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De uitkering van een dividend

Algemeen: wat is een dividend? (art.18 WIB92) 

▪ Alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen en winstbewijzen hoe ook 

genaamd, uit welke hoofde en op welke wijze ook verkregen

▪ Gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van het maatschappelijk kapitaal 

▪ Uitzondering: terugbetalingen van het gestort kapitaal in uitvoering van een regelmatige beslissing tot 

kapitaalvermindering overeenkomstig het wetboek vennootschappen

▪ Geherkwalificeerde interest (art. 18, 4° WIB92) (cfr. infra)
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De uitkering van een dividend

Wanneer mag een dividend uitgekeerd worden?

▪ Raad van Bestuur stelt dit voor in het jaarverslag

▪ Beslissing bij de algemene vergadering

▪ Jaarrekening moet goedgekeurd zijn 

▪ Met naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen inzake reserves (art. 7:211 WVV)

▪ NV: 5% van de winst moet jaarlijks gereserveerd worden tot de wettelijke reserve ten minste 10% van het 

geplaatst kapitaal bedraagt

▪ Enkel bij winst (art. 7:212 en 5:142 WVV)

▪ Geen uitkering indien nettoactief zou dalen onder gestort kapitaal + niet-uitkeerbare reserves

Nieuw vennootschapsrecht
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De uitkering van een dividend

▪ Interimdividend

• Voor NV (7:213 WVV), BV (5:141 WVV) en CV (6:114 WVV)

• Bevoegdheid?

o NV: raad van bestuur beslist

o BV: parallelle bevoegdheid AV en bestuur

o Statutaire machtiging vereist in geval van bestuur

• Welke winst?

o Zowel uit winst lopend boekjaar als uit winst vorig boekjaar

• Enkel uit winst vorig boekjaar indien nog geen goedgekeurde jaarrekening daarover

• Ook: de eventueel overgedragen winsten

• Op welk moment?

• De uitkering mag op elk moment in het boekjaar gebeuren (= wijziging WVV)
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De uitkering van een dividend

• Formaliteiten? 

o Staat van activa en passiva ter controle voorleggen aan de commissaris

o Toepassen uitkeringstesten

• NV: enkel nettoactieftest

• BV en CV: nettoactieftest + liquiditeitstest
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De uitkering van een dividend

▪ Tussentijds dividend

▪ Bevoegdheid?

▪ Bevoegdheid algemene vergadering → via bijzondere AV

▪ Welke winst?

▪ Uit gereserveerde winst van een vorig boekjaar!

▪ Dus uit beschikbare reserves (en/of overgedragen winst) van het laatst afgesloten boekjaar

▪ Er kan niet geput worden uit de winst van het lopende boekjaar ( interimdividend)

▪ Op welk moment?

▪ CBN: in NV niet aangewezen tussentijds dividend uit te keren tussen moment van afsluit boekjaar en 
jaarlijkse AV

▪ Formaliteiten?

▪ Toepassen uitkeringstesten

▪ NV: nettoactief test

▪ BV en CV: nettoactief test + liquiditeitstest
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Uitkeringstesten WVV
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Uitkeringstesten WVV

▪ Vennootschappen ‘zonder kapitaal’ (zoals BV en CV): dubbele test bij uitkering aan

aandeelhouders

1. Nettoactieftest

2. Liquiditeitstest

→ Voor alle uitkeringen zonder onderscheid tussen dividenden, tantièmes of andere gelijkgestelde

verrichtingen zoals de inkoop van eigen aandelen of financiële steunverlening (DOC 54 3119/001)

→ Dwingende bepaling sinds 1 januari 2020

▪ CBN-advies 2020/XX – Winstuitkering: de nieuwe uitkeringstesten voor de BV en CV 

(ontwerpadvies van 4 maart 2020)
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Uitkeringstesten WVV

▪ Maximaal uitkeerbare bedrag overeenkomstig de nettoactieftest:

Totaalbedrag van de activa

- Voorzieningen

- Schulden

= Nettoactief

- Nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten

- Nog niet afgeschreven bedragen voor kosten voor onderzoek en ontwikkeling

= Gecorrigeerd nettoactief

- Werkelijk/statutair onbeschikbare eigen vermogensbestanddelen, waaronder:

o Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

o Het niet-afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden

o Andere onbeschikbare reserves

o Kapitaalsubsidies

= MAXIMUM UITKEERBAAR VERMOGEN
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Uitkeringstesten WVV

▪ Liquiditeitstest

▪ Art. 5:143 WVV (voor BV en CV):

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan

heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na 

de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over 

een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de 

vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve

boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks

controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
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Uitkeringstesten WVV

▪ Liquiditeitstest

▪ DOC 54 3119/001, 179:
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Uitkeringstesten WVV

▪ Klassieke liquiditeitsratio’s

▪ « Current ratio » (liquiditeit in ruime zin)

• Vergelijking van realiseerbare en beschikbare activa (voorraden en BIU, vorderingen op ten

hoogste één jaar, geldbeleggingen, liquide middelen en overlopende rekeningen van het actief) 

met de schulden op korte termijn, incl. overlopende rekening van het passief

• Referentie (Graydon): 1,5 
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Uitkeringstesten WVV

▪ « Quick ratio » of « acid test » (liquiditeit in enge zin)

• Houdt geen rekening met voorraden en met overlopende rekeningen

• Beperkt vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn

• Referentie: van 1 tot 1,25
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Uitkeringstesten WVV

▪ Hoofdelijke aansprakelijkheid

▪ Art. 5:144 WVV (voor BV en CV):

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij

het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, 

gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de 

vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in 

staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel

5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk

aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

[…]

15

Uitkeringstesten WVV

▪ Terugvordering uitkering!

▪ Art. 5:144 WVV (voor BV en CV):

[…]

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de 

aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. 

▪ Wetsontwerp, DOC 54 3119/001, 180:

[…]

Met het oog op de bescherming van de schuldeisers is in het tweede lid bepaald dat ten onrechte

gedane uitkeringen van de begunstigden kunnen worden teruggevorderd. Anders dan in de NV, waar

conform de Kapitaalrichtlijn zodanige uitkeringen enkel kunnen worden teruggevorderd in geval van 

kwade trouw van de begunstigden (zie artikel 7:214), kunnen de begunstigden in een BV, gelet op de 

afschaffing van het kapitaal, tot terugbetaling worden aangesproken, ongeacht hun goede of kwade

trouw.
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Uitkeringstesten WVV

▪ Terugvordering uitkering!

▪ Art. 110 van de Wet van 28 april 2020: 

In artikel 5:144, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de aandeelhouders 

terugvorderen" vervangen door "terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten 

behoeve van wie de uitkering is beslist".

▪ Art. 130 van de Wet van 28 april 2020: zelfde wijziging aan art. 6:117 tweede lid WVV
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Uitkeringstesten WVV

▪ Strafrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders

▪ Art. 5:158 3° WVV (voor BV en 6:128 3° WVV als equivalent voor de  CV):

Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden gestraft en bovendien met gevangenisstraf 

van één maand tot een jaar kunnen worden gestraft:

(…) 

3° de bestuurders bedoeld in artikel 2:51 die het voorschrift van artikel 5:142 of artikel 5:143 , eerste 

lid overtreden
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Soorten dividenden
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Gewone dividenden 20
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Vastklikoperatie

Art. 537 WIB92

▪ Op 1/10/2014: RV op liquidatieboni verhoogd van 10% naar 25%

▪ Om te vermijden dat er massaal vennootschappen ontbonden en vereffend zouden worden, werd 

voorzien in een tijdelijke overgangsmaatregel (art. 537 WIB92):

• Bestaande reserves in het maatschappelijk kapitaal incorporeren                               

= belaste reserves vastklikken

• Belaste reserves ten laatste op 31 maart 2013 goedgekeurd door de AV 

→ In praktijk: meestal de belaste reserves op het einde van boekjaar 2011

• Kapitaalverhoging tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsloot vóór 1 oktober 2014

• 10% RV op bedrag geïncorporeerde reserves (anticipatieve liquidatieheffing)

KMO Grote vennootschap

Eerste 2 jaar 15%/17% RV Eerste 4 jaar 15%/17% RV

3de jaar 10% RV 5de en 6de jaar 10% RV

4de jaar 5% RV 7de en 8ste jaar 5% RV

Vanaf 5de jaar 0% RV Vanaf 9de jaar 0% RV
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Liquidatiereserve

Liquidatiereserve

→ Zie eerdere bespreking 
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VVPRbis
Voorwaarden op vandaag

VVPRbis

▪ Art. 269, §2 WIB92 

▪ Kleine vennootschappen (art. 1:24, §§ 1-6 WVV)

▪ Voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de inbreng is 

gedaan

▪ Zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen

▪ Nieuwe aandelen op naam

▪ Enkel gewone dividenden

▪ Niet voor dividenden verkregen n.a.v. de gehele of gedeeltelijke verdeling van het 

vermogen

▪ Niet voor dividenden verkregen i.h.k.v. de inkoop van eigen aandelen

▪ N.a.v. inbreng in geld vanaf 1 juli 2013 

▪ Geen inbreng in natura; geen inbreng schuldvordering (credit R/C)
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VVPRbis
Voorwaarden op vandaag

VVPRbis

▪ De onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen moeten volledig volstort zijn en 

aan deze aandelen mag geen voorkeursrecht verbonden zijn ten aanzien van de deelname in 

het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen

▪ Volstorting: uiterlijk op het ogenblik van de toekenning van de dividenden (MvT, DOC 53 

2853/001, 8)
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VVPRbis
Voorwaarden op vandaag

▪ Ononderbroken volle eigenaar blijven van de 

aandelen

• Uitzondering voorwaarde inzake ononderbroken

behoud: de overdracht in rechte lijn of tussen 

echtgenoten door schenking of vererving

• Uitzondering voorwaarde van volle eigendom: de 

overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten als gevolg 

van een wettelijke erfopvolging of een gelijkaardige 

erfopvolging (→ ook blote eigendom mogelijk)

o Indien keuzebeding in huwelijkscontract: enkel 

uitzondering van toepassing indien volle eigendom 

terechtkomt bij langstlevende echtgenoot

o Aandelen schenken met voorbehoud van 

vruchtgebruik = VVPRbis kwijt !!!

• Algemene uitzondering: omruiling, verkrijging of 

vervreemding van aandelen als gevolg van een aantal 

belastingneutrale verrichtingen zoals fusies of splitsingen

©Photo News
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VVPRbis
Voorwaarden op vandaag

Voorbeeld Impact op VVPRbis?

Oprichting vennootschap waarbij ouders de 

aandelen in vruchtgebruik onderschrijven en 

kinderen in blote eigendom

Geen VVPRbis (want geen volle eigendom)

Schenking VVPRbis-aandelen in blote 

eigendom

Verlies VVPRbis!

Inbreng aandelen in burgerlijke maatschap VVPRbis kan behouden blijven (Voorafgaande 

beslissing nr. 2018.0467 dd. 26 juni 2018)

Belastingneutrale fusies, splitsingen en andere 

reorganisaties

VVPRbis kan behouden blijven (geen impact op 

voorwaarde ‘ononderbroken in volle eigendom 

behouden vanaf de inbreng’)
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VVPRbis
Tarief

▪ Tarief: art. 269, § 2, lid 2 WIB92

• 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend 

op dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging

• 15% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar volgend op dat 

van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging, of voor 

volgende boekjaren

▪ Voorbeeld:
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VVPRbis
Tarief – Tussentijds dividend

▪ Opmerking: tussentijds dividend

▪ VVPRbis-dividend aan 15% RV dan toch een jaartje vroeger mogelijk?

• Situatie:

• Vraag: tarief bij uitkering tussentijds dividend in het derde boekjaar na de inbreng?
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VVPRbis
Tarief – Tussentijds dividend

• Artikel 269, §2, tweede lid WIB92:

“[…] De roerende voorheffing bedraagt:

1° 20 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de 
inbreng;

2° 15 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na dat 
van de inbreng.”

