zou worden onderworpen. In een ontwerpadvies van
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 5 juli 2017 inzake voorzieningen wordt onder randnummer 55 het gebruik
van een voorheen aangelegde voorziening besproken. Een voorziening zal worden besteed of teruggenomen, al dan niet
gedeeltelijk, op het ogenblik waarop de kosten waarvoor de voorziening werd gevormd, het karakter krijgen van een zekere
en vaststaande schuld of indien de gevormde voorziening groter is dan vereist op basis van een actuele beoordeling. In het
randnummer 56 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt verder verduidelijkt dat een voorziening moet
worden teruggenomen, zodra duidelijk wordt dat de waarschijnlijke of zekere kosten of verliezen niet gerealiseerd zullen
worden of wanneer het niet waarschijnlijk is dat ze gerealiseerd zullen worden.”
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
o Luk Van Biesen:
“Mijnheer de minister, kunt u bevestigen dat het begrip teruggenomen zoals vermeld in artikel 217/1, geïnterpreteerd moet
worden zoals bepaald in het ontwerpadvies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 5 juli 2017 inzake
voorzieningen en artikel 217/1, § 1, dus geen toepassing vindt bij de besteding van een voorheen aangelegde voorziening? “

o Minister Van Overtveldt:

“Mijnheer Van Biesen, het antwoord is iets complexer.
In uw vraag verwijst u naar een ontwerpadvies, waarover ik mij op dit moment helaas niet kan uitspreken. Naast de
boekhoudkundige regels bestaan er ook specifieke fiscale regels inzake voorzieningen. Om het aanleggen van een voorziening
om louter fiscale redenen te vermijden, is bepaald dat een voorziening die wordt teruggenomen omdat de kosten waarvoor
zij werd aangelegd, zich niet voordoen, fiscaal als een winst van dat tijdperk moeten worden aangemerkt.
Ingevolge de nieuwe bepalingen zal de belastingheffing 33,99 % of 29,58 % bedragen. De aanwending van een in artikel 48
van het WIB 1992 terecht aangelegde voorziening wordt niet beoogd door de nieuwe bepaling in artikel 207/1.”
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Vraag nr. 23748 van dhr. Ahmed Laaouej van 21 februari 2018 aan de minister van Financiën, over “de
wetswijzigingen met betrekking tot de voorzieningen in de hervorming van
-16.000
+ 20.000
= + 4.000
de vennootschapsbelasting”

o Ahmed Laaouej:

-29.000

+ 20.000

= -9.000

-68.000

+ 20.000

= -48.000

“Om te voorkomen dat voorzieningen anticipatief op de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting zouden
worden aangelegd met het oog op de latere terugname aan een lager tarief, wordt in de memorie van toelichting van de wet
van 25 december 2017 tot de hervorming van de vennootschapsbelasting bepaald dat terugnames van de voorzieningen
worden belast tegen een tarief van 33,99% of 29,58%, afhankelijk van het aanslagjaar waaraan de voorzieningen zijn
verbonden (respectievelijk 2018 of 2019 en 2020).
Voor de voorzieningen voor risico's en uitzonderlijke kosten, voorziet het genormaliseerd rekening-stelsel in nummer 6620
voor toevoegingen, 6621 voor bestedingen en 762 voor de terugneming van deze voorzieningen.

Voor de overige voorzieningen (rekeningen 635, 636 en 637) voorziet het genormaliseerd boek-houdplan in twee
subrekeningen: een subrekening toevoegingen en een subrekening bestedingen en terugnemingen. Worden de bedragen die
onder het nieuwe artikel 217/1 kunnen vallen, gecrediteerd op de rekeningen 762, 63-51, 73-61 en 73-71?
Hoe moet dat artikel worden toegepast als de aangelegde voorziening voor 20.000 euro wordt teruggenomen, bijvoorbeeld
tijdens een volgend belastingjaar en de belastbare grondslag 4.000 euro, een negatief bedrag van 9.000 euro of een negatief
bedrag van 48.000 euro bedraagt?”
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
o Ahmed Laaouej:
“Het zijn gedetailleerde vragen over een antimisbruikmaatregel, maar we moeten voorkomen dat de burgers
vooruitlopen op de aanpassing van het fiscale stelsel van de voorzieningen en voorzieningen aanleggen voordat
de tarieven dalen, waardoor ze bedragen tegen een hoog tarief zouden kunnen aftrekken en ze tegen het
nieuwe tarief zouden kunnen laten belasten, waardoor ze tweemaal zouden winnen”
o Minister Van Overtveldt:
“De vennootschap die de fiscale of boekhoudkundige terugname voor haar rekening neemt betaalt 29,58%
belasting op de aangegeven belastinggrondslag van 4.000 euro, maar betaalt geen belasting als de
belastinggrondslag nul euro bedraagt of negatief is.’”
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
Voorbeeld
• Vennootschap met boekjaar volgens kalenderjaar
• Grote herstellingswerken aan een gebouw, om de 5 jaar
▪ 2016: kostenraming van 80.000 EUR. Aanleg voorziening van 16.000 EUR (= 80.000/5)
Vrijgestelde gereserveerde winst

BT

ET

1102 Voorzieningen voor risico’s en kosten

0

16.000

BT

ET

16.000

32.000

▪ 2017: aanleg voorziening van 16.000 EUR
Vrijgestelde gereserveerde winst
1102 Voorzieningen voor risico’s en kosten
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ 2018: nieuwe kostenraming van 86.000 EUR
→ (86.000 – 32.000) / 3 jaren = 18.000 EUR
→ Aj. 2019: voorzieningen voor groot onderhoud en herstellingen niet meer vrijgesteld
Belastbare gereserveerde winst

BT

ET

1009 Belastbare voorzieningen

0

18.000

Vrijgestelde gereserveerde winst

BT

ET

32.000

32.000

1102 Voorzieningen voor risico’s en kosten
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ 2019: aanleg voorziening van 18.000 EUR
Belastbare gereserveerde winst

BT

ET

1009 Belastbare voorzieningen

18.000

36.000

BT

ET

32.000

32.000

Vrijgestelde gereserveerde winst

1102 Voorzieningen voor risico’s en kosten

55

55

Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ 2020: aanleg voorziening van 18.000 EUR
Belastbare gereserveerde winst

BT

ET

1009 Belastbare voorzieningen

36.000

54.000

BT

ET

32.000

32.000

Vrijgestelde gereserveerde winst
1102 Voorzieningen voor risico’s en kosten
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56

28

10/06/2022

Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ 2021: firma voert de onderhoudswerkzaamheden uit + stuurt een factuur voor 90.000
EUR (excl. btw)
D

C

61 Onderhoud gebouw

90.000

411 Terug te vorderen btw

18.900

@ 44 Leveranciers

108.900
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
-54.000

▪ 2021 (vervolg):
Belastbare gereserveerde winst

BT

ET

1009 Belastbare voorzieningen

54.000

0

BT

ET

32.000

0

Vrijgestelde gereserveerde winst
1102 Voorzieningen voor risico’s en kosten
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Voorzieningen voor risico’s en kosten
▪ Opgave 204.3 (aj. 2021)
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
▪ Kan ik afschrijvingen terugnemen?
▪ Voorbeeld:
•
•
•

Machine met aanschaffingswaarde van 50.000 EUR
Afschrijvingstermijn: 10 jaar
Na 8 jaar: 10.000 EUR boekwaarde, 20.000 EUR marktwaarde
→ 10.000 EUR terugnemen???

▪ Art. 64 KB/W.Venn.: mogelijkheid
▪ CBN-advies 2011/14 dd. 6 juli 2011: geen verplichting
▪ Boekhoudkundig en fiscaal (art. 24 WIB92): terugneming = deel van de winst
▪ MAAR…Com.IB nr. 61/99: latere afschrijvingen WORDEN GEWEIGERD aangezien de totale
fiscale afschrijving de aanschaffings- of beleggingswaarde van het betrokken bestanddeel
niet mag overtreffen
→ Best herwaarderen
61
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
BOEKHOUDRECHT
Art. 57, §1, eerste lid KB/W.Venn. / art. 3:35, §1, eerste lid KB/WVV

De vennootschappen mogen de materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder de financiële
vaste activa voorkomen of bepaalde soorten hiervoorgenoemde vaste activa herwaarderen, wanneer de
waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de vennootschap, op vaststaande en duurzame
wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van
het bedrijf van de vennootschap of van een onderdeel daarvan mogen zij slechts worden geherwaardeerd in
de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van de
vennootschap of van het betrokken bedrijfsonderdeel.
Art. 57, §2 KB/W.Venn. / art. 3:35, §2 KB/WVV

Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op
basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een overeenkomstig artikel 28, §1, opgemaakt
plan dat ertoe strekt de toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke
residuele gebruiksduur van de betrokken activa.
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
BOEKHOUDRECHT
Art. 57, §3 KB/W.Venn. / art. 3:35, §3 KB/WVV

→ bestemming

De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks toegerekend aan rubriek III van het passief
“Herwaarderingsmeerwaarden” en daar behouden zolang de goederen waarop zij betrekking hebben, niet
werden gerealiseerd. Deze meerwaarden mogen nochtans:
1° worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen;
2° bij latere minderwaarde worden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de
meerwaarde
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
Artikel 57, §3, 2° KB/W.Venn. / art. 3:35, §3, 2° KB/WVV
▪ Ci.RH.421/355.961 dd. 20.07.1984 → volgorde opname
▪ CBN-advies 2016/23 van 7 september 2016 - Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan
artikel 57 KB W.Venn. door het KB van 18 december 2015
De omzetting van de herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal kan slechts betrekking hebben op het gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarde verminderd met het bedrag van de geschatte belasting die wordt betaald bij
de realisatie van deze meerwaarde.
▪ Na opheffing CNB-advies 2016/23 door CBN-advies 2021/13 van 10 februari 2021 wordt hetzelfde standpunt
hernomen, incl. voor kapitaalloze vennootschappen (waarvoor geen wettelijke bepaling):
De Commissie is van mening dat uit de afwezigheid van enige wettelijke bepaling voor kapitaalloze
vennootschappen niet kan worden afgeleid dat de omzetting van een herwaarderingsmeerwaarde, na aftrek van
de geraamde belasting die ingeval van realisatie zou worden geheven, in inbreng onmogelijk zou zijn.
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
BOEKHOUDRECHT
• Kapitaalvermindering via terugbetaling aan aandeelhouders d.m.v. aanwending van het nog niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden:
o Niet expliciet geregeld door wetgever voor inwerkingtreding WVV
o Nu: art. 7:208 WVV
o Kapitaal mag niet worden verminderd tot een bedrag kleiner dan het minimumkapitaal,
vermeerderd met het bedrag van de in kapitaal omgezette herwaarderingsmeerwaarde en, in
voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de gerealiseerde meerwaarde die werd behaald
als gevolg van de realisatie van het betrokken actiefbestanddeel.
→ Zie CBN-advies 2021/13 van 10 februari 2021- Herwaarderingsmeerwaarden bij vennootschappen:
gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
FISCAAL RECHT
Art. 24, eerste lid, 2° WIB92

Winst bestaat uit inkomsten van alle nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen die voortkomen:
[…]
2° uit enige waardevermeerdering van activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden
gebruikt en uit enige uit die werkzaamheid volgende waardevermindering van passiva, wanneer de
desbetreffende meerwaarden of minderwaarden zijn verwezenlijkt of in de boekhouding of jaarrekening zijn
uitgedrukt;

66

66

33

10/06/2022

Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
FISCAAL RECHT
Art. 44, §1, 1° WIB92

In afwijking van de artikelen 24, eerste lid, 2°, 27, tweede lid, 3°, 28, eerste lid, 1° en laatste lid, en
onverminderd het bepaalde in artikel 24, eerste lid 3°, zijn vrijgesteld:
1° uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden, met uitsluiting van meerwaarden op voorraden en
bestellingen in uitvoering;
Art. 190, tweede lid WIB92

→ onaantastbaarheidsvoorwaarde

Met betrekking tot het vrijgestelde of voorlopig niet belaste gedeelte van de meerwaarden vermeld in de
artikelen 44, §§1 en 3, 44bis, 44ter en 47, is dat meerwaardenstelsel slechts van toepassing in zoverre dat
gedeelte op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft en niet tot grondslag
dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of
toekenning.
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
FISCAAL RECHT
▪ MAAR: boekhoudkundige afschrijving op deel herwaarderingsmeerwaarde (HWMW) wordt
fiscaal niet aanvaard
Art. 61 WIB92

Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de
aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een
waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. […]
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
FISCAAL RECHT
▪ GEVOLG:

Belastbaar deel HWMW:
verhoging van de belastbare reserves

Nog vrijgesteld deel HWMW:
opname onder de vrijgestelde reserves
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
Voorbeeld
•