• Tussentijds dividend:

o Uitkering dividend dat ontttrokken wordt aan de beschikbare reserves, zoals die blijken uit het laatste 
afgesloten boekjaar (i.e. 31/12/2016)

o Opname dividend in de winstverdeling van de jaarrekening per 31/12/2017

• Antwoord van de centrale diensten van de Administratie der directe belastingen / VenB:

o “Voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, zal het tijdens het boekjaar 2017 uitgekeerde dividend zijn 
verbonden aan het boekjaar dat afsluit op 31.12.2017 (aanslagjaar 2018)”

• Circulaire 2021/C/36 van 23 april 2021 over de verlaagde aanslagvoet van de RV op dividenden van ‘VVPR-bis’ 
aandelen in geval van interimdividend of tussentijds dividend
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VVPRbis
Aandachtspunten

Aandachtspunten:

▪ Inbreng in geld mag NIET voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die overeenkomstig artikel 

537, eerste lid WIB92 (= vastklikoperatie) worden onderworpen aan een verlaagde RV !

▪ Bijlage bij aangifte 273A (toelichting aangifte RV)
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VVPRbis

▪ Geen VVPRbis voor interesten geherkwalificeerd in dividenden ?

• VVPRbis voor dividenden “met uitzondering van de in artikel 18, eerste lid, 2°ter, en 3°, bedoelde 

dividenden” (art. 269, §2 WIB92): geen uitdrukkelijke uitsluiting van art. 18, 4° WIB92

• MAAR: praktische moeilijkheden voorwaarden VVPRbis!

o Afkomstig van nieuwe aandelen op naam: geen directe link tussen R/C en aandelen

→ Herkwalificatie kan ook optreden bij R/C op naam van een bestuurder

o Quid aantonen volstorting aandelen?

o Dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat 

van de inbreng

o …
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VVPRbis
Specifieke antimisbruikbepalingen

Specifieke antimisbruikbepalingen

• Kapitaalverminderingen worden prioritair aangerekend op VVPRbis-kapitaal 

• Art. 269, §2, tiende lid WIB92:

Als de vennootschap, die aandelen heeft uitgegeven of haar kapitaal heeft verhoogd in het kader van 

deze paragraaf, later overgaat tot verminderingen van dat kapitaal, zullen deze verminderingen 

prioritair worden afgehouden van de kapitalen die ter uitvoering van de betrokken oprichting of 

verhoging zijn gestort.

• Indien zowel vastklikkapitaal (art. 537 WIB92) als VVPRbis-kapitaal : vennootschap kan vrij 

aanduiden op welk kapitaal zij de kapitaalvermindering aanrekent (Parlementaire vraag nr. 

20974 van 8 januari 2014)
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VVPRbis
Specifieke antimisbruikbepalingen

• Kapitaalvermindering vanaf 1 mei 2013 + vervolgens kapitaalverhoging

• Art. 269, §2, zevende lid WIB92:

De kapitaalsverhogingen die tot stand komen na een vermindering van dit kapitaal die plaatsvinden 

vanaf 1 mei 2013 komen niet in aanmerking voor het toekennen van het verlaagd tarief, behalve in de 

mate waarin de kapitaalsverhoging de vermindering overstijgt.

• Nieuw uitgegeven aandelen krijgen geen VVPRbis-statuut

• Geldt voor alle kapitaalverminderingen doorgevoerd vanaf 1 mei 2013 !!! (ook bv. voor 

kapitaal-verminderingen in 2017, 2021,…) 
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VVPRbis
Specifieke antimisbruikbepalingen

• Kapitaalvermindering vanaf 1 mei 2013 of (NIEUW →) uitkering liquidatiereserves tegen 5% 

RV + in verbonden of geassocieerde vennootschappen/personen + vervolgens 

kapitaalverhoging bij andere vennootschap

• Art. 269, §2, achtste lid WIB92:

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

of uitkering van liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 die onderworpen zijn aan een 

verlaagd tarief van de roerende voorheffing van 5 pct., van een vennootschap verbonden of 

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

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

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

tarief.

Voor de toepassing van het achtste lid wordt onder “persoon” ook begrepen zijn echtgenoot, zijn 

ouders en zijn kinderen wanneer deze persoon of zijn echtgenoot het wettelijk genot van hun 

inkomsten hebben.
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VVPRbis
Impact WVV?

▪ Vóór 01/05/2019:: 

• Uitsluiting vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal (CommV, VOF en CVOA)

• Tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap 

minstens gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een BVBA (18.550 EUR)

• Voorbeeld

• CommV (BJ 31/12) werd eind 2014 opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 7.500 EUR

• 2015: verhoging kapitaal tot 19.500 EUR

• Dividenduitkering in 2019 (over BJ 2018):

▪ Wijziging WVV:

• Schrapping uitsluiting vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal

• Van toepassing op verhogingen en verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019

Onderworpen aan 30% RV: Τ7.500
19.500 × 1.000 = 384,62 EUR

Onderworpen aan 15% RV: Τ12.000
19.500 × 1.000 = 615,38EUR

Quid CommV, VOF en CVOA?
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VVPRbis
Impact WVV?

Vraag nr. 2539 van mevr. Smaers van 14 februari 2019

▪ Bron: Vr. en Antw., Kamer, 54, nr. 184, blz. 172-174

« Gezien de bespreking van het ontwerp met betrekking tot de fiscale bepalingen ten gevolge van 

het nieuwe wetboek vennootschappen is afgerond, had ik toch graag nog enkele zaken 

verduidelijkt gezien.

Met de afschaffing van het maatschappelijk kapitaal en het nieuwe kapitaalbegrip, zoals voorzien 

in artikel 269, § 2, derde lid WIB 92, wordt het toepassingsgebied van de VVPRbis-regeling 

aangepast.

Tot op vandaag wordt immers de toepassing van het gunstige RV-tarief voorbehouden aan de 

vennootschappen met een minimumkapitaal. De uitsluiting van de vennootschappen zonder 

minimumkapitaal wordt met dit wetsontwerp echter geschrapt. Dat maakt dus dat de verschillende 

vennootschapsvormen zonder kapitaal de facto van de toepassing van het VVPRbis-regime 

kunnen genieten in de toekomst. »
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VVPRbis
Impact WVV?

« 1. Kan u verduidelijken of men met deze wijziging de toepassing van het VVPRbis-regime niet 

breder maakt? Zo ja, is er volgens u dan een budgettaire weerslag en hoeveel bedraagt die dan?

2. Indien er een budgettaire weerslag is, is er volgens u dan nog sprake van een fiscaal neutraal 

wetsontwerp? »
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VVPRbis
Impact WVV?

o Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën belast met Bestrijding van de 

fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking van 22 maart 2019

1. 

«Om de verschillende vennootschapsvormen op gelijke voet te behandelen, is er bij de invoering van de 

VVPRbisregeling destijds voor gekozen om de minimumkapitaalvereiste voor een bvba, vermeld in 

artikel 214, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ook te laten gelden voor de 

vennootschapsvormen die geen of een lagere minimumkapitaalvereiste kennen. Doordat in het nieuwe 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen de kapitaalvereiste voor alle vennootschapsvormen, 

behalve voor de nv, opgeheven wordt, is de bepaling in artikel 269, § 2, derde lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen (WIB 92), in die zin niet meer nodig. Om de filosofie van het nieuwe Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen te respecteren, is er dan ook voor gekozen om dit artikel 269, § 2, 

derde lid, WIB 92, op te heffen. Deze opheffing is van toepassing op kapitaalverhogingen en -

verminderingen doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. Van zodra dus een nu nog geviseerde vennootschap 

haar kapitaal ten vroegste op 1 mei 2019 heeft verhoogd of verminderd, zal de kapitaalvereiste niet 

meer op haar van toepassing zijn en zullen haar dividenduitkeringen, indien voldaan aan de overige 

voorwaarden in dat artikel 269, § 2, WIB 92, in aanmerking komen voor de verlaagde roerende 

voorheffing. »
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VVPRbis
Impact WVV?

« Deze opheffing leidt inderdaad tot een verbreding van de toepassing van de VVPRbis-regeling, 

die in de praktijk echter al bij al beperkt zou moeten blijven. Voor de meest gekozen 

vennootschapsvorm, de bvba, verandert er namelijk weinig tot niets. Op vennootschapsrechtelijk niveau 

wordt de verdwijning van de minimumkapitaalvereiste in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen opgevangen door een minimum “aanvangsvermogen”, dat voor iedere bv (ter vervanging 

van de bvba) afzonderlijk bepaald zal worden, en een verstrenging van de voorwaarden inzake het 

“financieel plan”. Bovendien zullen zij slechts dividenden mogen uitkeren wanneer blijkt dat de liquiditeit 

en solvabiliteit van de vennootschap voldoende groot is en blijft. De overige vennootschapsvormen 

vormen sowieso al een minderheid in aantal en hun aandeel in de totale dividenduitkeringen is gezien 

hun meer persoonsgebonden karakter nog kleiner. »
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VVPRbis
Impact WVV?

2.

« Wat de budgettaire impact betreft uitgaande van de schrapping van het artikel 269, § 2, derde alinea, 

WIB 92 kan ik u het volgende mededelen. De opbrengst aan roerende voorheffing voor de momenteel 

betrokken vennootschappen wordt voor het jaar 2018 ingeschat op 35,5 miljoen euro. Uitgedrukt in 

functie van de totale opbrengst van de roerende voorheffing geïnd op vlak van de dividenden, die 

2.546.947.794,86 euro bedraagt in 2018, beloopt het aandeel van de bovenbedoelde vennootschappen 

nauwelijks 1,39 %, wat dus vrij beperkt is.

Wat de verbreding van het toepassingsgebied aangaat, is hierboven reeds aangestipt dat de implicaties 

normaliter vrij beperkt zullen zijn. Daarbij dient aangestipt dat een eventuele minderwaarde uitgaande 

van een tariefverlaging op vlak van de roerende voorheffing bij toepassing van de nieuwe wetgeving 

gecompenseerd kan worden door het feit dat er makkelijker dividenden worden uitgekeerd gezien de 

lagere aanslagvoet. Er wordt dus vanuit gegaan dat de nieuwe wetgeving nauwelijks impact zal 

sorteren op de fiscale ontvangsten ter zake. Uiteraard zal het verloop van de geïnde ontvangsten ter 

zake, zoals dat ook voor andere maatregelen het geval is, door mijn administratie nauwgezet worden 

opgevolgd. »
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VVPRbis
Impact WVV?

BV(BA) opgericht vóór 1 juli 2013 maar bijkomende inbrengen vanaf 1 mei 2019

▪ Pro rata in aanmerking

• Aandelen verbonden aan ‘oude’ inbrengen: geen VVPRbis

• Bijkomende inbrengen: VVPRbis indien voldaan aan alle voorwaarden (inbreng in geld, 

volstort,…)

▪ Voorbeeld

• BV(BA) (BJ 31/12) werd in 2008 opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 18.550 EUR

• 2020: verhoging kapitaal tot 20.000 EUR

• Dividenduitkering van 1.000 EUR in 2024 (over BJ 2023):

Onderworpen aan 30% RV: Τ18.550
20.0000 × 1.000 = 927,50 EUR

Onderworpen aan 15% RV: Τ1.450
20.000 × 1.000 = 72,50EUR
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VVPRbis
Impact WVV?

BV(BA) opgericht vanaf 1 juli 2013 maar vóór 1 mei 2019

▪ Volstorting minimumkapitaal nodig?

• Volstorten onderschreven sommen uiterlijk op het moment van de verlening of toekenning 

van de dividenden

• Volstorting kan ook nog na inwerkingtreding dwingende bepalingen
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VVPRbis
Impact WVV?

▪ Kapitaalvermindering (na volstorting van het niet-opgevraagde gedeelte) 

• Prioritair aangerekend op art. 537 WIB92-kapitaal (“vastklikoperatie”) en op VVPRbis-

kapitaal

o Indien toepassing gemaakt van beide maatregelen: vennootschap kan vrij aanduiden op welk 

kapitaal zij de kapitaalvermindering aanrekent (PV nr. 20974 van 8 januari 2014)

• Maatregel pro rata kapitaalvermindering: deel als uitgekeerd dividend gekwalificeerd

• Uitkeringstesten WVV !!!