Machine met residuele boekwaarde van 70.000 EUR

•

Waarde: 90.000 EUR → Herwaarderingsmeerwaarde van 20.000 EUR

•

Resterende gebruiksduur: 5 jaar
D
2308 HWMW

132 Belastingvrije reserves
Jaarlijks:
63… Afschrijvingen
2309 Geboekte afschrijvingen

C

20.000,00

20.000,00
D

C

4.000,00
4.000,00
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
•

MAAR: 12-rekening blijft dus op 20.000 EUR
• Vandaar: 4.000 EUR → belast

Boekhoudkundige
afschrijving

Fiscaal aanvaarde
afschrijving

(1/5) x 90.000 = 18.000 EUR

(1/5) x 70.000 = 14.000 EUR

Verschil = 4.000 EUR
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden

0,00

4.000,00

Aangroei van 4.000

20.000,00

16.000,00

Opneming van 4.000
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Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden
OPLOSSING: overboeking
▪

Beter voor beeld jaarrekening
D

12 HWMW
133 Beschikbare reserves

C

4.000,00
4.000,00
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Artikel 47 WIB92: gespreide taxatie is mogelijk voor volgende meerwaarden:
▪ Gedwongen meerwaarden (schadegeval, onteigening)
▪ Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op:
− Materiële vaste activa die meer dan 5 jaar vóór vervreemding de aard van vaste activa hadden; OF
− Immateriële vaste activa die meer dan 5 jaar vóór de vervreemding de aard van vaste activa hadden en
waarop fiscaal afschrijvingen werden aanvaard
→ 5-jarige bezitstermijn: termijn wordt berekend van dag tot dag
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Wederbeleggingsplicht
▪ Wat wederbeleggen? De verkoopprijs of ontvangen schadeloosstelling
(≠ de meerwaarde!)
−

Indien afschrijfbare waarde wederbeleggingsactief > verkoopprijs of schadeloosstelling: deels in
aanmerking nemen

▪ Waarin wederbeleggen?
−

In afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa
−
−

−

Moeten geen nieuwe activa zijn
Indien wederbelegging in gebouwd onroerend goed: prijs van grond (incl. aankoopkosten grond) niet
meetellen

Die in de Europese Economische Ruimte worden gebruikt voor de beroepswerkzaamheid
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA

▪ Wanneer wederbeleggen?
▪ Indien gedwongen meerwaarden:
−

3 jaar volgend op het einde van het belastbare tijdperk na het belastbare tijdperk waarin de
schadeloosstelling werd ontvangen

−

Vanaf datum schadegeval (Com.IB92 nr. 47/43)
→ termijn kan in de praktijk langer zijn dan 3 jaar
Voorbeeld: Indien vennootschap met BJ 31/12
▪ Gebouw brandt af op 1/9/2020
▪ Schadeloosstelling ontvangen op 14/2/2021
➔ Wederbeleggingstermijn loopt tot 31/12/2024, en begint volgens de fiscus te lopen op
1/9/2020
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Wanneer wederbeleggen?
▪ Indien vrijwillige meerwaarden:
−

3 jaar vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt
Voorbeeld
▪ Vennootschap (BJ 31/12) verkoopt een gebouw,
dat meer dan 5 jaar in de onderneming de aard van vaste activa had, op 1/9/2020
▪ De verkoopprijs wordt ontvangen op 14/2/2021
➔ Wederbeleggingstermijn loopt van 1/1/2020 tot 31/12/2022
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA

▪ Wanneer wederbeleggen?
▪ Wederbeleggingstermijn van 5 jaren:
−
−

In geval van vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden
In geval van wederbelegging in een gebouwd onroerend goed, een vaartuig of een vliegtuig
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Wanneer wederbeleggen?
➔ Bepaling wederbeleggingstermijn van 5 jaar:
− Vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk van verwezenlijking; OF
− Vanaf de eerste dag van het voorlaatste belastbare tijdperk dat de verwezenlijking
voorafgaat
Voorbeeld
Vennootschap (BJ 31/12) verkoopt op 1/9/2020 een actief, dat meer dan 5 jaar in de onderneming de aard van
vaste activa had, en opteert voor wederbelegging in een gebouw

➔ Wederbeleggingstermijn loopt van 1/1/2020 tot 31/12/2024 OF
van 1/1/2018 tot 31/12/2022
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA

▪ Geldige wederbeleggingen?
Wederbelegging

OK?

Termijn?

Tweedehands machine

JA

3 jaar

Nieuw gebouw: deel gebouw

JA

5 jaar

NEE

/

Nieuw gebouw: deel grond
Vruchtgebruik terrein

JA

3 jaar

Vruchtgebruik gebouw

JA

3 jaar / 5 jaar
(rechtspraak)

Verbouwings- en verbeteringswerken

JA

5 jaar

Financieel geleasde machine

JA

3 jaar

NEE

/

Operationeel geleasde machine

81

81

Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Wat in geval van niet-tijdige wederbelegging?
▪ Nominaal tarief op het moment verwezenlijking meerwaarde: 29,58 % of 33,99%
▪ Bij spontane belastbaarstelling vóór het verstrijken van de herbeleggingstermijn
▪ Bij verstrijken herbeleggingstermijn
→ Inwerkingtreding?
o Van toepassing vanaf aj. 2019 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018
o Indien vrijstelling gespreid belastbare meerwaarde ten vroegste werd aangelegd in een boekjaar dat ten
vroegste op 1 januari 2017 en ten laatste op 30 december 2020 afsluit
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA

▪ Uiteenzetting van de winst
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Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Wat in geval van niet-tijdige wederbelegging?
•

Nalatigheidsinteresten (ar. 416 WIB92)
−
−

−

Vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd
toegestaan
Inwerkingtreding?
o Van toepassing vanaf aj. 2019 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari
2018
MAAR: geen nalatigheidsinteresten verschuldigd indien de belastingen voor het belastbare tijdperk
waarin de herbeleggingstermijn verstrijkt, gelijk zijn aan 0 (Mond. Parl. Vr. Nr. 21709 van Van Biesen, 2 januari
2014)
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld
▪

Vennootschap met BJ 30/06

▪

Vrijgestelde reserve i.h.k.v. gespreide taxatie aangelegd maar zal niet herbeleggen

▪

•

Indien aangelegd in BJ 30/06/2016: antimisbruikbepaling tarief niet van toepassing

•

Indien aangelegd in BJ 30/06/2017: antimisbruikbepaling tarief van toepassing

Nalatigheidsinteresten
•

Bij verstrijken 3- of 5-jarige herbeleggingstermijn: steeds van toepassing

•

Indien spontane belastbaarstelling in BJ 30/06/2018 (= aj. 2018): geen nalatigheidsinteresten

•

Indien spontane belastbaarstelling in BJ 30/06/2019 (= aj. 2019): wel nalatigheidsinteresten
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Vertraging wegens corona?
▪ De COVID-19-pandemie had voor sommige belastingplichtigen een vertraging bij de bouw van een
onroerend goed tot gevolg
▪ Deze belastingplichtigen lopen het risico dat de herbeleggingstermijn verstrijkt
→ Verlenging van de herbeleggingstermijn wegens overmacht?
Rechtspraak ↔ Minister van Financiën
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Brussel 23 mei 2019, 2016/AF/39
▪ Overmacht is een algemene grond van vrijstelling in het fiscaal recht, die altijd kan ingeroepen
worden, zelfs indien niet vermeld in de wet
▪ De belastingplichtige moet het bewijs leveren van de overmacht
→De wederbeleggingstermijn kan verlengd worden in geval van overmacht
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Mondelinge vraag nr. 55009838C van de heer Benoît Piedboeuf van 28 oktober 2020 over «
de gespreide taxatie van meerwaarden »
o Vraag
“Belastingplichtigen die een beroep willen doen op artikel 47 van het WIB 1992 moeten binnen de gestelde termijn nuttige
wederbeleggingen uitvoeren ten belope van de verkoopwaarde van het vast actief. De herbeleggingstermijn is een
vervaltermijn. Als er geen volledige herbelegging plaatsvindt tijdens die termijn wordt het saldo van de nog onbelaste
meerwaarde belastbaar. Daarnaast zullen er nalatigheidsinteresten aangerekend worden. Door de pandemie hebben
sommige belastingplichtigen echter vertraging opgelopen bij de bouw van een onroerend goed, terwijl hun
herbeleggingstermijn voor onroerende goederen binnenkort verstrijkt.
Overmacht is een algemene grond van vrijstelling in het fiscaal recht. De herbeleggingstermijn kan uit dien hoofde dan ook
verlengd worden. Zal uw administratie in het voormelde geval erkennen dat er sprake is van overmacht en akkoord gaan met
een verlenging van de herbelegginstermijn met het aantal maanden dat de bouwwerkzaamheden stillagen? Zult u richtlijnen
uitvaardigen in die zin? Moeten we de maatregel niet in een vierde coronawet verankeren?”
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
o Antwoord
“Overmacht staat in het WIB 1992 maar niet voor de gespreide belasting op meerwaarden en de bijbehorende
herbeleggingstermijn. Aangezien die termijn in geen van de drie 'coronawetten' verlengd werd, moet men zich aan de
wettekst houden.”

→ De wederbeleggingstermijn kan niet verlengd worden in geval van overmacht
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪

Andere voorwaarden
▪

Onaantastbaarheidsvoorwaarde: aanleg vrijgestelde reserve

▪

Opgave 276K bij aangifte voegen
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld
▪ Een kleine vennootschap (art. 15 W.Venn. / 1:24 WVV) verkoopt op 15 april 2021 een machine (>
5 jaar oud) voor een prijs van 6.000 EUR. De machine heeft een restwaarde van 5.000 EUR,
waardoor de vennootschap een meerwaarde realiseert van 1.000 EUR.
▪ De vennootschap beslist om de gehele verkoopprijs aan te wenden voor de aankoop van een
nieuwe machine, en de meerwaarde gespreid te laten belasten onder toepassing van art. 47
WIB92.
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
▪ Boeking bedrag meerwaarde (in 2021):
D
689 Overboeking naar de belastingvrije reserves

C

750,00
(= 75% x 1.000)

132 Belastingvrije reserves

750,00
D

680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen

C

250,00
(= 25% x 1.000)

168 Uitgestelde belastingen

250,00
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA

Voorbeeld (vervolg)

750,00

250,00
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
2021
Stel: de vennootschap heeft tijdens 2021 nog geen wederbelegging gedaan
 de meerwaarde van 1.000 EUR blijft vrijgesteld

0,00

1.000,00
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
2022
Stel: de vennootschap heeft tijdens 2022 nog geen wederbelegging gedaan
 de meerwaarde van 1.000 EUR blijft vrijgesteld
1.000,00

1.000,00

96

96

48

10/06/2022

Verwezenlijkte meerwaarden
Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
2023
Stel: de vennootschap gaat in 2023 over tot wederbelegging van de verkoopwaarde (niet het bedrag van de
meerwaarde!) in een nieuwe machine
•

Aanschaffingswaarde: 8.000 EUR

•

Economische levensduur: 5 jaar
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
2023

= 1.000 x (1.200 / 6.000) = 200 EUR
1.000,00

800,00
- 200,00
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (vervolg)
2024
800,00

600,00

2025
600,00

400,00

400,00

200,00

2026

2027
200,00

0,00
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
▪ Gespreide taxatie: personenwagen, auto voor dubbel gebruik of minibus
•

Algemeen principe: volledig bedrag moet herbelegd worden in afschrijfbare MVA of IMVA
die in de EER voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden

•

Indien verwezenlijkte meerwaarde betrekking heeft op personenwagen, auto voor dubbel
gebruik of minibus:
▪

•

Meerwaarde is slechts belastbaar in de mate dat de afschrijvingen op de voertuigen aftrekbaar
zijn

Herbelegging in personenwagen, auto voor dubbel gebruik of minibus:
▪

Herbelegging komt slechts in aanmerking volgens aftrekpercentage
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld (aj. 2022)
•
•
•
•

Kleine vennootschap conform art. 15 W. Venn.
Aankoop benzinewagen (163 g CO2/km → 70%) op 5/07/2015 voor 72.000 EUR
Verkoop wagen op 2/02/2021 voor 46.000 EUR
Afschrijvingen lineair op 5 jaar
−
−

Auto was eind 2019 volledig boekhoudkundig afgeschreven
Fiscaal aanvaarde afschrijvingen:
o 72.000 x 70% = 50.400 EUR
50.400
=
72.000

•

Belastbare meerwaarde: 46.000 x 70% = 32.200 EUR OF 46.000 x

•

Aankoop nieuwe wagen (diesel, 100 g CO2/km) als herbelegging op 5/05/2022 voor 70.000 EUR
−