43

VVPRbis
Impact WVV?

▪ Quid vrijstelling volstortingsplicht?

• Volstort gedeelte van kapitaal via statutenwijziging beschikbaar maken?

o CBN-advies 2019/14 van 16 oktober 2019

8. […] Vanaf 1 januari 2020 worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van 

rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen 

vermogensrekening. Deze eigen vermogensrekening die van rechtswege onbeschikbaar is, kan nadien 

beschikbaar worden gemaakt mits daartoe wordt beslist door middel van een statutenwijziging. […]

9. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen 

vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Op het ogenblik dat nadien deze bedragen worden 

opgevraagd, wordt voormelde vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gecrediteerd en wordt een 

vordering op de aandeelhouder geboekt. Dit heeft dan tot gevolg dat ook deze bedragen geboekt staan op 

dezelfde onbeschikbare eigen vermogensrekening.
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VVPRbis
Impact WVV?

• Indien vrijstelling volstortingsplicht vanaf 1 mei 2019 → minimumkapitaalvereiste (18.550 

EUR) niet meer van toepassing???

o Cfr. vraag nr. 2539 van mevr. Smaers van 14 februari 2019

o Gevolg: toch in aanmerking komen voor VVPRbis???

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

o GEEN toepassing van de pro-rata regel van kapitaalverminderingen 
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VVPRbis
Impact WVV? – Vrijstelling volstortingsverplichting

→ Voorafgaande beslissing nr. 2020.0114 van 21 april 2020

▪ Feiten:

• BVBA opgericht in 2017 met maatschappelijk 
kapitaal van +/- 18.550 EUR (waarvan 1/4de

volstort)

• Sinds 01/01/2020: omzetting naar een BV. Bij 
statutenwijziging: vermindering “kapitaal” 
naar 1 EUR

▪ Rulingcommissie: VVPRbis-gunstregime op de 
totaliteit van de uitgekeerde dividenden

• Ongeacht of ze voortkomen uit (al dan niet 
gereserveerde) winst voorafgaand of volgend 
op statutenwijziging)
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VVPRbis
Impact WVV? – Vrijstelling volstortingsverplichting

▪ Motivatie Rulingcommissie:

1) Artikel 269, §2 WIB92 laat niet toe om toepassing VVPRbis-stelsel te weigeren:

o Omwille van het feit dat het onderschreven kapitaal bij de oprichting van de BVBA nog niet 

volledig volstort was bij de gelegenheid van de omzetting naar een BV;

o Voor dividenden die voortkomen uit de winsten onder een vorig regime

2) Wat telt is de volledige volstorting van het kapitaal ten laatste op het moment van de 

algemene vergadering die beslist tot de toekenning of uitkering van de dividenden 

o In casu werden de onderschreven sommen (= 1 EUR) volledig volstort na de kapitaal-

vermindering = voorwaarde voldaan

3) Fiscale neutraliteit van het WVV 

4) Maakt geen fiscaal misbruik uit

→ Gelijkaardig: Voorafgaande beslissing nr. 2020.0178 van 21 april 2020 
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VVPRbis
Impact WVV? 

→ Grondwettelijk Hof, 15 oktober 2020 (arrest nr. 135/2020)

▪ Inbrengen gedaan tussen 30 juni 2013 en 1 mei 2019: oude spelregels VVPRbis van 

toepassing

• Minimale inbreng van 18.550 EUR nog nodig

▪ Indien kapitaalverhoging of –vermindering vanaf 1 mei 2019: toepassing nieuwe 

regeling

• “Voor die verhogingen en verminderingen geldt het opgeheven derde lid dus niet meer en kan 

het dus geen gevolgen sorteren, ook niet ten aanzien van dividenden uitgekeerd vóór 1 mei 

2019.” (arrest, B.10.5)

Quid CommV, VOF en CVOA?
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VVPRbis
Impact WVV? 

Samengevat voor CommV, VOF of CVOA

• Indien inbreng of oprichting tussen 30/06/2013 en 01/05/2019

• Blijven onderworpen aan voorwaarde minimumkapitaal (18.550 EUR)

• Situatie A: CommV, VOF of CVOA met kapitaal < 18.550 EUR

✓ Uitgesloten van VVPRbis

➢ Kapitaalvermindering na 01/05/2019: hiervoor geen oplossing

✓ Indien kapitaalverhoging na 01/05/2019: bijkomende inbreng kan mogelijks genieten van VVPRbis
(pro rata toepassing)

✓ Volstorting nodig, uiterlijk bij de dividenduitkering

• Situatie B: CommV, VOF of CVOA met kapitaal van minstens 18.550 EUR

✓ VVPRbis mogelijk indien volstorting uiterlijk bij de dividenduitkering

Quid CommV, VOF en CVOA?
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VVPRbis
Impact WVV? 

• Indien opgericht na 01/05/2019

• Geen voorwaarde van minimumkapitaal → inbreng van 1 EUR kan in theorie voldoende zijn

• Volstorting inbreng uiterlijk bij de dividenduitkering

Quid CommV, VOF en CVOA?
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

Wet van 21 januari houdende diverse fiscale bepalingen (1) (BS 28/01/2022)

• DOC 55 2351/003, 33:
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

→ Voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022:

• Volstortingsverplichting

• De sommen die bij de uitgifte van de aandelen onderschreven werden, moeten volledig 
volstort zijn

• Toegepast op de voorafgaande beslissingen van 21 april 2020: geen VVPRbis tenzij er nieuwe 
inbrengen plaatsvinden (bovenop de initieel onderschreven sommen)

• Overgangsregeling:

✓ Voor vennootschappen die tussen 01/05/2019 en de datum van bekendmaking van deze nieuwe regeling 
(15/12/2021) een vrijstelling van volstorting hebben doorgevoerd :

➢ Toch VVPRbis indien zij kapitaalverhoging doorvoeren (zonder uitgifte nieuwe aandelen) vóór 
31/12/2022, totdat initiële niveau inbreng opnieuw bereikt is

─ Via authentieke akte bij BV (art. 5:120 WVV); kan onderhands bij CommV of VOF
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

→ Wat bij latere kapitaalvermindering (na volstorting inbreng)? 

Minister heeft bevestigd dat dit de latere toepassing van VVPRbis niet verhindert 

(DOC 55 2351/007, 13):
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

• Startpunt wachttermijn voor verlaagde RV: pas vanaf volledig volstorting

• Verlaagde RV voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het 2de 

boekjaar (= 20% RV) of volgende (= 15% RV) « NA dat van de VOLLEDIGE 

VOLSTORTING van de bedragen waarop bij de oprichting of kapitaalverhoging is 

ingeschreven »

→ Advies Raad van State van 14/12/2021: Het verlengen of heropenen van de wachttermijn 

voor vennootschappen die gewerkt hebben met niet-opgevraagd kapitaal zou kunnen afbreuk 

doen aan hun gerechtmatigde verwachtingen

→ Regeringsamendement van 15/12/2021: SCHRAPPING WIJZIGING !!! (DOC55 

2351/003, 33)
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

• Verbod op preferente aandelen

• Verbod om aan de aandelen een voorkeurrecht te verbinden « ten aanzien van de 

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

maatschappelijk vermogen »

✓ Uitgifte of bestaan « andere » aandelen met voorkeursrechten: geen belemmering

➢ Verbod slaat enkel op de aandelen die i.h.k.v. VVPRbis uitgegeven worden

✓ Niet geviseerd: meervoudig stemrecht

✓ Tijdstip beoordeling van de preferentie: niet enkel meer op ogenblik inbreng of kapitaalverhoging

➢ Vergelijk met VORIGE VERSIE artikel 269, §2, laatste lid WIB92: « De onderschreven 

sommen betreffende de verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten volledig volstort 

zijn en er mogen bij die gelegenheid geen preferente aandelen worden gecreëerd »
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

→ Vraag nr. 812 van dhr. Wouter Vermeersch dd. 20 januari 2022

• Vraag:

Een commanditaire vennootschap (CommV), opgericht tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019, met een 
oprichtingskapitaal van 2.000 euro inbreng in geld, wordt na 1 mei 2019 omgevormd naar een besloten 
vennootschap (bv), bijv. op 17 oktober 2020. 

Kan deze bv, na haar omvorming tot bv, dividenden toekennen aan 15 % roerende voorheffing (VVPR)?

Zo ja, vanaf wanneer start de wachttermijn: vanaf de datum inbreng in de CommV of vanaf de datum van 
omvorming tot bv? Men kan de omvorming immers mogelijk zien als een nieuwe oprichting of nieuwe 
inbreng na 1 mei 2019.

• Antwoord minister:

In het beschreven geval voldoet de betrokken vennootschap niet aan de voorwaarden om de 
zogenaamde VVPRbis-regeling te kunnen toepassen.

Het enkele feit dat de bestaande commanditaire vennootschap wordt omgevormd tot een besloten 
vennootschap is terzake zonder gevolg.

VVPRbis na omzetting 

vennootschap
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

Gewijzigd artikel 269, §2 WIB92

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, 1°, wordt het tarief van de roerende voorheffing op de dividenden, met uitzondering 
van de in artikel 18, eerste lid, 2°ter, en 3°, bedoelde dividenden, verlaagd in zoverre dat: 

1° de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die op grond van de voorwaarden bedoeld in 
artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als kleine vennootschap wordt 
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan; 

2° die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam uitgegeven ter gelegenheid van de oprichting van de 
vennootschap of een verhoging van haar kapitaal; 

3° de volstorting van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigt, volledig gebeurt door middel van nieuwe 
inbrengen in geld; 

4° deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die overeenkomstig artikel537, 
eerste lid, worden onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid; 

5° de uitgifte van de aandelen gedaan is vanaf 1 juli 2013; 

6° de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf hun uitgifte; 

7° deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend op dat van de 
verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging, of voor volgende boekjaren. 
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

De roerende voorheffing bedraagt:

1° 20 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend op dat van de 
verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging;

2° 15 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar volgend op dat van de 
verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging, of voor volgende boekjaren. 

De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen ingevolge een erfopvolging of schenking wordt geacht 
niet te hebben plaatsgehad voor de toepassing van de in het eerste lid, 6°, bedoelde voorwaarde inzake het ononderbroken 
behoud. 

De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen wordt evenmin geacht te hebben plaatsgehad voor de 
toepassing van de voorwaarde van volle eigendom wanneer die overdracht het gevolg is van: 

1° een wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze die gelijkaardig is aan de wettelijke erfvolging; 

2° een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. 

De erfgenamen of begiftigden nemen de plaats in van de belastingplichtige inzake de voordelen en verplichtingen van de 
maatregel. De omruiling van aandelen ingevolge verrichtingen als bedoeld in artikel 45 of de vervreemding of verkrijging van 
aandelen ingevolge fiscaal neutrale verrichtingen als bedoeld in de artikelen 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, 214, § 1, en 231, §§ 2 
en 3, worden geacht niet te hebben plaatsgevonden voor de toepassing van het eerste lid, 6°. 
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

De kapitaalsverhogingen die tot stand komen na een vermindering van dit kapitaal die plaatsvinden vanaf 

1 mei 2013 komen niet in aanmerking voor het toekennen van het verlaagd tarief, behalve in de mate waarin 

de kapitaalsverhoging de vermindering overstijgt. 

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

uitkering van liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 die onderworpen zijn aan een verlaagd 

tarief van de roerende voorheffing van 5 pct., van een vennootschap verbonden of geassocieerd met een 

persoon in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en 

die door deze persoon worden geïnvesteerd in een verhoging van het kapitaal van een andere vennootschap 

kunnen niet genieten van het voormeld verlaagd tarief. 

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

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

Als de vennootschap, die aandelen heeft uitgegeven of haar kapitaal heeft verhoogd in het kader van deze 

paragraaf, later overgaat tot verminderingen van dat kapitaal, zullen deze verminderingen prioritair worden 

afgehouden van de kapitalen die ter uitvoering van de betrokken oprichting of verhoging zijn gestort. 
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VVPRbis
Verstrenging (wetswijziging!)

De onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen moeten volledig volstort zijn en aan deze aandelen 
mag geen voorkeursrecht verbonden zijn ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of 
ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen. 

Voor de vennootschappen die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 beslist hebben over te gaan tot een 
vrijstelling van volstorting van de onderschreven aandelen, waardoor aan de voorwaarde vermeld in het 
elfde lid in principe nooit meer zou kunnen worden voldaan, en die vóór 31 december 2022 een 
kapitaalverhoging in geld doorvoeren, waardoor het bedrag van het gestorte kapitaal in geldmiddelen 
opnieuw op dezelfde hoogte wordt gebracht van het initieel onderschreven bedrag vóór de vrijstelling tot 
volstorting, kunnen de dividenden met betrekking tot zowel de aandelen uitgegeven bij de oprichting na 1 juli 
2013 als de aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging in aanmerking komen voor het verlaagde tarief, op 
voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan. In voorkomend geval is kapitaalverhoging mogelijk 
zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

→ Van toepassing op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 1

Gegeven:

▪ BV(BA), kleine vennootschap, opgericht in mei 2013

▪ Eerste boekjaar: verlengd boekjaar tot 30/09/2014

▪ Kapitaal van 20.000 EUR (volledig volstort)

▪ Nadien geen kapitaalverhogingen of -verminderingen plaatsgevonden

▪ Op vandaag een fiscaal grote vennootschap

VVPRbis mogelijk?

▪ Kapitaal is geen VVPRbis-kapitaal 

• De uitgifte van de aandelen moet gedaan zijn vanaf 1/7/2013 om in aanmerking te kunnen komen

▪ Indien bijvoorbeeld opgericht in mei 2014 (i.p.v. 2013):

• Beoordeling fiscale grootte voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin 

de kapitaalinbreng is gedaan à aj. 2014

• Voor VVPRbis niet relevant dat vennootschap intussen groot geworden is

PM - Veronderstelling bij de 

voorbeelden: 

de niet-vermelde voorwaarden inzake 

VVPRbis worden steeds geacht voldaan 

te zijn (inbreng in geld, kleine vennootschap bij 

de inbreng/oprichting, ononderbroken bezit in 

volle eigendom, enz.)
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 2

Gegeven:

▪ BV(BA) opgericht in augustus 2018

▪ Eerste boekjaar: verlengd boekjaar tot 31/12/2019

▪ Kapitaal: 18.550 EUR, waarvan 6.200 EUR volstort

▪ In het kader van het WVV werden de statuten aangepast (omzetting naar BV). Bij de statutenwijziging 
werd het kapitaal verminderd tot 1 EUR, die volstort werd. Toepassing vrijstelling van 
volstortingsverplichting.

Dividenden na 1/1/2022 → VVPRbis?

▪ Vrijstelling van volstortingsverplichting tussen 1/5/2019 en 15/12/2021 gebeurd → tijd tot uiterlijk 
31/12/2022 voor regularisatie d.m.v. een kapitaalverhoging in geld (zonder uitgifte van nieuwe 
aandelen) 

• Tot op het initiële niveau (hier: van 18.550 EUR)

• Opgelet: deadline regularisatie kan vroeger zijn indien al dividenduitkering in de loop van 2022 (want: 
volstorting nodig uiterlijk op moment dividendtoekenning)

▪ VVPRbis-tarief van 15% mogelijk voor dividenden uit de winstverdeling van boekjaar 2022 e.v.

• Wachttermijn voor verlaagde tarieven RV start dus niet pas vanaf de regularisatie / volstorting
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 3

Gegeven:

▪ BV(BA) opgericht in augustus 2018

▪ Kapitaal van 30.000 EUR, waarvan al 19.000 EUR volstort

▪ Geen latere kapitaalverhogingen of - inbrengen

Dividenden na 1/1/2022 → VVPRbis?

▪ De onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen moeten volledig volstort zijn

• Nog volstorting nodig totdat de 30.000 EUR volledig volstort is

o Zo niet: geen VVPRbis voor het geheel

• Volstorting: tijd tot uiterlijk het moment van dividendtoekenning
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 4

Gegeven:

▪ BV(BA) opgericht in augustus 2018

▪ Kapitaal van 18.550 EUR (volledig volstort)

▪ In 2020: kapitaalvermindering tot 1 EUR

Dividenden na 1/1/2022 → VVPRbis?

▪ De onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen moeten volledig volstort zijn → voorwaarde 

OK

▪ Kapitaalvermindering:

• Wordt prioritair aangerekend op het VVPRbis-kapitaal (specifieke antimisbruikbepaling art. 269, §2, lid 

10 WIB92)

• Antwoord minister: latere kapitaalvermindering na volstorting inbreng verhindert niet toepassing 

VVPRbis (noodzakelijk maar voldoende dat de initiële inbreng ‘ooit’ volstort is)

→ VVPRbis mogelijk
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 5

Gegeven:

▪ CommV of VOF opgericht in januari 2019

▪ Kapitaal van 1.000 EUR (volstort)

Dividenden na 1/1/2022 → VVPRbis?

▪ CommV opgericht na 1/7/2013 maar vóór 1/5/2019 (inwerkingtreding WVV) → uitgesloten van het 

VVPRbis-stelsel, tenzij na de inbreng het (maatschappelijk) kapitaal minstens 18.550 EUR bedraagt

• Geen VVPRbis voor de inbreng van 1.000 EUR

▪ Indien later bijkomende inbreng/verhoging na 1/5/2019: niet langer vereiste van minimumkapitaal van 

18.550 EUR

• Bijkomende inbreng kan wel in aanmerking komen voor VVPRbis

• Dan pro rata toepassing tarieven RV bij dividenduitkering
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 6

Gegeven:

▪ CommV of VOF opgericht in januari 2019

▪ Kapitaal van 18.550, waarvan 1.000 EUR volstort

Dividenden na 1/1/2022 → VVPRbis?

▪ CommV opgericht na 1/7/2013 maar vóór 1/5/2019 (inwerkingtreding WVV) → uitgesloten van het 

VVPRbis-stelsel, tenzij na de inbreng het (maatschappelijk) kapitaal minstens 18.550 EUR bedraagt

• Voorwaarde hier OK!

▪ Bedrag van 18.550 EUR moet wel volledig volstort zijn

• Overige 17.550 EUR nog volstorten om volledig VVPRbis-kapitaal te kunnen genieten

• Uiterlijk bij de dividendtoekenning
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VVPRbis
Voorbeelden

Voorbeeld 7

Gegeven:

▪ CommV of VOF opgericht in 2020

▪ Kapitaal van 1.000 EUR (volstort)

Dividenden na 1/1/2022 → VVPRbis?

▪ CommV opgericht na 1/5/2019 (inwerkingtreding WVV) → niet langer vereiste van minimum kapitaal van 

18.550 EUR

▪ Volledig VVPRbis-kapitaal 
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Gelijkgestelde dividenden
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Gelijkgestelde dividenden

▪ Pro rata opdeling kapitaalvermindering

→ Zie bespreking dag 1 over “kapitaalverminderingen”

▪ Geherkwalificeerde interest
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Geherkwalificeerde interest

Geherkwalificeerde interest (art. 18, 4° WIB92)

▪ Gelden die aandeelhouders of bedrijfsleiders 1ste categorie (art. 32, eerste lid, 1° WIB92) of hun 

echtgenoot of hun kinderen uitlenen aan de vennootschap

▪ Herkwalificatie in de mate dat één van de volgende grenzen wordt overschreden:

• Interest > Marktrente (art. 55 WIB92)

OF

• Totale bedrag rentegevende voorschotten > belaste reserves begin BT + gestort kapitaal 

einde BT
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Geherkwalificeerde interest

Voorbeeld

Begintoestand Eindtoestand

Kapitaal 100.000 150.000 (A)

Belaste reserves 250.000 (B) 300.000

Voorschot 500.000

Marktrente (4,07%) 20.350

Toegekende rente (8%) 40.000

Basis herkwalificatie (A) + (B) 400.000 

Eerste grens : marktrente 

(8% - 4,07%)
3,93% van 500.000 = 19.650

Tweede grens : voorschot (500.000 - 400.000) x 4,07% 

= 4.070

Als dividend te belasten 19.650 + 4.070 = 23.720
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Geherkwalificeerde interest

Enkel aandeelhouders en bedrijfsleiders 1e categorie (+ familie)

▪ Art. 32, 1e lid, 1° WIB: de natuurlijke personen die een opdracht als zaakvoerder, bestuurder, 

vereffenaar of gelijksoortige functie uitoefenen

▪ Ook naakte eigendom van het voorschot volstaat (Com. IB/92 nr. 18/45)

▪ Niet: de natuurlijke personen die een leidende functie of leidende werkzaamheid van dagelijks 

bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefenen buiten een 

arbeidsovereenkomst (bv: zelfstandige directeur bij een financiële instelling, die geen mandaat als 

bestuurder heeft)  
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Geherkwalificeerde interest

▪ Commentaar van 10 april 1992 van artikel 18 WIB92
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Geherkwalificeerde interest

Quid vaste vertegenwoordigers?

→ REA Leuven, 15 januari 2016

▪ Feiten:

• 4 managers leenden geld aan een nieuw opgerichte vennootschap X

• Elke manager had een vennootschap (met vaste vertegenwoordiger) die bestuurder was van X

▪ Administratie: herkwalificatie van de ontvangen interesten in dividenden

• Interesten betaald aan personen die in vennootschap X een “opdracht als bestuurder, zaakvoerder, 

vereffenaar of gelijksoortige functie” uitoefenden

• Vaste vertegenwoordigers = gelijksoortige functie van bestuurder

▪ Rechtbank: volgt administratie

• Functie van vaste vertegenwoordiger is vennootschapsrechtelijk vergelijkbaar met een 

bestuurdersfunctie
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Geherkwalificeerde interest

→ HvB Gent, 12 december 2017

▪ Feiten:

• NV (met vaste vertegenwoordiger) bestuurt CVBA

• Echtgenote van vaste vertegenwoordiger kent lening toe aan CVBA

▪ Administratie: herkwalificatie van de ontvangen interesten in dividenden

▪ Rechtbank: volgt administratie

• Functie van vaste vertegenwoordiger = een gelijksoortige functie als die van bestuurder
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Geherkwalificeerde interest

→ Cassatie, 23 januari 2020

▪ Volgt het hof van beroep te Gent (12 december 2017)

▪ “Personen die weliswaar niet formeel benoemd zijn tot bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar 

maar taken vervullen die in feite samenvallen met de opdracht van bestuurder, zaakvoerder of 

vereffenaar, oefenen een gelijksoortige functie uit.”