Binnen herbeleggingstermijn: 1/01/2022 – 31/12/2024

−

Aftrekpercentage: 120% - (0,5% x 100 x 1) = 70%

−

70.000 EUR x 70% = 49.000 EUR > 46.000 EUR

32.200 EUR
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Impact tariefverlaging: uitgestelde belastingen
▪

CBN-advies nr. 2013/14 van 23 oktober 2013
“Aanpassing van de belastingvoet is een grondige en blijvende wijziging van de fiscale toestand van de
vennootschap waardoor zij de waardering van de post Uitgestelde belastingen dient aan te passen”

▪

Oorspronkelijke boekingen bij realisatie meerwaarde:
D
689 Overboeking naar de belastingvrije reserves
@ 132 Belastingvrije reserves

x

689 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
@ 1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde
meerwaarden op materiële vaste activa

x

C
x

x
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Gespreid te belasten meerwaarden op MVA en IMVA
Voorbeeld
▪ Gespreid te belasten meerwaarde op 31/12/2017: 12.000 EUR
▪ Oorspronkelijk uitgestelde VenB: 0,3399 x 12.000 = 4.078,80 EUR
▪ Uitgestelde belasting n.a.v. daling belastingvoet: 0,25 x 12.000 = 3.000,00 EUR
→ Correctie ten belope van 1.078,80 EUR
D

1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op MVA
@ 132 Belastingvrije reserves

C

1.078,80
1.078,80
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Andere verwezenlijkte meerwaarden
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Andere verwezenlijkte meerwaarden
▪

Toepassingsgebied:
• Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden op immateriële, materiële en financiële vaste activa
en andere portefeuillewaarden (Art. 44, §1, 2° WIB92);
• De meerwaarden op aandelen in binnenlandse vennootschappen die hun maatschappelijke zetel, hun
voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer in een andere Lidstaat van de Europese
Gemeenschappen hebben, wanneer die meerwaarden zijn verkregen of vastgesteld naar aanleiding van een
vrijgestelde fusie, splitsing of het aannemen van een andere rechtsvorm (Art. 45,§1, eerste lid WIB92) ;
• De meerwaarden die betrekking hebben op rechten van deelneming van gemeenschappelijke
beleggingsfondsen van de Europese Unie, wanneer zij zijn verkregen of vastgesteld naar aanleiding van de
omvorming van zulke fondsen in beleggingsvennootschappen van de Europese Unie of in één van hun
afdelingen (art. 45, § 2 WIB92);
• De meerwaarden verkregen of vastgesteld ter gelegenheid van een overeenkomstig art. 46, § 1, eerste lid, 2º
WIB92 uitgevoerde inbreng van één of meer bedrijfsafdelingen of takken van werkzaamheid of van de
algemeenheid van goederen;
• De vóór 1 januari 1990 vastgestelde of verwezenlijkte meerwaarden en het niet-monetaire gedeelte van de
tot en met aanslagjaar 1991 vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op bepaalde aandelen, die krachtens de
toenmalige wettelijke bepalingen werden vrijgesteld, in zoverre de vrijstellingsvoorwaarden bij voortduur
worden nageleefd.
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Monetaire meerwaarden
▪ Art. 44, §1, 2° WIB92
In afwijking van de artikelen 24, eerste lid, 2°, 27, tweede lid, 3°, 28, eerste lid, 1° en laatste lid, en
onverminderd het bepaalde in artikel 24, eerste lid, 3°, zijn vrijgesteld:
[…]
2°verwezenlijkte meerwaarden op immateriële, materiële en financiële vaste activa en andere
portefeuillewaarden in zover de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het
goed niet hoger is dan de gerevaloriseerde waarde van de vervreemde activa verminderd met de vroeger
aangenomen afschrijvingen en waardeverminderingen.
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▪ Vrijstelling meerwaarde is slechts van toepassing in de mate waarin de bij de vervreemding
bekomen prijs of ontvangen vergoeding het verschil niet overtreft tussen:
▪
▪

De aanschaffingswaarde van de vervreemde activa vermenigvuldigd met een
herwaarderingscoëfficiënt;
En het bedrag van de afschrijvingen of waardeverminderingen die voorheen fiscaal zijn aangenomen
Berekening monetair gedeelte van de meerwaarde:
monetair
gedeelte
= aanschaffingsprijs
x (coëfficiënt
– 1) – 1)
monetair
gedeelte
= aanschaffingsprijs
x (coëfficiënt
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▪ Revalorisatiecoëfficiënt: art. 2, 7° WIB92
Jaar van aanschaf

Coëfficiënt

1918 en vorige
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927 t.e.m. 1934
1935
1936 t.e.m. 1943
1944 t.e.m. 1948
1949 0
1950 en volgende

16,33
11,49
6,15
6,30
6,43
4,37
3,89
4,02
2,72
2,35
1,86
1,70
1,14
1,10
1,00

▪ Speelt dus pas voor activa aangekocht tot 1950
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Andere verwezenlijkte meerwaarden
Voorbeeld
Een gebouw werd in 1940 gekocht voor:
Geboekte afschrijvingen:
Boekwaarde per 31 december 2021:

1.000.000 BEF
-1.000.000 BEF
0 BEF

In 2022 wordt het gebouw verkocht voor 200.000 EUR
▪ De verwezenlijkte meerwaarde bedraagt 200.000 EUR – 0 EUR = 200.000 EUR
▪ De vrijgestelde monetaire meerwaarde: 1.000.000 BEF x (1,7 – 1) = 700.000 BEF of 17.355,51 EUR
▪ De belastbare meerwaarde = 200.000 EUR – 17.355,51 EUR = 182.644,49 EUR
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Andere verwezenlijkte meerwaarden
Voorbeeld (vervolg)
Boekhoudkundige behandeling
→ Overboeking naar een belastingvrije reserve
686

Overboeking naar belastingvrije reserves
@ 132 Belastingvrije reserves

17.355,51 EUR
17.355,51 EUR
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Voorbeeld (vervolg)
Fiscale behandeling
0,00

17.355,51
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▪ Bedrijfsvoertuigen (art. 44bis, §1, derde lid WIB92)
▪

Voertuigen aangewend voor bezoldigd personenvervoer, met name autobussen, autocars en autovoertuigen
uitsluitend aangewend hetzij tot taxidienst, hetzij tot verhuring met bestuurder

▪

Voertuigen aangewend voor goederenvervoer, met name trekkers en vrachtwagens, en aanhangwagens en
opleggers met een maximum toegelaten massa van minstens 4 ton
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
▪ Verwezenlijkte meerwaarde
▪

Naar aanleiding van een schadegeval, opeising in eigendom of een andere gelijkaardige gebeurtenis
gedwongen); OF

▪

Naar aanleiding van een vrijwillige vervreemding (verkoop, ruil,…) doch enkel voor zover het bedrijfsvoertuig sedert
méér dan 3 jaar vóór de vervreemding de aard van vast actief had

(=
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
▪ Wederbeleggingsvoorwaarde
▪

Verkoopwaarde of verkregen schadevergoeding (≠ MW!) herbeleggen in bedrijfsvoertuigen die:

−
−

In België (≠ EER) worden gebruikt voor de beroepswerkzaamheid; EN
Aan bepaalde, bij KB bepaalde, ecologische normen beantwoorden

▪

Geen minimum houdtermijn van de wederbeleggingsactiva

▪

Voldoen aan bepaalde ecologische normen: zie art. 20, §1 KB/WIB92

▪

Goederen waarin wederbelegd wordt, moeten de aard hebben van vaste activa

▪

Bedrijfsvoertuigen in financiële leasing: voldoen aan wederbeleggingsvoorwaarde (Hof van Antwerpen dd. 23.11.2010)

▪ Wederbeleggingstermijn
▪

Van 1 jaar na het verstrijken van het belastbaar tijdperk van ontvangst van de schadeloosstelling

▪

Van 2 jaar vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt

▪

Uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid
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▪ Te voldoen ecologische normen (art. 20 KB/WIB92):
1° Wat betreft de aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van goederen met een maximum toegelaten massa van minstens
vier ton, deze moeten in nieuwe staat zijn verkregen en uitgerust zijn met een luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering;
2° Wat betreft de aanhangwagens die uitsluitend getrokken worden door autobussen of autocars en waarvan de toelaatbare maximummassa
meer bedraagt dan 750 kg, deze moeten in nieuwe staat verkregen zijn;
3° Wat betreft de trekkers en vrachtauto's aangewend voor goederenvervoer en de autobussen en autocars aangewend voor bezoldigd
personenvervoer, deze moeten in nieuwe staat verkregen zijn of mogen, op het tijdstip van verwerving, niet meer dan drie jaar daarvoor in het
verkeer zijn gebracht, en moeten beantwoorden aan één van de volgende alternatieve voorwaarden:
a) Het niveau van de stikstofemissie (NOx-norm) is lager dan 4,9 gr/kWh;
b) Het voertuig is uitgerust met een luchtvering of met een als gelijkwaardig erkende vering;
c) Het voertuig is voor minstens 25 % uit recycleerbare materialen opgebouwd;
d) Het koetswerk van het voertuig is gespoten in een niet-milieubelastende laklaag;
e) Het voertuig maakt voor de transmissie gebruik van een elektronisch gestuurde versnellingsbak;
f) Het voertuig is uitgerust met een dodehoekspiegel, camera- of radarbewaking ter verbetering van het gezichtsveld van de
bestuurder;
g) In het geval van autocars en autobussen zijn alle zetels voorzien van veiligheidsgordels;
4°wat betreft de autovoertuigen aangewend als taxidienst of tot verhuring met bestuurder, deze moeten in nieuwe staat verkregen zijn.
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
▪ Indien geen naleving wederbeleggingsvoorwaarde:
▪

Meerwaarde wordt belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk waarin de wederbeleggings-termijn is
verstreken

▪

Nalatigheidsintresten

− Vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt vernoemd waarin de vrijstelling werd
toegestaan

▪ Combinatie met gespreide taxatie? NEEN!
▪

Keuze voor stelsel van art. 44bis WIB92 (vrijstelling MW bedrijfsvoertuig) sluit toepassing art. 47 WIB92 (gespreide
taxatie van MW) uit + omgekeerd

▪

Onherroepelijke keuze

▪ Onaantastbaarheidsvoorwaarde
▪ MW boeken op een afzonderlijke rekening van het passief
▪ Mag niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige
beloning of toekenning
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▪ Vergelijking gespreide taxatie met gerealiseerde meerwaarde op bedrijfsvoertuigen
ART. 47 WIB92
Vrijwillig
verwezenlijkte
meerwaarde

Gedwongen
meerwaarde

ART. 44 bis WIB92
Vrijwillig
verwezenlijkte
meerwaarde

Gedwongen
meerwaarde

Toepassingsgebied

Immateriële (waarop fiscaal afschrijvingen
werden opgenomen) en materiële vaste activa

Bedrijfsvoertuigen

Duur van bezit

5 jaar

/

3 jaar

/

Wederbeleggingstermijn

- 3 jaar
- 5 jaar (gebouwd
onroerend goed, een
vaartuig of een
vliegtuig)
- Uiterlijk bij
stopzetting

3 jaar

- 2 jaar
- Uiterlijk bij
stopzetting

1 jaar

Opgave

276 K

276 N
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld

▪ Een BV, kleine vennootschap die haar boekjaar per kalenderjaar voert, verkoopt op 28 november
2021 een vrachtwagen voor een prijs van 40.000 EUR.
▪ Deze vrachtwagen werd aangekocht op 5 juli 2017 voor een prijs van 120.000 EUR en werd lineair
op 5 jaar afgeschreven.
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)
• Vrijstelling van art. 44bis WIB92 is hier mogelijk:
o Voertuig wordt aangewend voor goederenvervoer → bedrijfsvoertuig
o Indien meerwaarde verwezenlijkt wordt n.a.v. een vrijwillige vervreemding, zoals een verkoop,
moet het bedrijfsvoertuig sedert meer dan 3 jaar voor de vervreemding de aard van vast actief
gehad hebben
•

Aankoop op 5/7/2017 en verkoop op 28/11/2021, of > 3 jaar → OK

•

Bedrag fiscale meerwaarde: 16.000 EUR
•
•
•
•

Verkoopprijs:
AW:
Geboekte afschrijvingen:
Restwaarde:

40.000 EUR
120.000 EUR
96.000 EUR
- 24.000 EUR
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)

• Wederbeleggen:
o Verkoopprijs (40.000 EUR) herbeleggen in ecologische bedrijfsvoertuigen die in België gebruikt
worden voor de beroepswerkzaamheid;
o Wederbeleggingstermijn van 2 jaar vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de
meerwaarde werd verwezenlijkt: van 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2022.
▪ Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190 WIB92)
o Meerwaarde boeken op een afzonderlijke rekening van het passief:
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Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)
▪ Opgave 276N
o Meesturen met de aangifte in de vennootschapsbelasting vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het
belastbare tijdperk waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt, tot het aanslagjaar dat verbonden is met het
belastbare tijdperk waarin de wederbeleggingstermijn is verstreken.
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Verwezenlijkte meerwaarden
Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)

16.000,00

0,00
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Verwezenlijkte meerwaarden
Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)

2022-01

Verkoop vrachtwagen

5/7/2017

28/11/2021

/

40.000,00
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Verwezenlijkte meerwaarden
Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)

2022-01

120.000,00

96.000,00

24.000,00

16.000,00

x
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Verwezenlijkte meerwaarden
Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
Voorbeeld (vervolg)

→ In te vullen in het aanslagjaar waarin de wederbelegging plaatsvindt
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Investeringsreserve
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Investeringsreserve
Hervorming vennootschapsbelasting (vanaf aj. 2019 - BT vanaf 01/01/2018)
▪ Gefaseerde verdwijning
▪ Stelsel blijft slechts behouden voor de investeringsreserves aangelegd bij het verstrijken
van een BT dat ten laatste afsluit 30/12/2018
▪ Boekjaar dat afsloot vóór 30/12/2018: laatste keer aanleggen investeringsreserve kon nuttig
zijn!
▪

Vennootschap onttrekt winst aan huidig belastingtarief (33,99%) maar stelt deze belastbaar aan
lager tarief (29,58%)
o

Voorwaarde: naleven investeringsverplichting !!!
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Investeringsreserve
Voorwaarden (art. 194quater, §1 WIB92)

▪

Kleine vennootschappen

▪

Investeringsverplichting: investering in afschrijfbare materiële vaste en immateriële vaste activa die in
aanmerking komen voor investeringsaftrek binnen de 3 jaar

▪

Investering moet 3 jaar behouden blijven

▪

Boeking bedrag vrijgestelde reserve op afzonderlijke passiefrekening

▪

Indiening opgave 275R
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Investeringsreserve
Bedrag
▪

Vrijstelling maximaal ten belope van 50% van het gereserveerde belastbare resultaat verminderd met de
aanpassing begintoestand van de reserves

▪

Slechts vrijstelling voor zover en in de mate dat belaste reserves, vóór aanleg IR, hoger zijn dan belaste
reserves in het jaar waarin het laatst een IR is aangelegd

▪

Vrijstelling met een maximaal bedrag van 18.750 EUR
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Investeringsreserve
Belastbaarheid

▪

Wanneer niet wordt geïnvesteerd in kwalificerende activa binnen de termijn van 3 jaar

▪

Wanneer de activa waarin is belegd, wordt vervreemd, en die investering op het ogenblik van de
vervreemding minder dan 3 jaar in de vennootschap is belegd, en zulks naar verhouding tot de nog niet
aangenomen afschrijvingen op die investering
▪

▪

Behalve indien vervreemding het gevolg is van schadegeval, een onteigening, een opeising in eigendom of een
andere gelijkaardige gebeurtenis

Bij schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde
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Investeringsreserve
▪ Minimum belastbare basis
▪

Geen aftrekken op de belastbaar geworden investeringsreserve (art. 207 WIB92)

▪ Nalatigheidsinteresten
▪

Vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aj. wordt vernoemd waarvoor de vrijstelling werd
toegestaan (art. 416 WIB92)

▪ Geen combinatie met de aftrek voor risicokapitaal ! (zie later)
▪

Art. 205novies WIB92
Indien de vennootschap een vrijgestelde investeringsreserve als bedoeld in artikel 194quater aanlegt
gedurende een belastbaar tijdperk, zijn de artikelen 205bis tot 205quinquies niet van toepassing voor dit
belastbaar tijdperk alsmede voor de twee daarop volgende belastbare tijdperken.
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Tax shelter erkende audiovisuele en erkende podiumwerken

133

133

Tax shelter erkende audiovisuele en erkende podiumwerken
▪ → Zie bespreking vak ‘belastbare gereserveerde winst’
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Reserve voor innovatie-inkomsten
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Reserve voor innovatie-inkomsten
▪ → Zie bespreking ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’
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Inschakelingsbedrijven
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Inschakelingsbedrijven
Hervorming vennootschapsbelasting (vanaf aj. 2019 - BT vanaf 01/01/2018)
Wijzigingen vanaf aj. 2019 voor een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2018
1. Wegwerken dubbele vrijstelling
▪ Voorheen: dubbele vrijstelling mogelijk voor ontvangen premies
1.

Tijdelijke vrijstelling belastbare winst (art. 67 wet van 26 maart 1999)

2.

Vrijstelling gewestelijke tewerkstellings- en beroepsoverstappremies (art. 193bis WIB92 en art. 74 KB/WIB92)
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Inschakelingsbedrijven
▪

Maatregel:

1. D.m.v. een technische aanpassing zullen belastingvrije gewestelijke premies niet nog eens kunnen worden
vrijgesteld als vrijgesteld bestanddeel
2.

Vrijstelling winst zal niet gecombineerd kunnen worden met de vrijstellingen van art. 67 (bijkomende aanwerving
i.h.k.v. uitvoer en integrale kwaliteitszorg), art. 67bis (vrijstelling deel bezoldigingen van stagiairs) en art. 67ter
WIB92 (bijkomend personeel)
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Inschakelingsbedrijven
▪

Voorbeeld (MvT)
▪ Een inschakelingsbedrijf realiseert een winst van 30.000 EUR, die bestaat uit een operationeel resultaat van 25.000
EUR en een tewerkstellingspremie van 5.000 EUR
→ Deze 5.000 EUR wordt reeds definitief vrijgesteld via een verhoging van de begintoestand van de reserves
→ De resterende 25.000 EUR kan overgeboekt worden naar een vrijgestelde reserve

Begin belastbaar tijdperk
Belastbare reserves
Verhoging begintoestand

0

5.000

+ 5.000

Aangroei
Vrijgestelde reserves

Einde belastbaar tijdperk

0
0

25.000
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Inschakelingsbedrijven
2. Beperking algemene winstvrijstelling
▪ Voorheen: algemene winstvrijstelling zonder verdere opvolging en/of bijkomende voorwaarden
▪ Maatregel: beperking vrijstelling winst (art. 193quater WIB92)
→ Tot de loonkost, met een minimum van 7.440 EUR (geïndexeerd bedrag aj. 2022: 12.410 EUR) per werknemer uit de
inschakelingsdoelgroep die effectief wordt tewerkgesteld tijdens het belastbaar tijdperk
→ Zie ook circulaire 2018/C/89 van 17 juli 2018
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit
vaststelling minnelijk akkoord
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Winst uit homologatie reorganisatieplan en uit
vaststelling minnelijk akkoord
▪ → Zie bespreking vak ‘belastbare reserves’
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Carry-back van verliezen
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Carry-back van verliezen
Vervroegde verliesaftrek

▪ Wetgevend kader
▪

Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van
ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie (1) (BS
01/07/2020)

▪

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

▪

Zowel in de PB (art. 67sexies WIB92) als in de VenB (art. 194septies/1 WIB92)

▪ Principe: verliezen van 2020 compenseren met belastbare inkomsten van 2019
▪

Niet enkel voor verliezen ten gevolge van de Covid-19 pandemie !
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Carry-back van verliezen
▪ Regeling vennootschapsbelasting
▪

Fiscale winst in aanslagjaar dat is verbonden aan een boekjaar afgesloten in de periode van 13
maart 2019 tot 31 juli 2020 ( tot 31/12/2020; reparatiewetgeving Corona III) verbonden aan aj. 2019 of 2020
(reparatiewetgeving Corona III: schrapping aj. 2021 en  intiële bedoeling tot 12 maart 2020)

▪

Compensatie mogelijk met fiscale verliezen volgende belastbare tijdperk

▪

De tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk worden gevormd
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld
1) BJ met afsluitdatum 31/12
• Geraamd fiscaal verlies voor BJ 31/12/2020
• In mindering van belastbare gereserveerde winst van BJ 31/12/2019
2) BJ met afsluitdatum 30/06
• Optie 1:
o
o

•

Geraamd fiscaal verlies van BJ 30/06/2020
In mindering van belastbare gereserveerde winst van BJ 30/06/2019

Optie 2:
o
o

Geraamd fiscaal verlies van BJ 30/06/2021
In mindering van belastbare gereserveerde winst van BJ 30/06/2020
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Carry-back van verliezen
▪ Opgave 275 COV
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Carry-back van verliezen
▪ Uitgesloten vennootschappen:

▪ Beleggingsvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen en
zeescheepvaartvennootschappen
▪ Vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 t.e.m. de dag van de indiening van de
aangifte verbonden met het aj. 2021:
•

Een inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden, of “elke andere
vermindering of verdeling van het eigen vermogen” hebben verricht;

•

Een rechtstreekse deelneming aanhoudt in een vennootschap die gevestigd is in belastingparadijs;

•

Betalingen heeft gedaan aan (een) vennootschap(pen) gevestigd in een belastingparadijs, voor zover
deze betalingen in de loop van die periode een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000 EUR (tenzij
rechtmatige financiële of economische behoeften).

▪ Vennootschappen die op 18 maart 2020 konden worden aangemerkt als een onderneming in
moeilijkheden
149

149

Carry-back van verliezen
▪ Art. 2, § 1, 4°/2, WIB 92:
Onder onderneming in moeilijkheden wordt een onderneming verstaan:
-

-

waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan op dat ogenblik het
beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen zoals bepaald in de artikelen XX.32 en XX.100 van
het Wetboek van economisch recht;
waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend zoals bepaald in titel V van boek
XX van het Wetboek van economisch recht;
die een ontbonden vennootschap is en zich in staat van vereffening bevindt;
waarvan ten gevolge van geleden verlies het netto actief is gedaald tot minder dan de helft van het
vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal;
die steun heeft ontvangen die door de Europese Commissie geacht wordt verenigbaar te zijn met de
richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in
moeilijkheden van 31 juli 2014 (PB C 249) of met artikel 107, derde lid, b, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie en die in het geval van reddingssteun de lening nog niet heeft terugbetaald
of de garantie nog niet heeft beëindigd of in het geval van herstructureringssteun zich nog steeds in de
herstructureringsfase bevindt.
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Carry-back van verliezen
▪

Mondelinge vraag nr. 7970C van Christian Leysen van 24 juli 2020 over « vrijstelling ter versterking
van de solvabiliteit en het eigen vermogen van vennootschappen »

o Vraag

Ook tantièmes !

“In het kader van de fiscale COVID-19-wetgeving stelt zich de vraag of de toekenning van tantièmes de betrokken
vennootschap uitsluit van de diverse COVID-19-steunmaatregelen. Deze coronawetgeving bevat standaard een
specifieke anti-misbruik bepaling, volgens dewelke de gunstmaatregel niet van toepassing is op de vennootschap die
tijdens de relevante periode overgaan tot een verboden uitkering van eigen vermogen, met name een inkoop van
eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden als bedoeld in artikel 18, met inbegrip van de
uitkering van liquidatiereserves als bedoeld in de artikelen 184quater en 541, of een kapitaalvermindering met
inbegrip van de kapitaalvermindering als bedoeld in artikel 537, of elke andere vermindering of verdeling van het
eigen vermogen. in de Memorie van Toelichting van de corona-II-wet op blz. 18 lezen we wat met dividenden, een
kapitaalsvermindering moet worden begrepen en welk moment in aanmerking moet worden genomen in geval van
een inkoop eigen aandelen. Er wordt geëindigd met de zin "Elke vermindering of verdeling van het eigen vermogen
wordt dus beoogd", maar deze wordt niet verder toegelicht noch uitgediept.”
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Carry-back van verliezen
“Vervolgens wordt nog het volgende gesteld: "Rekening houdend met het nagestreefde doel zou het niet
gerechtvaardigd zijn om de winst van een vennootschap geheel of gedeeltelijk vrij te stellen om haar
solvabiliteit en liquiditeitsmarges in stand te houden in de context van de moeilijkheden die door de COVID19- pandemie zijn ontstaan, terwijl die vennootschap middelen heeft onttrokken ter uitkering aan haar
aandeelhouders." Deze laatste zin doet vermoeden dat enkel uitkeringen aan aandeelhouders beoogd
worden. Gezien tantièmes vergoedingen zijn die toegekend worden aan bestuurders, lijken deze niet gevat te
worden door deze uitsluitingsgrond. Met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die gedurende een bepaalde periode gebruik hebben gemaakt van het
stelsel van tijdelijke werkloosheid, is dezelfde uitsluitingsgrond voorzien in de Corona-III-wet. Kunt u
bevestigen dat met de verwijzing naar "elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen" enkel
uitkeringen aan personen in hun hoedanigheid van aandeelhouder of houder van winstbewijzen worden
bedoeld, en dus tantièmes, intrinsiek toegekend aan bestuurders en ook fiscaal-technisch niet als een
eigenvermogensuitkering aangemerkt, niet omvat?”
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Carry-back van verliezen
o Antwoord
“De toekenning of uitkering van een tantième is, evenals de toekenning of uitkering van dividenden, een
winstuitkering en maakt dus eveneens een vermindering of verdeling van het eigen vermogen uit. De
expliciete verwijzing naar "elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen" in de door u
vermelde specifieke antimisbruikbepaling impliceert dat geen enkele vorm van vermindering of verdeling van
het eigen vermogen wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van die antimisbruikbepaling.”
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Carry-back van verliezen
▪