▪ Functie van vaste vertegenwoordiger = een gelijksoortige functie als die van bestuurder, 

zaakvoerder of vereffenaar

• Een vaste vertegenwoordiger is ook een bedrijfsleider-mandataris
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Geherkwalificeerde interest

Wetboek van vennootschappen en verenigingen DOC 54, 3119/001, 58
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Geherkwalificeerde interest

Eerste fiscale beperking: de interestvoet

▪ Mag niet hoger zijn dan de marktrente

▪ Rekening houdend met de bijzondere gegevens van de verrichting:

• Risico

• Looptijd

• Financiële toestand vennootschap

▪ Feitenkwestie
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Geherkwalificeerde interest

Tweede fiscale beperking: bedrag van de rentegevende voorschotten

▪ Mag niet hoger zijn dan de belaste reserves bij begin BT + gestort kapitaal op het einde BT

▪ Voor deze bepaling: uitgiftepremie = werkelijk gestort kapitaal

▪ Minimum = gestort kapitaal

➔ Indien een van de twee grenzen overschreden: interest ten belope van de overschrijding wordt dividend
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Roerende voorheffing op 
uitgekeerde dividenden
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Roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden 81

Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 1: art. 106, §6 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

• Van de inning van de RV wordt volledig afgezien m.b.t. dividenden waarvan zowel de 

schuldenaar als de genieter binnenlandse vennootschappen zijn

• De minimumdeelneming bedraagt 10%

• Aandelen moeten gedurende ononderbroken periode van 1 jaar worden aangehouden of

aandeelhouder moet zich verbinden dat hij deze aandelen gedurende ononderbroken van 1 jaar 

zal aanhouden
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 1: art. 106, §6 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Formaliteiten

• Attest moet binnen de 15 dagen na datum van toekenning of betaalbaarstelling van 

dividenduitkering worden overhandigd waarbij wordt bevestigd dat de verkrijger (art. 117 , §4 

KB/WIB92):

– Een binnenlandse vennootschap is;

– Op het ogenblik van de toekenning van de inkomsten gedurende een ononderbroken periode van ten 

minste een jaar een minimumdeelneming van 10% heeft aangehouden 

• Attest moet worden toegevoegd aan de aangifte RV
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 1: art. 106, §6 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Formaliteiten

• Indien op het ogenblik van de toekenning de bezitsduur van één jaar nog niet is bereikt, dan 

moet het attest bovendien bevatten (Art. 117, §6, tweede lid KB/WIB92):

– De datum vanaf wanneer de aandelen met een minimumdeelneming van 10% ononderbroken zullen 

worden aangehouden;

– De verbintenis dat deze aandelen ononderbroken gedurende 1 jaar zullen worden aangehouden;

– De verbintenis dat de aandeelhouder aan de dochteronderneming zal meedelen dat de participatie 

onder de minimumdeelneming van 10% is gezakt voor het einde van de termijn van 1 jaar.
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 1: art. 106, §6 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Wat indien minimale houdtermijn nog niet is bereikt?

• Schuldenaar van de inkomsten dient zich ertoe te verbinden op het ogenblik dat inkomsten 

worden betaald of beschikbaar gesteld, op die inkomsten ten voorlopigen titel een bedrag in te 

houden dat overeenstemt met de RV die daarop in de regel zou verschuldigd zijn, zonder 

doorstorting naar het bevoegde ontvangkantoor (Art. 117, §15, KB/WIB92)

Wat indien verbintenis aandeelhouder niet wordt nagekomen?

• Roerende voorheffing wordt verschuldigd, verhoogd met de eventuele nalatigheidsinteresten 

van 4% per jaar (art. 117, §15 KB/WIB92)
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 2: art. 106, §5 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

• Van de inning van de RV wordt volledig afgezien m.b.t. dividenden waarvan de schuldenaar een 

Belgische dochteronderneming en de genieter een Europese moedervennootschap is

• De minimumdeelneming bedraagt 10%

• Aandelen moeten gedurende ononderbroken periode van 1 jaar worden aangehouden of

aandeelhouder moet zich verbinden dat hij deze aandelen gedurende ononderbroken van 1 jaar 

zal aanhouden

86

85

86



Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 2: art. 106, §5 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Voorwaarden moeder- en dochtervennootschap

• Heeft één van de rechtsvormen aangenomen erkend per lidstaat

• Wordt volgens de fiscale wetgeving van het land waar ze gevestigd is beschouwd als een 

fiscaal inwoner

• Is in het land waar ze gevestigd is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan een 

andere soortgelijke belasting zonder dat die afwijkt van het gemeen recht
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 2: art. 106, §5 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Formaliteiten

• Attest moet binnen de 15 dagen na datum van toekenning of betaalbaarstelling van 

dividenduitkering worden overhandigd waarbij wordt bevestigd dat de verkrijger (art. 117 , §4 

KB/WIB92):

– Een Europese vennootschap is, die voldoet aan de voorwaarden;

– Op het ogenblik van de toekenning van de inkomsten gedurende een ononderbroken 

periode van ten minste een jaar een minimumdeelneming van 10% heeft aangehouden

• Attest moet worden toegevoegd aan de aangifte RV
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 2: art. 106, §5 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Formaliteiten

• Indien op het ogenblik van de toekenning de bezitsduur van één jaar nog niet is bereikt, dan 

moet het attest bovendien bevatten (art. 117, §4, tweede lid KB/WIB92):

– De datum vanaf wanneer de aandelen met een minimumdeelneming van 10% ononderbroken zullen 

worden aangehouden;

– De verbintenis dat deze aandelen ononderbroken gedurende 1 jaar zullen worden aangehouden;

– De verbintenis dat de aandeelhouder aan de dochteronderneming zal meedelen dat de participatie 

onder de minimumdeelneming van 10% is gezakt voor het einde van de termijn van 1 jaar.
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 2: art. 106, §5 KB/WIB92 (moeder-dochterrichtlijn)

Wat indien minimale houdtermijn nog niet is bereikt?

• Schuldenaar van de inkomsten dient zich ertoe te verbinden op het ogenblik dat inkomsten 

worden betaald of beschikbaar gesteld, op die inkomsten ten voorlopigen titel een bedrag in te 

houden dat overeenstemt met de RV die daarop in de regel zou verschuldigd zijn, zonder 

doorstorting naar het bevoegde ontvangkantoor (art. 117, §15, KB/WIB92)

Wat indien verbintenis aandeelhouder niet wordt nagekomen?

• Roerende voorheffing wordt verschuldigd, verhoogd met de eventuele nalatigheidsinteresten 

van 4% per jaar (art. 117, §15 KB/WIB92).
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 3: art. 106, §5 KB/WIB92 (dubbelbelastingverdragen)

• Van de inning van de RV wordt volledig afgezien m.b.t. dividenden waarvan de schuldenaar een 

Belgische dochteronderneming is en de genieter gevestigd is een staat waarmee België een 

dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten

• De minimumdeelneming bedraagt 10%

• Aandelen moeten gedurende ononderbroken periode van 1 jaar worden aangehouden of

aandeelhouder moet zich verbinden dat hij deze aandelen gedurende ononderbroken van 1 jaar 

zal aanhouden

→ Gaat in de meeste gevallen over teruggaaf van roerende voorheffing; vrijstelling aan de 

bron bij uitkering van dividend gaat enkel bij effecten aan toonder
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 3: art. 106, §5 KB/WIB92 (dubbelbelastingverdragen)

Voorwaarden moedervennootschap

• De moedervennootschap moet een fiscaal inwoner zijn van de overeenkomstsluitende Staat 

naar de zin van het dubbelbelastingverdrag

• De moedervennootschap mag in België geen vaste inrichting/vaste basis hebben waarmede 

het aandelenbezit wezenlijk is verbonden

• De moedervennootschap moet in haar fiscale woonplaats onderworpen zijn aan de 

vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige belasting, zonder een belastingstelsel te 

genieten die afwijkt van het gemeen recht
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 3: art. 106, §5 KB/WIB92 (dubbelbelastingverdragen)

Voorwaarden dubbelbelastingverdrag

• Verdrag voorziet in de uitwisselingen van informatie die nodig zijn om uitvoering te geven aan 

de nationale wetgeving van de overeenkomstsluitende Staten

• Indien afwezigheid deze clausule: tarief toepassen conform het dubbelbelastingverdrag

→ In dit geval nog steeds vermindering van het tarief van 30%
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Vrijstelling/Vermindering RV

Vrijstelling 3: art. 106, §5 KB/WIB92 (dubbelbelastingverdragen)

Formaliteiten

• Verminderingsformulier op basis van DBV: 276 Div. Aut

– De uiteindelijk gerechtigde van de inkomsten die inwoner is van een partnerstaat en die de voordelen 

wil bekomen moet de aanvraagformulieren in dubbel invullen

– Dit document doorsturen naar de belastingdienst waarvan hij in zijn woonstaat afhangt

– Deze belastingdienst bevestigt het inwonerschap van de vennootschap en bezorgt dit terug

– Aanvrager levert dit document in bij het Centraal taxatiekantoor Brussel Buitenland of bij de Belgische 

Schuldenaar van de inkomsten

→ Teruggaaftermijn: aanvraag moet worden gezonden voor het verstrijken van een termijn van vijf 

jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op dat van de betaalbaarstelling van de inkomsten

• Aangifte RV
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Overzicht tarieven

Dividend Tarief RV (vanaf 01/01/2017)

Gewone dividenden 30%

VVPRbis

• Dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling 

van het boekjaar van de inbreng en het eerste boekjaar 

na dat van de inbreng

• Dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling 

van het tweede boekjaar na dat van de inbreng

• Dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling 

van het derde boekjaar en volgende na dat van de 

inbreng

30%

20%

15%

Liquidatiereserve (VVPRter)

• Dividenden verleend of toegekend binnen de 5 jaar 

vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin 

aangelegd

• Dividenden verleend of toegekend na 5 jaar vanaf de 

laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin aangelegd

Indien aangelegd < aj. 2017: 17% 

Indien aangelegd > aj. 2018: 20%

5%
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Overzicht tarieven

Liquidatie Tarief RV (vanaf 01/01/2017)

Inkoop- en liquidatieboni (geen

liquidatiereserve)

30%

Liquidatiereserve (vereffening) 0%

Kapitaalvermindering vastklikoperatie 

(art. 537 WIB92)

Tarief RV

Indien kleine vennootschap: • Eerste 2 jaar:     17%

• 3de jaar:              10%

• 4de jaar:                5%

• Vanaf 5de jaar:      0%

Indien grote vennootschap: • Eerste 4 jaar:     17%

• 5de en 6de jaar:   10%

• 7de en 8ste jaar:    5%

• Vanaf 9de jaar:     0%
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Overzicht tarieven

Geen of onvoldoende RV ingehouden op dividend

▪ Fiscus zal netto uitgekeerd bedrag bruteren (art. 268 WIB92)

Voorbeeld

Geen RV 

ingehouden

Te weinig RV ingehouden

(15%)

Correcte situatie

Uitgekeerd nettodividend 1.000,00 850,00 700,00

Te bruteren of 

x 100/70

1.428,57 1.214,28 1.000,00

RV 30% 428,57 364,28 300,00

Reeds betaalde RV 0,00 150,00 300,00

Bij te betalen RV 428,57 214,28 0,00
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Uiteenzetting van de winst
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Uiteenzetting van de winst

▪ Resultaat van het belastbaar tijdperk = (1) + (2) +(3)

(1)

(2)

(3)

Kan positief of 

negatief zijn!!
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is 100
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

1. Het gedeelte van de winst dat voorkomt uit abnormale en goedgunstige voordelen

101

Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

▪ Artikel 207, tweede lid WIB92

Geen van deze aftrekken noch compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk mag

worden verricht op het gedeelte van het resultaat dat voortkomt van abnormale of goedgunstige

voordelen vermeld in artikel 79, noch op verkregen financiële voordelen of voordelen van alle

aard vermeld in artikel 53, 24°, noch op de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag

op niet verantwoorde kosten of voordelen van alle aard ingevolge artikel 219, noch op het

gedeelte van de winst dat bestemd is voor de uitgaven bedoeld in artikel 198, § 1, 9°, 9°bis en

12°, noch op het gedeelte van de winst uit de niet-naleving van artikel 194quater, § 2, vierde lid

en de toepassing van artikel 194quater, § 4, noch op de dividenden bedoeld in artikel 219ter,

noch op het gedeelte van het resultaat dat het voorwerp uitmaakt van een wijziging van de

aangifte bedoeld in artikel 346 of een aanslag van ambtswege bedoeld in artikel 351 waarvoor de

in artikel 444 bedoelde belastingverhogingen tegen een percentage gelijk of hoger dan 10 pct.

effectief worden toegepast, met uitzondering in dit laatste geval van de overeenkomstig artikel

205, § 2, aftrekbare inkomsten.
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Art. 79 WIB92

“Beroepsverliezen worden niet afgetrokken van het gedeelte van de winst of de baten dat 

voortkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen die de belastingplichtige, in welke vorm of 

door welk middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit een onderneming ten 

aanzien waarvan hij zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van wederzijdse 

afhankelijkheid bevindt.”
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

2. Verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Art. 53, 24° WIB92

Als beroepskosten worden niet aangemerkt:

[…]

24°de commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden

of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die rechtstreeks of onrechtstreeks worden

verleend aan een persoon:

a) in het kader van een in artikel 246 van het Strafwetboek vermelde openbare omkoping in België of van

een in artikel 504bis van hetzelfde Wetboek vermelde private omkoping in België;

b) in het kader van een in artikel 250 van hetzelfde Wetboek vermelde openbare omkoping van een

persoon die een openbaar ambt uitoefent in een vreemde staat of een internationale publiekrechtelijke

organisatie;
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

3. Het gedeelte van de winst dat afkomstig is uit de niet-naleving van de onaantastbaarheids-

voorwaarde of investeringsverplichting van de investeringsreserve
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Art. 194quater, §2, lid 4 en §4 WIB92

→ Zie bespreking over “investeringsreserve”

▪ Belastbaar tegen gewoon tarief:

▪ Toepassing antimisbruikbepaling inzake tarief (art. 217/1 WIB92):
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

4. Autokosten ten belope van een gedeelte van het VAA
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

4. Autokosten ten belope van een gedeelte van het VAA

▪ Art. 198, eerste lid 9° en 9°bis WIB92:

• Indien de werkgever de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen 

geheel of gedeeltelijk ten laste neemt: 40% van het VAA opnemen in de verworpen uitgaven (VU)

− Ook indien de kosten worden terugbetaald via onkostennota

− Ook indien de gebruiker van de auto een eigen bijdrage betaalt 

• Indien de werkgever NIET de brandstofkosten voor zijn rekening neemt: 17% van het VAA opnemen in de 

VU

→ Bedragen eveneens opnemen in vak “Uiteenzetting van de winst” → minimale belastbare 

grondslag
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

5. Kosten van mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het VAA

→ Zie bespreking VU
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

6. Het gedeelte van de winst dat bestemd is voor uitgaven bedoeld in art. 198, eerste lid, 12° WIB92

→ Zie bespreking VU
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

7. Niet-aftrekbare commissies en andere vergoedingen aan sportmakelaars 
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

• Art. 198, §1, 17° WIB92 (Programmawet van 27 december 2021) 

• Vanaf 1 januari 2022 → aj. 2022 relevant voor vennootschappen met gebroken boekjaar

• Zijn niet aftrekbaar in de mate dat zij meer bedragen dan 3 pct. van de totale brutobezoldiging
van de sportbeoefenaar, berekend per jaar gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst:

• Commissies, makelaarslonen, handels- en andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige 
vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald in het kader van een overeenkomst die tot 
doel heeft om: 

✓ Hetzij een sportbeoefenaar bij te staan in onderhandelingen met het oog op het afsluiten, het 
verlengen, het hernieuwen of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij een sportclub;

✓ Hetzij een in artikel 270, 1° of 3°, bedoelde schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing bij te staan 
in onderhandelingen met het oog op het afsluiten, het verlengen, het vernieuwen of het beëindigen 
van een arbeidsovereenkomst met een sportbeoefenaar;

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

• Evt. niet-aftrekbare gedeelte kan niet worden geneutraliseerd met fiscale aftrekken, noch met 
verlies van BT zelf (art. 297, lid 7 WIB92) 
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

8. Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Art. 217, 4° WIB92

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt evenwel:

[…]

4°5 pct., met betrekking tot kapitaal- en interestsubsidies die, met inachtneming van de Europese

reglementering inzake staatssteun, door de bevoegde gewestelijke instellingen aan landbouwers

wordt toegekend in het kader van de steun aan de landbouw met het oog op vestiging en/of

immateriële of materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen

→ Opname in het vak “Uiteenzetting van de winst”, maar afzonderlijke belasting van 5%
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

9. Gedeelte van de groepsbijdrage dat het negatief resultaat overschrijdt

→ Zie later (aftrekbewerkingen)
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

10. Opnemingen van bepaalde vrijgestelde reserves

→ Zie eerder (mobiliseren van vrijgestelde reserves)
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Effectieve belasting op supplementen na controle

Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019 over de 

beperkingen van de fiscale aftrekken zoals bedoeld in art. 

207 WIB92

• Geen fiscale aftrekken meer op de verhoging van de belastbare 

basis n.a.v. een belastingcontrole

✓ Bij wijziging van de aangifte/aanslag van ambtswege 

✓ Geldt ook voor verliezen van het boekjaar zelf !

✓ Uitzondering: DBI-aftrek van het jaar zelf

• Belastingsupplement zal worden opgenomen in de aftrekbeperking 

→ Minimaal belastbare basis
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Circulaire 2020/C/90 van 2 juli 2020 (addendum)

• Enkel bij effectieve belastingverhoging van minstens 10% 

✓ Verhoging enkel indien niet-aangegeven inkomsten minstens 2.500 EUR bedragen 

✓ Wat bij kwijtschelding/verlening van genade?

✓ Vennootschap heeft er alle belang bij dat geen belastingverhoging wordt toegepast! 

• Beperking op gedeelte van resultaat

✓ = resultaat van het BT: reserves, verworpen uitgaven, dividenden

✓ Code 1410 in aangifte 

✓ Indien niet code 1410 gewijzigd → aftrekbeperking NIET van toepassing!

• Wel aftrekbeperking indien akkoord met wijziging van belastingplichtige 

✓ ! Ook indien akkoord VÓÓR bericht van wijziging 
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is

Basis voor de aftrekken van de volgende bewerkingen
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Bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is 121

Overzicht aftrekbewerkingen (aj. 2022)

1ste bewerking Belastbare gereserveerde winst + VU + uitgekeerde dividenden 

2de bewerking Verdeling resultaat volgens oorsprong

3de bewerking Aftrek van vrijgestelde verdragswinsten en niet-belastbare bestanddelen

4de bewerking Aftrek DBI en VRI

5de bewerking Aftrek voor octrooi-inkomsten

6de bewerking Aftrek voor innovatie-inkomsten

7de bewerking Investeringsaftrek (van het jaar zelf en overgedragen)

8ste bewerking Aftrek groepsbijdrage

9de bewerking Aftrek voor risicokapitaal

10de bewerking Overgedragen DBI-aftrek

11de bewerking Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten

12de bewerking Aftrek van vorige verliezen

13de bewerking Overgedragen NIA – onbeperkt overdraagbaar

14de bewerking Overgedragen NIA – beperkt overdraagbaar (7 jaar)

Deze aftrekken worden 
samen beperkt in een 
korf die maximaal gelijk 
is aan 1.000.000 + 70% 
op het positief saldo dat 
overblijft na de 
investeringsaftrek
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1ste bewerking: bepaling fiscaal resultaat

→ Zie eerder
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2de bewerking: verdeling resultaat volgens oorsprong
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Algemeen

▪ Belgische vennootschap belastbaar op haar wereldwijd inkomen (art. 5 WIB92)

▪ Fiscaal resultaat 1ste bewerking: nog geen rekening gehouden met de oorsprong van de 

inkomsten

▪ Dubbelbelastingverdragen: 

• Winst is uitsluitend belastbaar in het land waar de vennootschap gevestigd is

• Indien vaste inrichting (VI) in het buitenland: dan is het ander land bevoegd belasting te 

heffen over winst toerekenbaar aan de vaste inrichting

o Indien VI in land met DBV: vrijstelling in België (3de bewerking)

o Indien VI in land zonder DBV: winst wordt aan hetzelfde tarief als de Belgische 

winsten onderworpen
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Algemeen

Art. 75, eerste lid KB/WIB92: onderverdeling inkomsten in 3 categorieën

Het totale bedrag van het overeenkomstig de artikelen 74 tot 74/2 vastgestelde resultaat wordt 

eventueel volgens oorsprong onderverdeeld in:

1° in België behaald resultaat, indien positief hierna te noemen “Belgische winst”;

2° in het buitenland behaald resultaat dat niet vrijgesteld is krachtens 

dubbelbelastingverdragen, indien positief hierna te  noemen “niet bij verdrag vrijgestelde winst”;

3° in het buitenland behaald resultaat dat van belasting is vrijgesteld krachtens 

dubbelbelastingverdragen, indien positief hierna te noemen “bij verdrag vrijgestelde winst”.

▪ Om onderverdeling te kunnen maken, moet eerst de winst of het verlies van elke inrichting bepaald 

worden 

▪ Vervolgens dienen de (eventuele) verliezen die in sommige inrichtingen zijn geleden van de 

(eventuele winst) van de andere inrichtingen worden afgetrokken 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Algemeen

▪ Geografische oorsprong van het inkomen is een belangrijk element voor de belastingheffing van 

het inkomen:

• Bepaalde buitenlandse inkomsten in landen waarmee België een 

dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten worden immers vrijgesteld:

– De inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen; 

– De in het buitenland behaalde en belaste winst, met uitzondering van inkomsten van 

roerende goederen en kapitalen gebruikt in inrichtingen waarover de vennootschap in 

België beschikt. 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Vaststelling belastbare basis buitenlandse inrichting

▪ Winst buitenlandse vaste inrichting moet bepaald worden volgens het principe van de 

zelfstandigheidsfictie:

• Op basis van de Belgische fiscale wetgeving

• Kan ertoe leiden dat het in België vrij te stellen bedrag afwijkt van het resultaat belastbaar in 

het buitenland (bv. door andere afschrijvingsmethoden of aftrekbeperkingen)

• Winst of verlies van elke inrichting wordt gevormd door:

1. Het nettoboekresultaat van de inrichting

2. De vóór balans aangelegde (zichtbare of verdoken) reserves, eventueel verminderd 

met de opneming van reserves welke in die inrichting zijn geschied

3. De door de inrichting gedragen verworpen uitgaven

4. De eventueel vóór balans geboekte en in de fiscale winst op te nemen dividenden
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

Belgische context – wetgevend kader 

• Verliezen uit landen met DBV - Principe

• Niet-aftrekbaarheid buitenlandse verliezen met DBV (art. 185, §3, lid1WIB/92) 

✓ Verliezen geleden in een inrichting of onroerend goed in een land met verdrag zijn niet meer aan te 

zuiveren op Belgische winsten, tenzij deze beroepsverliezen definitief werden geleden in een 

lidstaat van de EER. 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Verliezen uit landen met DBV - Uitzondering

• Volgende beroepsverliezen worden als definitief aangemerkt (art 185, §3, lid3 WIB92):

✓ verliezen die bestaan op het ogenblik dat de vennootschap haar activiteiten in een bepaalde 

lidstaat definitief stopzet voor zover voor deze verliezen geen enkele aftrek van welke aard dan 

ook is verleend in de lidstaat waarin de buitenlandse inrichting was gelegen;

✓ bij afwezigheid van een buitenlandse inrichting, de verliezen die bestaan op het ogenblik dat de 

vennootschap over geen activa meer beschikt in een bepaalde lidstaat, voor zover voor deze 

verliezen geen enkele aftrek van welke aard dan ook is verleend in de lidstaat waar die activa 

waren gelegen.

• Beroepsverliezen worden niet als definitief beschouwd voor zover (Art. 185 §3, Lid 5 

WIB92):

✓ deze verliezen in de Staat waarin de buitenlandse inrichting was gelegen of waar de activa waren 

gelegen nog in aanmerking komen voor aftrek bij andere in die Staat gelegen inrichtingen of vaste 

activa waarover de vennootschap beschikt;

✓ of het recht van aftrek van deze verliezen in die andere Staat overgaat op een andere persoon.
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Verliezen uit landen met DBV 

• Bepaalde “gemengde” DBV:

✓ Voorzien enerzijds in een vrijstelling van de Belgische belasting voor de winst die op basis van die 

overeenkomst belastbaar is in de andere staat en anderzijds in een vermindering van de Belgische 

belasting op die winst als de andere staat die inkomsten aan een te laag tarief onderwerpt

→ Deze worden beschouwd als DBV die de winst in België vrijstellen van belasting

✓ Dus zijn de beroepsverliezen niet aftrekbaar tenzij ‘definitieve beroepsverliezen binnen EER’

✓ Bv. DBV met San Marino, de Seychellen en Rwanda
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Overdracht van beroepsverliezen 

• Van toepassing op:

✓ Vorige beroepsverliezen geleden in de loop van een boekjaar dat is aangevangen vóór 
01.01.2020 in een buitenlandse inrichting die gelegen is in een staat waarmee België een DBV 
heeft gesloten:

✓ Die nog niet in aftrek zijn genomen van de Belgische winst of van de niet bij verdrag vrijgestelde 
winst 

• Art. 206 §1, 3de lid WIB 92 bepaalt dat de hiervoor bedoelde beroepsverliezen:

• Definitief niet meer aftrekbaar zijn indien de vennootschap niet heeft aangetoond dat de 
verlies niet in aftrek werd of wordt genomen van de winst van die buitenlandse inrichting die 
door de staat waar die inrichting is gelegen werden of worden vastgelegd.