Mondelinge vraag nr. 176 van Christian Leysen van 13 januari 2021 over « carry back en uitkering
dividend »
Draagwijdte begrip ‘uitkering’

o Vraag
“Deze vraag betreft de toepassing van de regelgeving, opgenomen in de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale
bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding
van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.
Samengevat maakt deze wet het voor vennootschappen mogelijk om (een deel van) hun fiscaal verlies, geleden
in boekjaar 2020, ten laste te leggen van een positief fiscaal resultaat van boekjaar 2019.
Daartoe wordt er in de aangifte over boekjaar 2019 onder meer een vrijgestelde reserve opgenomen”
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Carry-back van verliezen
“Het voordeel van deze maatregel wordt luidens het nieuw ingevoerde artikel 194septies/1, § 3, 1° lid
wetboek inkomstenbelastingen niet verleend aan "... de vennootschappen die tijdens de periode van 12
maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte verbonden met het aanslagjaar 2021 een
inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden als bedoeld in artikel 18, ..."
hebben verricht.”
In tegenstelling tot het begrip "toekenning", dat een van de oorzaken is van de verschuldigdheid van
roerende voorheffing, is het begrip "uitkering" van een dividend niet gedefinieerd.
Kunt u de draagwijdte van het begrip "uitkering" uitleggen, zoals het is opgenomen in artikel
194septies/1?"
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Carry-back van verliezen
o Antwoord
“De door u bedoelde maatregel beoogt de solvabiliteitspositie en het eigen vermogen te verbeteren van de
vennootschappen die als gevolg van de COVID-19-pandemie in moeilijkheden zijn gekomen zodat die tijdelijke
vrijstelling niet van toepassing is wanneer middelen aan de vennootschap worden onttrokken ter uitkering aan
haar aandeelhouders.
In dat verband is inderdaad inzonderheid voorzien dat die maatregel niet kan worden toegepast door een
vennootschap die dividenden toekent of uitkeert in de loop van de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag
van de indiening van de aangifte verbonden met het aanslagjaar 2021.”
“Gelet op de doelstelling van de wetgever worden daarmee de dividenden bedoeld die in die periode worden
toegekend of betaalbaar gesteld.”
Omdat het de bedoeling is om slechts steun toe te kennen aan vennootschappen die gedurende die periode geen
beslissingen hebben genomen die ongunstige gevolgen hebben op hun eigen vermogen en bijgevolg op hun
solvabiliteit, kan er niet worden uitgesloten dat artikel 344 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
van toepassing is wanneer de beslissingen van de vennootschap tot gevolg hebben dat zij zich buiten het
toepassingsgebied van de uitsluiting zou plaatsen door bijv. de effectieve uitbetalingsdatum te verschuiven.”
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Carry-back van verliezen
▪ AANLEG tijdelijke vrijgestelde reserve

▪ 2 grenzen:
1. Resultaat na de 1ste bewerking, verminderd met de inkomsten die in aanmerking komen voor
de DBI-aftrek, de innovatieaftrek en de octrooiaftrek
2. Absoluut maximum van 20 miljoen EUR
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Carry-back van verliezen
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Carry-back van verliezen
▪ Art. 194septies/1, §1, lid 2 WIB92
De in het eerste lid bedoelde vrijstelling wordt verleend door de vorming van een tijdelijke
vrijgestelde reserve die in mindering wordt gebracht op het totale bedrag van de belastbare
gereserveerde winst van het in het eerste lid bedoelde belastbare tijdperk dat wordt afgesloten in
de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020.
•

Keuze op welke belastbare reserve aan te rekenen
o

Bv. via « andere belastbare reserve » (code 1011 PN)
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Carry-back van verliezen
▪

Opgave 275 COV:
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Carry-back van verliezen
▪ Geen onaantastbaarheidsvoorwaarde
•

Boekhoudkundig niet uitdrukken binnen het eigen vermogen
o

•

Gevolg: geen aanpassing nodig van de jaarrekening over boekjaar voorafgaand aan boekjaar met
geleden verlies

CBN-ontwerpadvies van 8 juli 2020:
o

Nog geen rekening houden met de voorwaardelijke vrijstelling bij de belastberekening over het
boekjaar waarin de belastbare gereserveerde winst wordt verminderd met de gekozen fiscaal
vrijgestelde reserve

o

Boeken van belastingbesparing in resultatenrekening is pas mogelijk in het boekjaar waarin het
verlies effectief wordt gerealiseerd
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Carry-back van verliezen
▪ Wat met reeds ingediende aangiften?


→ DOC 55 1309/001, 10:

 Voor de aanslagjaren waarvoor bij de inwerkingtreding van deze maatregel reeds
vennootschapsbelasting is geheven, zullen belastingplichtigen een wijziging kunnen vragen.
In andere gevallen kunnen zij verzoeken om een wijziging van hun aangifte voor de
vennootschapsbelasting of, indien deze niet is ingediend bij de inwerkingtreding van deze
bepaling, kunnen zij de vrijstelling vragen bij het invullen van de aangifte.

→ Art. 194septies/1, §5 WIB92:

In geval van vrijstelling op grond van dit artikel moet de belastingplichtige bij de aangifte in de
inkomstenbelasting naar gelang het geval voor de aanslagjaren 2019 en 2020 of 2020 en 2021, een
opgave toevoegen, waarvan het model door de Koning wordt vastgelegd of, indien de aangifte met
betrekking tot één of meerdere van deze aanslagjaren op het ogenblik van de inwerkingtreding
van dit artikel al is ingediend, deze opgave samen met de aangifte uiterlijk op 30 november 2020
toezenden volgens de nadere regels bepaald door de Koning.
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Carry-back van verliezen
→ Bericht FOD Financiën, 28 september 2020
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Carry-back van verliezen
▪ TERUGNAME vrijgestelde reserve in het daaropvolgend boekjaar
▪ Code 1128: eindtoestand op “0” plaatsen
▪ Met technische correctie tegen behalen tariefvoordeel → verworpen uitgave

[…]
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Carry-back van verliezen
▪ Berekening correctie tariefvoordeel
• Belastbare grondslag aanvullend verhogen met volgend bedrag:
aangelegde vrijgestelde reserve x “tarief factor”
• “tarief factor”:
o Indien gewoon tarief:

29,58%

18,32

- 25

x 25%

= 4,58

= 4,58

Tarief BJ aanleg

Tarief BJ terugname

“Tarief factor”

33,99%

29,58%

14,91%

29,58%

29,58%

0%

29,58%

25%

18,32%
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Carry-back van verliezen
▪ Berekening correctie tariefvoordeel
o Indien verlaagd tarief: berekening op basis van art. 185, §5 WIB92
Tarieffactor =

𝐀−𝐁
𝐄−𝐅

- 100%

Teller = belastingbesparing in het belastbare tijdperk waarin de reserve werd aangelegd
A = tarief vennootschapsbelasting in belastbare tijdperk aanleg vrijgestelde reserve x C
B = tarief vennootschapsbelasting in belastbare tijdperk aanleg vrijgestelde reserve x D
Waarbij:
C = belastbare inkomen in belastbare tijdperk aanleg vrijgestelde reserve + vrijgestelde reserves
D = belastbare inkomen in belastbare tijdperk aanleg vrijgestelde reserve
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Carry-back van verliezen
▪ Berekening correctie tariefvoordeel
Noemer = meerbelasting in het belastbare tijdperk waarin de reserve opnieuw wordt opgenomen
E = tarief vennootschapsbelasting in belastbare tijdperk terugname vrijgestelde reserve x G
F = tarief vennootschapsbelasting in belastbare tijdperk terugname vrijgestelde reserve x H
Waarbij:
G = belastbare inkomen in belastbare tijdperk terugname vrijgestelde reserve – verhoging wegens
tariefvoordeel
H = belastbare inkomen in belastbare tijdperk terugname vrijgestelde reserve – verhoging wegens
tariefvoordeel – vrijgestelde reserve
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Carry-back van verliezen
▪ Berekening correctie tariefvoordeel
Opmerkingen
o Om te vermijden dat de tarieven moeten worden toegepast op een negatief belastbaar inkomen
bedraagt het belastbare inkomen in de berekening van de noemer steeds minstens de som van de
verhoging wegens het tariefvoordeel en de vrijgestelde reserves
o Het tarief dat op deze wijze wordt vastgesteld wordt afgerond op de hogere of lagere tweede
decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld (DOC 55 1309/001, 15)

Kleine vennootschap – boekjaar per kalenderjaar
Boekjaar 2019
200.000 belastbaar inkomen
- 150.000 vrijgestelde reserve vóór geraamde verliezen in 2020
= 50.000 belastbaar inkomen
Boekjaar 2020:
effectief verlies van 150.000
= 0 belastbaar inkomen
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld (DOC 55 1309/001, 15) (vervolg)
Teller
C: belastbaar inkomen 2019 + vrijgestelde reserve 2019 = 200.000
D: belastbaar inkomen 2019 = 50.000
A: tarief vennootschapsbelasting 2019 x 200.000 = (20,4% x 100.000) + (29,58% x 100.000) = 49.980
B: tarief vennootschapsbelasting 2019 x 50.000 = 20,4% x 50.000 = 10.200

A – B = 49.980 – 10.200 = 39.780
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld (DOC 55 1309/001, 15) (vervolg)
Noemer
G: belastbaar inkomen 2020 – verhoging (v) = (150.000 + v) – v = 150.000
H: belastbaar inkomen 2020 – verhoging – vrijgestelde reserve = (150.000 + v) – v – 150.000 = 0
E: tarief vennootschapsbelasting 2020 x 150.000 = (20% x 100.000) + (25% x 50.000) = 32.500
F: tarief vennootschapsbelasting 2020 x 0 = 0
E – F = 32.500
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld (DOC 55 1309/001, 15) (vervolg)
(A-B) / (E-F) = 39.780 / 32.500 = 122,4%
122,4% - 100% = 22,4%
Tarieffactor = 22,4%
→ De belastbare grondslag van deze vennootschap wordt verhoogd met 22,4% van de aangelegde
vrijgestelde reserve of 150.000 x 22,4 % = 33.600 EUR
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Carry-back van verliezen
▪ Elke wijziging die vanaf 15 mei 2020 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt
aangebracht, blijft voor deze regeling zonder uitwerking
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Carry-back van verliezen
▪ Sanctie bij overschatting verliezen: bijzondere aanslag van 2 tot 40%
▪

Berekening: art. 219ter WIB92
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Carry-back van verliezen
▪ Sanctie bij overschatting verliezen
▪

Grondslag: ( “overschatting verlies” - “10% van normaal verlies” ) x tarief VenB
▪

“overschatting verlies”
▪ Deel van de vrijgestelde reserve dat het fiscale verlies van BJ terugname reserve
overstijgt
▪ M.a.w., positieve resultaat 1ste bewerking verminderd met de aftrekbare DBI, innovatieen octrooi-inkomsten
▪ Maar: positieve resultaat < initieel aangelegde vrijgestelde reserve

▪

“10% van normaal verlies”→ tolerantie van 10%!
▪ 10% van het fiscale verlies dat zou zijn geleden indien er geen terugname zou zijn
geweest van de vrijgestelde reserve
▪ Bedrag van dit verlies wordt bepaald door bedrag vrijgestelde reserve te verminderen
met het positieve resultaat in de 1ste bewerking
175
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Carry-back van verliezen
▪

Tarief strafrente
▪

Berekening: (“overschatting verlies” / normaal verlies ) x 20%

▪

Tussen 2% tot 40%
• Afronden percentage tot 2 cijfers na de komma
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Carry-back van verliezen
▪ Opgave 275 COV (re-integratie)

177
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Carry-back van verliezen

Indien code 7711 (Resultaat van het belastbaar tijdperk) negatief of 0 is:
dit vak niet invullen op opgave 275 COV !
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Carry-back van verliezen
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Carry-back van verliezen

Fout?
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Carry-back van verliezen
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld 1 (DOC 55 1309/001, 20)
Veronderstel een vennootschap die niet als kleine vennootschap wordt aangemerkt en die per
kalenderjaar boekhoudt.
Er wordt voor het inkomstenjaar 2020 een verlies voorzien dat wordt geraamd op 1.656.480 EUR,
rekening houdend met de in art. 185, §5 WIB92 bedoelde verhoging (= tariefcompensatie).
Eerst wordt onderzocht of voor dat bedrag een reserve kan worden aangelegd van 1.400.000 EUR.
▪ Boekjaar 2019 (aj. 2020)

•

Maximaal bedrag van de vrijstelling (=)

2.000.000

Werkelijk aangelegde vrijstelling

1.400.000

Het ingeschatte verlies ligt dus lager dan het maximale bedrag waarvoor een reserve kan worden
aangelegd
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Carry-back van verliezen
▪ Boekjaar 2020 (aj. 2021)
•

Aangezien het verlies voor de terugname van de reserve lager is dan initieel was ingeschat (1.000.000
EUR i.p.v. 1.656.480 EUR), moet bij de aangifte die betrekking heeft op het volgende aanslagjaar
worden geverifieerd of de in art. 219 ter WIB92 bedoelde afzonderlijke aanslag (= sanctie bij
overschatting verliezen) moet worden toegepast
Resultaat van het BT (1ste bewerking) zonder terugname en zonder de in art.
185, §5 WIB92 bedoelde verhoging (= normaal verlies)

- 1.000.000

Terugname van de reserve (+)

1.400.000

Verhoging bedoeld in art. 185, §5 WIB92 (= 18,32% van 1.400.000) (+)

256.480

(= correctie tariefvoordeel)

Resultaat van het BT met terugname (1ste bewerking) (=)

656.480
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Carry-back van verliezen
•

Vervolgens wordt nagegaan of deze winst binnen de tolerantie valt. Deze tolerantie wordt als volgt
berekend:
Terugname van de reserve

- 1.400.000

Verhoging bedoeld in art. 185, §5 WIB92 (= 18,32% van 1.400.000) (+)

256.480

(= correctie tariefvoordeel)

Bedrag van de winst bedoeld in art. 219ter, §2, tweede lid WIB92 (-)

656.480

Bedrag van het verlies bedoeld in art. 219ter, §2, eerste lid WIB92 (=)

1.000.000

(= “normaal verlies”)
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Carry-back van verliezen
•

Tolerantie: 10% x 1.000.000 EUR= 100.000 EUR → lager dan het bedrag van de winst bedoeld in art.
219ter, §2, tweede lid WIB92

•

Sanctie bij overschatting verliezen:
•

Grondslag: (656.480 – 100.000) x 25% = 139.120 EUR

•

Tarief: (656.480 / 1.000.000) x 20% = 13,13%

→ Bijzondere aanslag: 13,13% x 139.120 = 18.266,46 EUR

139.120,00
0,1313
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Carry-back van verliezen
Voorbeeld 2 (DOC 55 1309/001, 21)
Veronderstel een vennootschap die niet als kleine vennootschap wordt aangemerkt en die per
kalenderjaar boekhoudt.
Er wordt voor het inkomstenjaar 2020 een verlies voorzien dat wordt geraamd op 1.183.200 EUR,
rekening houdend met de in art. 185, §5 WIB92 bedoelde verhoging (= tariefcompensatie).
Eerst wordt onderzocht of voor dat bedrag een reserve kan worden aangelegd van 1.000.000 EUR.
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Carry-back van verliezen
▪ Boekjaar 2019 (aj. 2020)
Winst zonder DBI of Innovatie-inkomsten

1.100.000

DBI-inkomsten (+)

400 000

Innovatie-inkomsten (+)
Resultaat van het belastbare tijdperk

•

500 000
(1e

bewerking)

2.000 000

DBI-inkomsten (-)

400 000

Innovatie-inkomsten (-)

500 000

Maximaal bedrag van de vrijstelling (=)

1.100.000

Werkelijk aangelegde vrijstelling

1.000.000

Het ingeschatte verlies ligt dus lager dan het maximale bedrag waarvoor een reserve kan worden
aangelegd
187
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Carry-back van verliezen
▪ Boekjaar 2020 (aj. 2021)
•

Aangezien het verlies voor de terugname van de reserve lager is dan initieel was ingeschat (900.000
EUR i.p.v. 1.183.200 EUR), moet bij de aangifte die betrekking heeft op het volgende aanslagjaar
worden geverifieerd of de in art. 219 ter WIB92 bedoelde afzonderlijke aanslag (= sanctie bij
overschatting verliezen) moet worden toegepast
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Carry-back van verliezen
Resultaat van het BT (1ste bewerking) zonder terugname en zonder de in art. 185, §5
WIB92 bedoelde verhoging (= normaal verlies)

- 900.000

DBI-inkomsten (+)

400.000

Innovatie-inkomsten (+)
(1ste

300.000

Resultaat van het BT
bewerking) zonder terugname en zonder de in art. 185, §5
WIB92 bedoelde verhoging

-200.000

Terugname van de reserve (+)

1.000.000

Verhoging bedoeld in art. 185, §5 WIB92 (= 18,32% van 1.000.000) (+)
(= correctie tariefvoordeel)

183.200

Resultaat van het BT met terugname (1ste bewerking) (=)

983.200

DBI-inkomsten (-)

400.000

Innovatie-inkomsten (-)

300.000

Bedrag van de winst bedoeld in art. 219ter, §2, tweede lid WIB92 (=)

283.200

189

189

Carry-back van verliezen
•

Vervolgens wordt nagegaan of deze winst binnen de tolerantie valt. Deze tolerantie wordt als volgt
berekend:
Terugname van de reserve
Verhoging bedoeld in art. 185, §5 WIB92 (= 18,32% van 1.000.000) (+)

- 1.000.000
183.200

(= correctie tariefvoordeel)

Bedrag van de winst bedoeld in art. 219ter, §2, tweede lid WIB92 (-)

283.200

Bedrag van het verlies bedoeld in art. 219ter, §2, eerste lid WIB92 (=)

900.000

(= “normaal verlies”)
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Carry-back van verliezen
•

Tolerantie: 10% x 900.000 EUR= 90.000 EUR → lager dan het bedrag van de winst bedoeld in art.
219ter, §2, tweede lid WIB92

•

Sanctie bij overschatting verliezen:
•

Grondslag: (283.200 – 90.000) x 25% = 48.300,00 EUR

•

Tarief: (283.200 / 900.000) x 20% = 6,29%

→ Bijzondere aanslag: 6,29% x 48.300,00 = 3.038,07 EUR

48.300,00
0,0629
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
Algemeen voorbeeld 1
▪ Een vennootschap sluit haar boekjaar af per kalenderjaar.
▪ Voor het boekjaar eindigend op 31/12/2019 heeft zij volgende resultaten:
Aangroei belaste reserves:

80.000 EUR

Verworpen uitgaven:

20.000 EUR

Belastbaar:

100.000 EUR

Te betalen belastingen:

29.580 EUR

Voorafbetalingen:

29.580 EUR

▪ Voor haar boekjaar eindigend op 31/12/2020 ‘raamt’ ze een verlies van 60.000 EUR, waarbij ze
voorzichtigheidshalve ervoor opteert om een bedrag van 50.000 EUR als carry-back verlies in
rekening te brengen.
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
▪ Wat te doen m.b.t. aanslagjaar 2020?
•

Allereerst is de mogelijkheid tot carry-back beperkt tot de winst na de eerste bewerking
o In casu 100.000 EUR te verminderen met mogelijke DBI, octrooi – of innovatie-aftrek, die hier 0
bedragen; blijft dus maximaal 100.000 EUR
o Met absoluut maximum van 20 miljoen EUR (hier irrelevant)
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
•

In de aangifte aanslagjaar 2020 heeft de vennootschap bij de belaste reserves bij de code 1011 PN een
negatief bedrag van 50.000 EUR opgenomen

•

Een gelijkaardig bedrag is opgenomen bij de vrijgestelde reserves
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
[…]

[…]

195
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen

[…]
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
•

Voor 30 november 2020 heeft de vennootschap een formulier 275 COV ingediend, waarbij ze op dit
formulier opnam:

2020

1 januari 2019

31 december 2019

197
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen

100.000,00
100.000,00

50.000,00
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen

Andere belastbare reserves

50.000,00

50.000,00
199

199

Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
▪ Wat te doen m.b.t. aanslagjaar 2021?
•

De vennootschap moet nu ook een formulier 275 COV indienen, waarbij ze op dit formulier invult:

2021

1 januari 2020

31 december 2020

200

200
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen

- 840,00
- 840,00

50.000,00
9.160,00 (*)
60.000,00
(*) 18,32% x 50.000,00 = 9.160,00
201
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
•

In de fiscale aangifte wordt bij de belaste reserves de code ‘andere belastbare reserves’ van (50.000
EUR) op 0 gezet, en wordt de 50.000 EUR bij de vrijgestelde reserves op 0 teruggebracht
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
[…]

( 50.000,00 )

0,00

[…]

203

203

Van A tot Z…

Carry-back van verliezen

[…]

0,00

50.000,00

204

204
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
•

Weliswaar moet de vennootschap bij haar verworpen uitgaven ook een bedrag opnemen van 9.160
EUR:

[…]

9.160,00
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Van A tot Z…

Carry-back van verliezen
•

Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting moet dan het formulier 275 COV worden bijgevoegd, wat
ook achteraan moet aangevinkt worden als bijlage:
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Carry-back van verliezen
Algemeen voorbeeld 2 (met liquidatiereserve)
(Bron: Fiscale Actualiteit nr. 2020/29, pag. 9-12, week 30 juli – 5 augustus 2020)

Een vennootschap (afsluitdatum 31/12/ heeft 100.000 EUR liquidatiereserves opgebouwd tot
31/12/2018. In het boekjaar dat afsluit op 31/12/2019, realiseert zij een winst vóór belastingen van
55.000 EUR (er zijn geen verworpen uitgaven of andere fiscale bewerkingen en zij komt niet in
aanmerking voor het verlaagd tarief).
Zij verwacht in het boekjaar dat afsluit op 31/12/2020 een verlies van 20.000 EUR. Ze kiest ervoor
om die 20.000 EUR volledig vervroegd af te trekken en de winst per 31/12/2019 maximaal als
liquidatiereserve aan te leggen.

207

207

55.000 (winst)

Carry-back van verliezen

- 16.269 (29,58% VenB)
= 38.731

▪ In de aangife voor aj. 2020 neemt zij het volgende op:

/ 1,10
= 35.210

[…]

0,00
100.000,00

0,00

0,00
135.210,00

( 20.000,00 )

[…]

100.000,00

115.210,00
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Carry-back van verliezen

[…]

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

209

209

Carry-back van verliezen

19.790,00 (*)
[…]

0,00
19.790,00

(*) [16.269 EUR gewone vennootschapsbelasting (zijnde (35.000 EUR + 20.000 EUR) × 29,58 %) + 3.521 EUR anticipatieve

heffing liquidatiereserve (zijnde 35.210 EUR × 10 %)]
210
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Carry-back van verliezen

15.210,00
19.790,00
35.000,00

211

211

Carry-back van verliezen
▪ Volgens deze aangifte zal zij 13.874 EUR [10.353 EUR gewone vennootschapsbelasting (zijnde
35.000 EUR × 29,58 %) + 3.521 EUR anticipatieve heffing liquidatiereserve (zijnde 35.210 EUR ×
10 %)] vennootschapsbelasting betalen.
▪ Het volgende boekjaar realiseert zij effectief een verlies van 20.000 EUR vóór belastingen en
regulariseert zij de geraamde belastingen ten bedrage van 5.916 EUR [19.790 EUR vorig jaar
geboekte geraamde belastingen –13.874 EUR belastingen cf. het aanslagbiljet].
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Carry-back van verliezen
▪ In de aangife voor aj. 2021 neemt zij het volgende op:

[-20.000 EUR verlies voor belastingen +
5.916 EUR regularisatie van de geraamde
belastingen vorig jaar – 916 EUR geraamde
belastingen]

[…]

(15.000,00)
135.210,00

0,00
135.210,00

( 20.000,00 )

0,00

[…]

115.210,00

120.210,00
213
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Carry-back van verliezen

5.916,00 (*)
[…]

[…]

( 916,00 )
(*) In de praktijk zal slechts 5.000 EUR aanpassing in meer gebeuren en 0 EUR als verworpen uitgave inzake belastingen opgenomen
worden (aangezien de geraamde belastingen en de regularisaties van belastingen verplicht gecompenseerd moeten worden in de
aangifte), maar voor de duidelijkheid van het voorbeeld hebben we dat hier niet toegepast.
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Carry-back van verliezen

[…]

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

215

215

Carry-back van verliezen

916,00 (*)
[…]

3.664,00 (**)

4.580,00

(*) 25% x 3.664 EUR
(**) 18,32% x 20.000 EUR
216

216

108

10/06/2022

Carry-back van verliezen

( 916,00 )
4.580,00
3.664,00

217

217

Vrijgestelde wederopbouwreserve

[…]

[…]
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Wederopbouwreserve voor vennootschappen

▪ Wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een
wederopbouwreserve voor vennootschappen (BS
01/12/2020); art. 194quater/1 WIB92
▪ Aanleggen mogelijk m.b.t. aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
• De belastingplichtige heeft voor elk van deze jaren de keuze
om al dan niet, geheel of gedeeltelijk, een
wederopbouwreserve aan te leggen (afh. van aftrekposten –
want compensatie is mogelijk)