• Definitief niet meer aftrekbaar zijn indien de betrokken buitenlandse inrichting werd 
overgedragen in het kader van een inbreng, fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting. 

• Slechts van de resterende winst kunnen worden afgetrokken in zoverre ze de bij verdrag 
vrijgestelde winst overtreffen. 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Vorige verliezen

• Verliesverrekening - Recapture (artikel 185, §3, lid 3 /WIB92) 

✓ De recapture bepaalt dat de verliezen van een buitenlandse inrichting die in België werden 

verrekend met de belastbare winst, terug moeten worden toegevoegd aan het Belgisch resultaat, 

indien niet langer kan worden aangetoond dat deze verliezen niet in aftrek zijn genomen van de 

winst van de buitenlandse inrichting. 

➢ het proportionele gedeelte van deze verliezen, waarvoor de vennootschap met betrekking tot 

het belastbare tijdperk niet langer aantoont dat dit niet in aftrek is genomen van de winsten 

van deze buitenlandse inrichting die door de Staat waar deze inrichting is gelegen werden 

vastgesteld;

➢ het resterende gedeelte van deze verliezen die nog niet aan het belastbare inkomen van enig 

belastbaar tijdperk werden toegevoegd, indien in het belastbare tijdperk de desbetreffende 

buitenlandse inrichting wordt overgedragen in het kader van een inbreng, een fusie, een 

splitsing of een gelijkgestelde verrichting.
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Onduidelijkheden betreffende de ‘Recapture’:

• Verduidelijking door de ‘fiscale potpourri’-wet van 27 juni 2021

• De recapture heeft enkel betrekking op het deel van de ‘definitieve EER verliezen’ dat met 

in België belastbare winst werd verrekend 

134

133

134



Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Buitenlandse verliezen uit een land zonder verdrag 

• Winst uit een buitenlandse vaste inrichting gelegen in een land zonder verdrag worden 

doorgaans belast in het buitenland en in België, hierdoor ontstaat er een dubbele belasting. 

• Als gevolg hiervan zijn de verliezen geleden in een land zonder verdrag volledig aftrekbaar. 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Antimisbruikbepaling (art. 185, §3, lid 6 WIB92)

• Indien de vennootschap binnen 3 jaar na aftrek van definitieve beroepsverlies opnieuw 

activiteiten opstart in de lidstaat waar de inrichting was gelegen of de activa waren 

gelegen die aanleiding hebben gegeven tot het vaststellen van het definitieve 

beroepsverlies, wordt een bedrag ter grootte van het met de winst van Belgische 

oorsprong of de winst van buitenlandse oorsprong die niet bij verdrag werd vrijgesteld 

verrekende definitieve beroepsverlies terug opgenomen in de belastbare grondslag van het 

belastbare tijdperk waarin de activiteiten opnieuw werden opgestart. 

• Termijn van 3 jaar begint te lopen vanaf de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het 

boekjaar waarin de definitieve verliezen werden afgetrokken d.w.z. in aanmerking 

werden genomen voor het vaststellen van de belastbare grondslag 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Sinds aj. 2021 (boekjaar 2020) nieuwe aanrekeningregels in art. 206/4 WIB92 (vroeger in art. 

75 KB/WIB92):

A. verliezen geleden in een land waarvoor de winst bij verdrag vrijgesteld is

1. op de bij verdrag vrijgestelde winst

2. niet bij verdrag vrijgestelde winst 

3. Belgische winst

B. verliezen geleden waarvoor de winst niet bij verdrag vrijgesteld is 

1. niet bij verdrag vrijgestelde winst 

2. Belgische winst

C. in België geleden verliezen

1. Belgische winst

2. niet bij verdrag vrijgestelde winst 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Resultaat in het buitenland 

• Opdeling volgens oorsprong: 

✓ Het bij verdrag vrijgesteld resultaat

✓ Het niet bij verdrag vrijgesteld resultaat

✓ Het in België behaald resultaat
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Resultaat in het buitenland – Toepassing

• Stel voor boekjaar 2021 (aj. 2022):

✓ Belgische vennootschap een winst heeft van 50.000,00 EUR;

✓ vaste inrichting in Duitsland (DBV vrijstelling van de winst) een winst realiseert van 30.000,00 

EUR; 

✓ vaste inrichting in Dominicaanse republiek (land zonder verdrag) een winst behaalt van 120.000,00 

EUR.

50.000,0030.000,00 120.000,00

30.000,00 120.000,00 50.000,00
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Beroepsverliezen die niet in aanmerking komen: 

• Worden in de aangifte in de VenB opgenomen in de code 1419 “Verliezen van buitenlandse 

oorsprong die niet in aanmerking worden genomen om de belastbare grondslag vast te 

stellen”

[…]
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Niet aftrekbare verliezen – Toepassing 

• Een Belgische vennootschap heeft een sales agent in Frankrijk (DBV vrijstelling van de 

winst) die contracten sluit in de naam van de Belgische vennootschap (boekjaar = 

kalenderjaar)

• In boekjaar 2021 (aj. 2022):

✓ Winst Belgische activiteiten bedraagt 60.000 EUR

✓ Verlies Franse VI van 10.000 EUR

➢ Wereldwijd resultaat van 50.000 EUR

➢ Belgische winst van 60.000 EUR belastbaar 

✓ Franse verliezen niet aftrekbaar
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Niet aftrekbare verliezen – Toepassing (vervolg) 

60.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

10.000,00

50.000,00
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Niet aftrekbare verliezen – Toepassing (vervolg) 

60.000,00

60.000,00
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Definitieve beroepsverliezen – Toepassing 

• Een Belgische vennootschap kocht in januari 2020 een bungalow in Spanje om te 

verhuren aan reizigers (boekjaar = kalenderjaar);

• Belgische activiteiten jaarlijks winst van 100.000 EUR;

• bungalow jaarlijks verlies van 20.000 EUR;

• Spaanse verliezen niet aftrekbaar.

• In 2030 verkoopt de Belgische vennootschap de bungalow in Spanje 

• Realiseert een meerwaarde van 120.000 EUR;

• meerwaarde 120.000 EUR afgezet tegenover verliezen in Spanje van 200.000 EUR 

(gedurende 10 jaar, jaarlijks verlies van 20.000,00 EUR);

• definitief verlies van 80.000 EUR.
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Nieuwe regels voor materiële aftrekbaarheid en recapture zijn van toepassing vanaf het aj. 2021 

verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 01.01.2020.

• Nieuwe aanrekeningregels zijn van toepassing vanaf aj. 2021, ongeacht de aanvangsdatum van 

het boekjaar. 

Stel: boekjaar 1 februari 2020 tot 31 januari 2021 (aj. 2021)

• Nieuwe verliesverrekeningsregels zullen niet van toepassing zijn voor het BT

• Nieuwe aanrekeningregels zijn van toepassing op het volledige BT
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Definitieve beroepsverliezen – Toepassing (vervolg) 

• In 2030 mag Belgische vennootschap een definitieve verlies van 80.000 EUR aftrekken van haar 

Belgische winst

20.000,00

20.000,00
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Recapture - Toepassing 

• Binnenlandse vennootschap heeft 2 vaste inrichtingen: één in Frankrijk (land met verdrag), één in 

Nederland (land met verdrag).

• Het resultaat van het boekjaar bedraagt 80.000,00 EUR dat als volgt kan worden verdeeld over de 

verschillende inrichtingen: 

• België: 130.000,00 EUR

• Frankrijk: -200.00,00 EUR

• Nederland: 150.000,00 EUR

• In Nederland werd in boekjaar 2019 een verlies van 50.000,00 EUR geleden, dit verlies werd in 

boekjaar 2019 in België afgetrokken. Dit verlies wordt in boekjaar 2021 afgetrokken in Nederland. 
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Recapture – Toepassing (vervolg)

80.000,00

80.000,00

148

147

148



Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Recapture – Toepassing (vervolg)

80.000,00

200.000,00

280.000,00

150.000,00 130.000,00

50.000,00

150.000,00 180.000,00
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3de bewerking: aftrek van vrijgestelde verdragswinsten en
aftrek van niet-belastbare bestanddelen
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijgestelde giften

Vrijgestelde giften

▪ Algemeen: 

• Giften zijn geen fiscaal aftrekbare beroepskosten op basis van art. 49 WIB92

→ Opname als liberaliteiten in de verworpen uitgaven (code 1216)

▪ Uitzondering: giften aan erkende instellingen

• In geld

• Aan erkende instellingen (art. 145/33, §1 WIB92)

• Minstens 40 EUR (aj. 2022) per jaar en per instelling

• Aftrek wordt beperkt tot 5% van het positieve resultaat na de 1ste bewerking (code 1412),
met een absoluut maximum van 500.000 EUR

✓ Absoluut maximum tijdelijk verhoogd tot 2.500.000 EUR voor giften gedaan aan het rampenfonds tijdens 
kalenderjaar 2021

▪ In de 3de bewerking (“niet belastbare bestanddelen”, code 1601) worden deze giften terug uit de 
fiscale winst gehaald

• Voorwaarde: overblijven voldoende winst na de voorgaande bewerkingen !!!
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijgestelde giften

Voorbeeld

Een Belgische vennootschap verricht een gift van 3.000 EUR aan het Rode Kruis:

a) Het resultaat na de 1ste bewerking: 45.000 EUR

▪ Vrijgestelde giften: 

• Max. 5% x 45.000 EUR = 2.250 EUR

• Aftrekbaar bedrag is beperkt tot 2.250 EUR

b) Het resultaat na de 1ste bewerking: 100.000 EUR

▪ Vrijgestelde giften:

• Max. 5% x 100.000 EUR = 5.000 EUR

• Volledige gift van 3.000 EUR wordt in de 3de bewerking afgetrokken
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

153

Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

Vrijstelling sociaal passief

▪ Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen 

(BS 22/03/2019) – art. 67quater WIB92

▪ Fiscale vrijstelling eenheidsstatuut ingevoerd in 2014

▪ Nog gesleuteld aan de regelgeving → aanpassingen treden in werking vanaf 01/01/2019

▪ KB 13/06/2019 tot wijziging van artikel 46quater KB/WIB 92, met betrekking tot de 

toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut (BS 04/07/2019)

▪ Vrijstelling:

▪ Extracomptabel berekenen en bijhouden

▪ 3 weken loon voor werknemers die tijdens het belastbaar tijdperk zijn begonnen aan hun 6de t.e.m. 