▪ Wederopbouwreserve zal toelaten om toekomstige winsten,
vanaf aj. 2022, fiscaal gunstig te behouden in de
onderneming door deze vrij te stellen

219
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ 2 grenzen:
• Boekhoudkundig bedrijfsverlies op
afsluitdatum boekjaar 2020
o De (eventueel gespreid) aan te leggen
wederopbouwreserve kan globaal nooit
hoger zijn dan het vastgesteld
boekhoudkundig verlies
o Indien boekjaar afsluit tijdens de
periode 01/01/2020 tot 31/07/2020:
boekhoudkundig bedrijfsverlies voor
boekjaar dat afsluit in 2020 of 2021
(keuze, maar onherroepelijk)

• Maximum 20 miljoen EUR
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Binnen de grenzen van max. bedrag (20 miljoen EUR) van vrijstelling:
• Wederopbouwreserve wordt aangelegd per belastbaar tijdperk
• Beperkt tot de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk vastgesteld vóór de
samenstelling van de vrijgestelde reserve

▪ CBN-advies nr. 2021/12 van 2 juni 2021

221
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Naleven onaantastbaarheidsvoorwaarde
• Moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en blijven en mag
niet tot de grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve
of van enige beloning og toekenning
• Vrijgestelde reserve wordt ooit belastbaar, uiterlijk bij het sluiten van de vereffening (door tijdelijk
karakter)

▪ Bij vrijstelling: verplicht formulier voegen bij aangifte
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Uitgesloten vennootschappen
• Gelijkaardig als bij de carry-back van verliezen (vennootschappen die dividenden uitkeren, een
vermindering van het eigen vermogen hebben verricht, ...) → In de periode van 12/03/2020 tot
aan de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan aanslagjaar waarin de
wederopbouwreserve wordt aangelegd
• Banden met belastingparadijzen
• Geen vrijstelling mogelijk voor de vennootschap die vanaf 12 maart 2020 tot de laatste dag van het
tijdperk waarin de wederopbouwreserve wordt genoten:
o een rechtstreekde deelnemering heeft in een vennootschap in een belastingparadijs, en
o een betaling heeft gedaan aan dergelijke vennootschappen voor een totaalbedrag van ten minste 100.000 EUR
per belastbaar tijdperk, tenzij is aangetoond dat deze betalingen zijn verricht in het kader van werkelijke en
oprechte verrichtingen als gevolg van rechtmatige financiële of economische behoeften
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Uitgesloten vennootschappen (vervolg)
• Vennootschappen die op 18 maart 2020 konden worden aangemerkt als een onderneming in
moeilijkheden (ook ontbonden vennootschappen in staat van vereffening)
• Gereglementeerde beleggingsvennootschappen en vastgoedvennootschappen
• Coöperatieve participatievennootschappen
• Zeescheepvaartvennootschappen die het tonnageregime toepassen
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Wederopbouwreserve wordt geheel of gedeeltelijk belastbaar (ongeacht aanrekening van de
uitkering op de wederopbouwreserve):
• In de mate dat de vennootschap nadien dividenden uitkeert, eigen aandelen inkoopt, haar kapitaal
vermindert,...
o Vrijstelling wordt teruggenomen
o Vr. en Antw., Kamer 2020-21, nr. 55-039, 22 (Vr. nr. 173 C. LEYSEN): in geval van toepassing van de sanctie
zal in het daaropvolgende aanslagjaar geen aanvullende reserve mogelijk zijn, in toepassing van de
uitsluitingsbepaling
o Wat bij de toekenning van tantièmes?
• Beoordeling op grond van feitelijke omstandigheden
• Indien verdoken dividenduitkering, louter om uitsluiting van de vrijstellingsregeling te vermijden:
herkwalificatie als een uitkering van dividenden
• Voorbeeld: een vennootschap die een beleid zou voeren waarbij zij jaarlijks een deel van de winst
van het boekjaar als dividend toekent aan haar bedrijfsleider-aandeelhouder en die voor het
boekjaar waarop de bedoelde vrijstellingsregeling betrekking heeft, geen dividend maar een
tantième zou hebben toegekend, zou van die vrijstellingsregeling kunnen worden uitgesloten
(circulaire 2022/C/6 van 18 januari 2022)
225
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Wederopbouwreserve wordt geheel of gedeeltelijk belastbaar (vervolg)
• In de mate dat de vennootschap haar tewerkstellingspeil niet behoudt
o In haar resultatenrekening onder de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen”
een bedrag opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag dat voor deze zelfde post is
vastgesteld op de afsluitdatum van het boekjaar dat is geëindigd in 2019 als voor het eerst tijdens
het BT aan deze voorwaarde wordt voldaan, of onder deze zelfde post een bedrag opneemt onder
de drempel die voorheen de laagste was als aan dezelfde voorwaarde is voldaan in een vorig BT, ten
belope van het verschil tussen:
• Enerzijds het bedrag van de eerder genoemde drempel van 85% respectievelijk het bedrag van
de voorheen laagste drempel; en
• Anderzijds het bovengenoemde bedrag van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse
sociale voordelen” voor het BT dat respectievelijk onder de bovengenoemde drempel van 85%
ligt, of dat onder de voorheen laagste drempel ligt.
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
o Mond. Vr. Van Donné en Vermeersch dd. 31 maart 2021 (Kamer 2020-2021, Com. 433, 19)
• Geen schrapping/pro-ratering (waarbij rekening wordt gehouden met periodes van verplichte
sluiting) van tewerkstellingstoets voor boekjaren met afsluitdatum 2020 en 2021
• Weinig waarschijnlijk dat vennootschap die door moeilijkheden in 2021 personeel moest afvloeien,
in hetzelfde jaar al winsten genereert die kunnen worden vrijgesteld
• Tewerkstellingstoets ten vroegste met de jaarrekening afgesloten in 2021

o Circulaire 2022/C/6 van 18 januari 2022
• Voorwaarde wordt beoordeeld vanaf het belastbaar tijdperk waarin de wederopbouwreserve wordt
aangelegd
• Besparingen op personeelskosten hebben hierdoor onmiddellijk effect in het jaar waarin de
wederopbouwreserve wordt aangelegd
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
Voorbeeld 1 (DOC 55 1412/001, 4-5)
▪ Bj. 31/12/2021:
• De vennootschap legt een belastingvrije reserve aan van 200.000 EUR

Boekjaar:

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2022

Post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse
sociale voordelen”:

100.000 EUR

100.000 EUR

80.000 EUR

→ 80.000 EUR ligt onder de drempel van 85% van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale
voordelen” van bj. 2019:
o 80.000 EUR < (85% x 100.000 =) 85.000 EUR

→ Belastbare bedrag wederopbouwreserve:
o 85.000 EUR (drempel) – 80.000 EUR (kosten van het bj.) = 5.000 EUR
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Boekjaar 31/12/2023:
• De vennootschap legt GEEN nieuwe wederopbouwreserve meer aan (het maximum in functie van het
bedrijfsverlies van bj. 2020 was reeds bereikt)

Boekjaar:

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

Post “620 Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale voordelen”:

100.000 EUR

100.000 EUR

80.000 EUR

70.000 EUR

→ Belastbare bedrag wederopbouwreserve:
o 80.000 EUR (voorheen de laagste drempel) – 70.000 EUR (kosten van het bj.) = 10.000 EUR
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
Voorbeeld 2 (CBN-advies 2021/2 van 2 juni 2021)
Boekjaar:

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2022

Post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse
sociale voordelen”:

100.000 EUR

90.000 EUR

80.000 EUR

→ 80.000 EUR ligt onder de drempel van 85% van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale
voordelen” van bj. 2019:
o 80.000 EUR < (85% x 100.000 =) 85.000 EUR

→ Belastbare bedrag wederopbouwreserve:
o 85.000 EUR (drempel) – 80.000 EUR (kosten van het bj.) = 5.000 EUR

→ Max. bijkomend te treffen wederopbouwreserve bedraagt 145.000 EUR
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Bj. 31/12/2023:
• De vennootschap keert een dividend uit van 60.000 EUR

Boekjaar:

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

Post “620 Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale voordelen”:

100.000 EUR

90.000 EUR

80.000 EUR

80.000 EUR

→ De vrijgestelde wederopbouwreserve dient teruggenomen te worden voor 60.000 EUR
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Vrijgestelde wederopbouwreserve
▪ Bj. 31/12/2024:
• De vennootschap keert een dividend uit van 200.000 EUR

→ De vrijgestelde wederopbouwreserve dient teruggenomen te worden voor het overblijvend gedeelte
van 185.000 EUR
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Verhoogde kostenaftrek laadstations
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Verhoogde kostenaftrek laadstations
Kostenaftrek laadstations elektrische wagens
▪ Aftrek beroepskost: tijdelijk geen aftrekbeperking (= 100% aftrekbaar)
Gewone
kostenaftrek

(art. 66, §2, 5° WIB92)

▪ Toepasbaar vanaf AJ 2022; ongeacht het fiscale aftrekpercentage van de wagens
▪ Aankoop, huur of lease laadstation vanaf 01/01/2030: aftrek beperkt tot 75% (art. 66, §6 WIB92)
▪ Zowel nieuwe als tweedehandse laadstations

▪ Aftrek beroepskost: tijdelijk verhoogde kostenaftrek bepaalde laadstations
(art. 64quater WIB92)

▪ Periode 01/09/2021 tot 31/08/2024 verhoogd afschrijvingspercentage laadstation:

Verhoogde
kostenaftrek

o Periode 01/09/2021 tot 31/12/2022: 200% aftrekbaar
o Periode 01/01/2023 tot 31/08/2024: 150% aftrekbaar
▪ Wanneer afschrijving toepasbaar? Aanslagjaar laadstation operationeel en publiek
toegankelijk
▪ Geen onaantastbaarheidsvoorwaarde vereist voor vrijstelling
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Verhoogde kostenaftrek laadstations
▪ Voorwaarden verhoogde kostenaftrek:
▪ Aanmelding FOD Financiën ( zie volgende dia!)
▪ Laadstation publiek toegankelijk
• Ofwel de gangbare openingstijden van de onderneming, ofwel de gangbare sluitingstijden van de onderneming

• Niet noodzakelijk op adres maatschappelijke zetel
• Ontoegankelijkheid door elektriciteitspannes, werken en/ of overmacht → OK, geen verlies fiscaal voordeel
• Onderneming besluit, zelf, tijdens een bepaald jaar voor een korte of lange periode laadstation niet meer
publiek toegankelijk te maken → Verlies fiscaal voordeel in dat tijdperk

▪ Afschrijven over ten minste 5 belastbare tijdperken (!)
• Minister: 10 jaar = normale gebruiksduur laadstation (Parl. vraag nr. 673 van 8 oktober 2021)

▪ In nieuwe staat verkregen zijn of tot stand zijn gebracht

▪ Intelligent laadstation dat de laadtijd en het laadvermogen moet kunnen sturen door een energiebeheerssysteem
▪ ‘Vast’ laadstation; laadkabels uitgesloten voor de verhoogde kostenaftrek
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Verhoogde kostenaftrek laadstations
▪

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/laadstationselektrische-voertuigen
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Verhoogde kostenaftrek laadstations
▪ Start afschrijving mag uitgesteld worden tot investering volledig is voldaan
→ M.a.w. ervoor zorgen dat voorwaarden verhoogde kostenaftrek voldaan zijn en dan pas afschrijven (200%
i.p.v. 100%)

▪ (Verhoogde) kostenaftrek ook voor bijkomende kosten:
▪ Die samen met het laadstation worden afgeschreven
▪
▪
▪
▪
▪

Vervoerskosten
Installatiekosten (bijvoorbeeld bekabelingswerken)
Studie- en expertisekosten
Elektriciteitscabine
…

▪ Installatie thuisbatterij: komt niet in aanmerking
(Circulaire 2021/C/115 van 22/12/2021, randnr. 2.3)
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Verhoogde kostenaftrek laadstations
Verwerking verhoogde kostenaftrek
▪ Boekhoudkundig
▪ Geen vrijgestelde reserve aanleggen (geen onaantastbaarheidsvoorwaarde)

▪ Aangifte vennootschapsbelasting
▪ Aanpassing in meer van de begintoestand der reserves (code 1065)

[…]

[…]
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Andere vrijgestelde bestanddelen
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Andere vrijgestelde bestanddelen
▪ Toepassingsgebied:
a)
b)
c)
d)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Vrijgesteld gedeelte voor kosten van gemeenschappelijk vervoer
Fiscaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffingswaarde
De vrijgestelde voorziening voor sociaal passief (oud regime)
De investeringsreserve, vrijgesteld voor het aj. 1982 (oud regime)
Vrijgestelde winst die in het vermogen van een innovatievennootschap wordt gehouden
Vrijgestelde winst bij eigenlijke reconversievennootschap
Nettoactief van een VSO of handelsvennootschap
Vrijstelling voor erkende diamanthandelaars
Vrijgesteld gedeelte van bepaalde beveiligingskosten
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
▪ Boekhoudkundige behandeling: art. 95, §2 , VI KB/W.Venn
“Deze post omvat de kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen voor
investeringen in vaste activa, na aftrek van de uitgestelde belastingen op deze subsidies; deze
uitgestelde belastingen worden opgenomen in de passiefpost “VII. B. Uitgestelde belastingen”.
Deze subsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar post “IV. C. Andere financiële
opbrengsten”, volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa voor de verwerving
waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of
buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa.
De kapitaalsubsidies die niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa worden bij de
verkrijging geboekt onder post “I. D. Andere bedrijfsopbrengsten” of onder post “IV. C. Andere
financiële opbrengsten”.”
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
▪ Fiscale behandeling: 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.”
→ Uitdrukkelijke afwijking van het annualiteitsbeginsel
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
▪

Belastbaar bedrag in tijdperk van toekenning:

totaal ontvangen subsidies op de betrokken activa
x
totaal aangenomen afschrijvingen en waardeverminderingen op gesubsidieerde activa (vorige en huidige BT)
totaal van de gesubsidieerde activa

▪

Belastbaar bedrag in latere belastbare tijdperken:

totaal ontvangen subsidies op de betrokken activa
x
totaal aangenomen afschrijvingen en waardeverminderingen op gesubsidieerde activa (huidig BT)
totaal van de gesubsidieerde activa

▪

Restsaldo wordt belastbaar tijdens het belastbaar tijdperk van vervreemding of buitengebruikstelling van
het gesubsidieerde actief
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Voorbeeld
▪ Investering van 3.000.000 EUR in een machine, afschrijftermijn: 10 jaar
▪ Overheid kent kapitaalsubsidie toe van 500.000 EUR
→ Voor aanslagjaar 2022:
belastbaar bedrag = 500.000 𝑥

300.000
3.000.0000

= 50.000 𝐸𝑈𝑅
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Voorbeeld (vervolg)
Boekhoudkundige behandeling (aj. 2022)
→ Boeking op moment goedkeuring subsidie

416

Diverse vorderingen

500.000

@ 15 Kapitaalsubsidies

375.000

@ 1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies (25%)

125.000
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Voorbeeld (vervolg)
Boekhoudkundige behandeling (aj. 2022)
→ Boeking op moment ontvangst subsidie

550

Kredietinstellingen: R/C
@ 416 Diverse vorderingen

500.000
500.000
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Voorbeeld (vervolg)
Boekhoudkundige behandeling (aj. 2023 e.v.)
→ Jaarlijkse boeking ten gevolge van de afschrijving

15

Kapitaalsubsidies

37.500

1680

Uitgestelde belastingen

12.500

@ 753 Kapitaalsubsidies

37.500

@ 780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

12.500
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Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Voorbeeld (vervolg)
Fiscale behandeling (aj. 2022)

[…]

0,00

450.000,00
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
Voorbeeld (vervolg)
Fiscale behandeling (aj. 2023)

[…]

450.000,00

400.000,00
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Kapitaalsubsidies verkregen om vaste activa aan te schaffen
▪ Art. 193bis en art. 193ter WIB92: Fiscale vrijstelling gewestelijke
steunmaatregelen
→ Zie deel ‘Aanpassing begintoestand van de reserves’
§1
De tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies, die door de bevoegde gewestelijke instellingen worden toegekend aan
vennootschappen en die beantwoorden aan de in de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, 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.
§2
In geval van vervreemding van één van de in § 1, tweede lid, vermelde vaste activa, anders dan bij schadegeval, onteigening, opeising in
eigendom of een andere gelijkaardige gebeurtenis, die gedurende de eerste drie jaren van de investering plaatsvindt, wordt het bedrag van de
voorheen vrijgestelde winst geacht een winst te zijn van het belastbaar tijdperk gedurende hetwelk de vervreemding heeft plaatsgevonden.
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120% kostenaftrek
Afschaffing aftrekbaarheid aan 120% vanaf aj. 2021 (BT
01/01/2020):
1. Kosten van door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk
vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats
van tewerkstelling met minibus, autobus of autocar
2. Kosten van beroepsmatige beveiliging (aansluiting op vergunde
alarmcentrale + beroep doen op vergunde bewakingsonderneming)
3. Kosten van elektrische voertuigen
4. Kosten gebruik fiets door personeelsleden of bedrijfsleiders voor
woonwerkverplaatsingen
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Andere vrijgestelde bestanddelen
120% kostenaftrek
VENB

PB

2018 (aj. 2019) +
2019 (aj. 2020)

2020
(aj. 2021)

2018 + 2019

2020

Kosten georganiseerd
gemeenschappelijk
vervoer voor
woonwerkverplaatsingen

120%

Afgeschaft (100%)

120%

Afgeschaft (100%)

Kosten elektrische
voertuigen

120%

Afgeschaft (100%)

120% (voordien 75%)

Afgeschaft (100%)

Kosten beveiliging

120%

Afgeschaft (100%)

120%

120%

Kosten fietsen
woonwerkverplaatsingen

120%

Afgeschaft (100%)

120%

120%
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Andere vrijgestelde bestanddelen
Kosten elektrische voertuigen
▪ 120% kostenaftrek voor elektrische wagens

Voorbeeld
▪ Aankoop Audi e-tron in 2019 (CO2-uitstoot: 0)
▪ Aankoopprijs (excl. btw): 80.000 EUR
▪ 50% niet-aftrekbare btw (21%): 8.400

253

253

Andere vrijgestelde bestanddelen
Kosten elektrische voertuigen

Vanaf aj. 2021 (01/01/2020): 100% aftrekbaar
120% aftrekbaar

Kosten aj. 2020 (BJ 31/12/2019)
Verkeersbelasting/BIV:

100% aftrekbaar

75% aftrekbaar

0

Afschrijving (88.400 / 5j.):

17.680

Onderhoud:

1.800

Verzekering:

2.000

Parkeerretributie:

30

Financieringskosten:

1.500

Elektriciteit:

800

TOTAAL:

21.510
D

689 Overboeking naar de belastingvrije reserves

1.500
C

25% VU:
200 (code 1205)

4.302
(= 20% x 21.510)

@ 132 Belastingvrije reserves

800

Code 1124
4.302

(Andere vrijgestelde bestanddelen)
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Onaantastbaarheidsvoorwaarde

255

Onaantastbaarheidsvoorwaarde
▪ Art. 190, tweede en derde lid WIB92
Met betrekking tot het vrijgestelde of voorlopig niet belaste gedeelte van de meerwaarden vermeld
in de artikelen 44, §§ 1 en 3, 44bis, 44ter en 47, is dat meerwaardenstelsel slechts van toepassing in
zoverre dat gedeelte op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft en
niet tot grondslag dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van
enige beloning of toekenning.

De voormelde voorwaarden zijn mede van toepassing op de in artikel 45 en 46, § 1, eerste lid, 2°,
vermelde meerwaarden, behalve ingeval die meerwaarden niet worden uitgedrukt overeenkomstig
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.”
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Onaantastbaarheidsvoorwaarde
▪ Toepassingsgebied art. 190, tweede lid WIB92:
•

Vrijgestelde uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden (art. 44 §1, 1° WIB92)

•

Vrijgestelde monetaire meerwaarden (art. 44, §1, 2° WIB92)

•

Uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarden ten gevolge van omzetting
deelnemingsrechten in een afdeling van beleggingsvennootschap (art. 44 § 3 WIB92)

•

Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (art. 44bis WIB92)

•

Vrijgestelde meerwaarde verwezenlijkt op binnenschepen voor de commerciële vaart
(art. 44ter, 1° WIB92)

•

Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden (art. 47 WIB92)
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Onaantastbaarheidsvoorwaarde
▪ Toepassingsgebied art. 190, derde lid WIB92:
•

Vrijgestelde meerwaarden op aandelen in binnenlandse of intra-Europese vennootschappen
wanneer deze worden verkregen naar aanleiding van een vrijgestelde fusie, of het aannemen
van een nieuwe rechtsvorm, voor zover de verrichting wordt vergoed met nieuwe aandelen
(art. 45 WIB92);

•

De vrijgestelde meerwaarde naar aanleiding van de inbreng van één of meer
bedrijfsafdelingen of takken van werkzaamheid of van de algemeenheid van goederen tegen
verkrijging van aandelen (art. 46, §1, 2° WIB92)
→ Indien uitgedrukt overeenkomstig boekhoudwetgeving
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Onaantastbaarheidsvoorwaarde
▪ Art. 190bis WIB92, ook onaantastbaarheidsvoorwaarde voor:
•

Het gedeelte van 20% in het kader van de door georganiseerd gemeenschappelijk
woon-werkvervoer (Art. 64ter, eerste lid, 1° WIB92)

•

Het gedeelte van 20% van bepaalde kosten van beveiliging (Art. 64ter, eerste lid, 2° WIB92)

•

Het gedeelte van 20% van bepaalde kosten die zijn gedaan om het gebruik van de fiets voor
het woon-werkverkeer aan te moedigen (Art. 64ter, eerste lid, 3° WIB92)

•

Het gedeelte van 20% van de kosten inzake personenauto’s en dergelijke met uitstoot van
CO2- uitstoot van 0 g/km (Art. 198bis, eerste lid, 1°, a) WIB92)

▪ Hervorming vennootschapsbelasting (aj. 2021 – BT 01/01/2020):
afschaffing van 120% aftrekbaarheid!
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Onaantastbaarheidsvoorwaarde
▪ Hervorming vennootschapsbelasting (aj. 2021 – BT 01/01/2020)
▪ De aftrek aan 120% van de kosten voor door de werkgever georganiseerd
gemeenschappelijk personeel verdwijnt
▪ De 120%-aftrek voor elektrische auto’s verdwijnt
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Mobiliseren van vrijgestelde reserves

[…]
[…]
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Mobiliseren van vrijgestelde reserves
Aanslagjaren 2021 en 2022
▪ Art. 519ter WIB92
▪ Circulaire 2019/C/24 dd. 19/03/2019 over de afzonderlijke belastingtarieven die van toepassing
zijn op opnemingen die worden verricht op bepaalde vrijgestelde reserves
▪ Belastingvrije reserves zoals die bestonden op het einde van het laatste belastbare tijdperk dat
afsloot vóór 1 januari 2017
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Mobiliseren van vrijgestelde reserves
▪ Bedoelde vrijgestelde reserves
▪ Investeringsreserve
•

Waarvoor de investeringstermijn verstreken is en correct werd geherinvesteerd

▪ Bepaalde verwezenlijkte meerwaarden (monetaire meerwaarden)
o

Bv. monetair gedeelte van vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden, “oude” gedwongen meerwaarden,
“oude” meerwaarden op OG sinds meer dan 5 jaar verworven door een vastgoedhandelaar,
meerwaarden uit inbreng van bedrijfsafdelingen / takken van werkzaamheid / algemeenheid van
goederen

▪ De in art. 190bis WIB92 bedoelde vrijgestelde bedragen
o

20% van kosten die voor 120% aftrekbaar zijn (gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden,
beveiliging, fietsen en elektrische voertuigen)

▪ Vrijgestelde winsten van inschakelingsbedrijven
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Mobiliseren van vrijgestelde reserves
▪ UITGESLOTEN vrijgestelde reserves
▪

Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen, binnenschepen en zeeschepen

▪

Gespreid te belasten meerwaarden

▪

HWMW

▪

Tax shelter erkende audiovisuele werken en podiumwerken

▪

Vrijgestelde waardeverminderingen op handelsvorderingen en voorzieningen voor risico’s en
kosten

▪

Voorlopige vrijstelling winst voortvloeiend uit homologatie reorganisatieplan of uit minnelijk
akkoord

▪

Kapitaalsubsidies

▪

Voorzieningen voor sociaal passief aangelegd t.e.m. aj. 1990

▪

…
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Mobiliseren van vrijgestelde reserves
▪ Tarief:
▪

15%

▪

10% indien de opgenomen bedragen (tijdens het BT van de opneming) geïnvesteerd worden
in afschrijfbare MVA of IMVA
•

Ook in tweedehandse activa

•

Geen houdtermijn voor investering!

•

Uitgesloten:
o

PW’s en auto’s voor dubbel gebruik (cfr. uitsluiting IA)

o

Investeringen die als herbelegging dienen bij gespreide taxatie, bedrijfsvoertuigen,…

• Investeringen tussen 12/03/2020 en 31/12/2022: IA van 25%!

▪ Minimale belastbare grondslag
▪

Op de belastbaar gemaakte reserves: aftrekbeperking

▪ Vermeerdering in geval van geen of onvoldoende voorafbetalingen
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In het kapitaal en de uitgiftepremies geïncorporeerd
gedeelte van de vrijgestelde reserves
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Vragen of opmerkingen?

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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