20ste dienstjaar na 01/01/2014

▪ Vanaf 21ste dienstjaar: beperkt tot 1 week

▪ Voor bepalen van aantal dienstjaren zijn noch de plaats van tewerkstelling, noch onderworpenheid 

aan de Belgische sociale zekerheid van belang (Circ. 2021/C/67 van 20 juli 2021) 
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

▪ Maximale brutoloon als berekeningsbasis voor de vrijstelling

▪ 100% van de schijf van 0,01 EUR tot 1.500 EUR

▪ 30% van de schijf van 1.500 EUR tot 2.600 EUR

▪ Maandloon > 2.600 EUR geen recht op een bijkomende vrijstelling

▪ Vanaf 2020 geïndexeerde bedragen

▪ Bij berekening van referentiebezoldiging (om max. vrijstelling te kennen): geen rekening 

houden met bezoldigingselementen met uitzonderlijk karakter

• Niet: enkel en dubbel vakantiegeld van arbeiders, dubbel vakantiegeld bedienden

• Wel: enkel vakantiegeld bedienden 

▪ Eveneens voor werknemers wiens ontslagkost niet stijgt door het eenheidsstatuut
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

▪ Formaliteiten:

▪ Jaarlijks bijhouden van nominatieve lijst (fiche 281.78) betrokken werknemers, met o.m.:

• Volledige identiteit en nationaal nummer

• Datum indiensttreding

• Anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut

• Bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend en sociale 

werknemersbijdragen

▪ Te versturen via de elektronische toepassing BELCOTAX

▪ Indien het eerste belastbaar tijdperk geen fiche wordt opgemaakt gaat recht op vrijstelling 

verloren
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

▪ Als werknemer onderneming verlaat

▪ Vrijstelling opnieuw aan de belastbare winst toevoegen

• VU code 1218 “Terugnemingen van vroegere vrijstellingen”

▪ Ongeacht reden vertrek (pensionering, ontslag, vrijwillig vertrek, overlijden, stopzetting van 

de activiteit,…)

▪ Spreiden van het voordeel

▪ Vrijstelling nog gewijzigd om budgettaire kost voor 2019 te spreiden in de tijd

▪ Over 5 jaar → administratief!
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

Voorbeeld

▪ Gegeven:

• Werknemer met gemiddelde bruto maandelijkse bezoldiging van 2.000 EUR

• 6 jaar in dienst vanaf 01/01/2014

▪ Berekening fiscale vrijstelling:

• Brutomaandbezoldiging: 1.500 + [(2.000 – 1.500) x 30%] = 1.650 EUR

o Met max. brutomaandbezoldiging: 1.500 + [(2.600 – 1.500) x 30%] = 1.830 EUR

• Omzetting van maandbezoldiging in weekbezoldiging via multiplicator 3/13 

o 1.650 EUR x 3/13 = 380,77 EUR

• In aanmerking te nemen aantal weken bezoldiging: 3 weken

o 1.650 EUR x 3/13 x 3 = 1.142,31 EUR 

• Spreiden vrijstelling over 5 jaar: 228,46 EUR
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2020 228,46 228,46 228,46 228,46 228,46

2021 228,46 228,46 228,46 228,46 228,46

2022 228,46 228,46 228,46 228,46

2023 228,46 228,46 228,46

2024 228,46 228,46

2025 228,46

(aj. 2022)

456,92
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Inkomenscompensatievergoedingen bij openbare werken
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Inkomenscompensatievergoedingen bij openbare werken

▪ Art. 67quinquies WIB92

▪ Circulaire 2019/C/68 over de gewestelijke inkomenscompensatievergoedingen bij openbare werken

▪ Vrijstelling voor ontvangen vergoedingen van gewesten vanaf 01/01/2018 voor hinder ten gevolge van 

openbare werken (PB + VenB)

▪ Regeling in het Vlaams Gewest: 

▪ Hinderpremie 

• 2.000 EUR

• Max. 1x/jaar

▪ Sluitingspremie

• Zaak moet minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen gesloten zijn

• 80 EUR/sluitingsdag

• Gedurende de volledige looptijd van de werken
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Andere niet-belastbare bestanddelen
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
Andere niet-belastbare bestanddelen

▪ Meerwaarden op Belgische ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen 

voor huisvestiging 

• Opgeheven met ingang van aj. 2021 (BT 01/01/2020)

▪ Meerwaarden op bepaalde overheidseffecten

▪ Terugbetaling van niet-aftrekbare boeten
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Aftrek van niet-belastbare bestanddelen

Minimale belastbare basis 

▪ Geen aftrek van niet-belastbare bestanddelen kan toegepast worden op de elementen van art. 207, tweede lid 

WIB92
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4de bewerking: aftrek DBI
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Aftrek definitief belaste inkomsten

▪ Wat is de bedoeling?

100 Dochter

- 25

75

75 Moeder

- 18,75

56,25

56,25 Grootmoeder

- 14,06

42,1875 (netto voor aandeelhouder)
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Aftrek definitief belaste inkomsten

▪ Art. 207/7 WIB92 (voorheen: art. 77 KB/WIB92)

“De in de artikelen 202 tot 205 bedoelde bedragen die als definitief belaste inkomsten of als 

vrijgestelde roerende inkomsten aftrekbaar zijn, met uitsluiting van het deel van deze aftrek dat 

betrekking heeft op de in artikel 205, § 3, bedoelde inkomsten van een voorgaand belastbaar tijdperk 

die in dat tijdperk niet van de winst konden worden afgetrokken, worden, tot het bedrag van de 

restwinst na toepassing van artikel 207/6 afgetrokken; die aftrek gebeurt met inachtneming van de 

oorsprong van de winst en bij voorrang van de winst waarin die bedragen voorkomen.”
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Aftrek definitief belaste inkomsten
In aanmerking komende inkomsten

▪ Gewone dividenden (andere dan de “liquidatieboni”), waaronder ook de dividenden van 

certificaten van aandelen

▪ Inkoopboni, in de mate dat zij een dividend uitmaken waarop art. 186 WIB92 of gelijkaardige 

bepalingen naar buitenlands recht zijn toegepast

▪ Liquidatieboni, in de mate dat zij een dividend uitmaken waarop art. 187 WIB92 of gelijkaardige 

bepalingen naar buitenlands recht zijn toegepast

▪ Liquidatieboni, in de mate dat zij een dividend uitmaken waarop art. 209 WIB92 of gelijkaardige 

bepalingen naar buitenlands recht zijn toegepast

▪ Een positief fusieverschil bij moeder-dochterfusie

▪ Dividenden van een buitenlandse vennootschap voor zover en in de mate er niet-uitgekeerde 

winst belast werd in toepassing van de CFC-wetgeving

▪ Niet-vrijgestelde meerwaarden op aandelen van een buitenlandse vennootschap voor zover 

en in de mate er niet-uitgekeerde winst belast werd in toepassing van de CFC-wetgeving
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Aftrek definitief belaste inkomsten
In aanmerking komende inkomsten

▪ Gewone dividenden

▪ Dividenden zoals bedoeld in art. 18 WIB92

▪ Gewone dividenden toegekend aan verkregen maar niet vernietigde eigen aandelen: 

kunnen niet als DBI worden afgetrokken

▪ Dividenden verkregen naar aanleiding van een zakelijke zekerheidsovereenkomst: kunnen 

niet als DBI worden afgetrokken

▪ Inkomsten uit certificaten van aandelen: komen in aanmerking voor DBI-aftrek
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Art. 202 en 203 WIB92

1. Minimumparticipatievoorwaarde

2. Minimumbezitsduur

3. Volle eigendom

4. Taxatievoorwaarde
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Minimumparticipatievoorwaarde

▪ Deelneming moet minstens 10% zijn in het kapitaal van de uitkerende vennootschap OF 

de aanschaffingswaarde moet 2.500.000 EUR bedragen

• Circulaire dd. 23 februari 1994, Com.IB, 199/37: enkel rekening houden met aandelen die een 

deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

→ 10% van het kapitaal (Opgelet: WVV !!!)

▪ Enkel rekening houden met aandelen die een deel van het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen

• Ook winstbewijzen indien ze dit vertegenwoordigen

• Minimumparticipatievoorwaarde moet voldaan zijn op datum van toekenning of 

betaalbaarstelling van de dividenden

• Uitz: inkomsten verleend of toegekend door beleggingsvennootschappen
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Minimumbezitsduur en volle eigendom

Om van de DBI-aftrek te kunnen genieten dienen de aandelen in volle eigendom gedurende een 

periode van ten minste één jaar onafgebroken aangehouden worden of worden behouden

▪ Voorwaarde inzake bezitsduur dient niet voldaan te zijn op moment dividenduitkering

▪ Voorwaarde dient nagegaan te worden aandeel per aandeel 

(Parl. St. Kamer, 2001 – 2002, nr. 1918/1)

▪ Geen DBI-aftrek voor aandelen in vruchtgebruik

▪ Uitz: inkomsten verleend of toegekend door beleggingsvennootschappen
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Taxatievoorwaarde:

▪ Moet enkel vervuld zijn bij de toekenning van het dividend (Voorafg. Beslissing dd. 17.04.2007)

▪ Structuur art. 203 WIB92:

• §1: acht uitsluitingsgevallen

• §2: uitzonderingen op deze uitsluitingsgevallen

• §3: transparantieregel m.b.t. opeenvolgende dividenduitkeringen
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Uitsluitingsgevallen

▪ Belastingparadijzen en niet-belaste vennootschappen

▪ Laagbelaste thesaurie-, financierings- of beleggingsvennootschappen

▪ Laagbelaste vastgoedbeleggingsvennootschappen

▪ Territoriale fiscale paradijzen

▪ Buitenlandse inrichtingen

▪ Tussenvennootschappen

▪ Hybride financieringen

▪ Kunstmatige constructies
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Belastingparadijzen en niet-belaste vennootschappen

• Landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn 

dan in België

→Art. 734quater KB/WIB92: Belgische lijst met verdachte landen:

Abu Dhabi Kirgizië Marshalleilanden Qatar

Ajman Koeweit Micronesië (Federatie 

van…)

Ras al Khaimah

Andorra Kosovo Moldavië Servië

Bosnië en Herzegovina Liechtenstein Monaco Sharjah

Dubai Macau Montenegro Oost-Timor

Gibraltar Macedonië Oman Turkmenistan

Guernsey Maldiven Oezbekistan Umm al Qaiwain

Jersey Eiland Man Paraguay
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Voorwaarden

▪ Belastingparadijzen en niet-belaste vennootschappen

• Dividenden toegekend of verleend vanaf 01/01/2021: rechtsgebied dat is opgenomen op de 

EU-lijst van niet coöperatieve rechtsgebieden:

Amerikaans Samoa Samoa

Fiji Trinidad en Tobago

Guam Amerikaanse Maagdeneilanden

Palau Vanuatu

Panama
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

Art. 204 WIB92

De ingevolge artikel 202, § 1, aftrekbare inkomsten worden geacht in de winst van het belastbare 

tijdperk voor te komen ten belope van het geïnde of verkregen bedrag eventueel vermeerderd 

met de roerende voorheffing of de fictieve roerende voorheffing.

→ 100% van de ontvangen dividenden kan van de winst afgetrokken worden
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

▪ Verslag wetsontwerp dd. 9 januari 2018, nr. 54 2839/010, 66

“Zijn de beheerskosten met betrekking tot aandelen waarvoor de

DBI-aftrek van toepassing is niet aftrekbaar aangezien die kosten

niet betaald zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te

behouden?”

→ Minister Van Overtveldt: “Kosten blijven aftrekbaar.”

▪ Wetsvoorstel tot wijziging van de DBI-aftrek voor wat betreft de 

fiscale aftrekbaarheid van de beheers- en financieringskosten 
(DOC nr. 54 3026/001)

• 19/03/2019: verworpen

• 16/07/2019: opnieuw ingediend (DOC nr. 55 0144/001)
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

▪ Mogelijkheid tot overdracht DBI-overschotten van dochtervennootschappen gelegen in:

• België

• Lidstaat van de EER

• Landen waarmee België een DBV heeft afgesloten dat voorziet in een clausule van gelijke 

behandeling van dividenden
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

▪ DBI-aftrek kan niet toegepast worden op sommige verworpen uitgaven (art. 205, §2, eerste lid 

WIB92):

• De niet als beroepskosten aftrekbare giften, met uitzondering van de giften die van de winst 

afgetrokken worden in de derde bewerking

• Geldboeten

• Kosten voor niet specifieke beroepskledij

• De te verwerpen restaurantkosten, receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken

• De financiële voordelen uit art. 53, 24° WIB92

• De kosten die op onredelijke de beroepsbehoeften overtreffen

• Sociale voordelen (art. 53, 14° WIB92)

• Niet aftrekbare vergoedingen

• Niet aftrekbare interesten (art. 55 WIB92)

• Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood

• Niet-aftrekbare autokosten

• …
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

▪ DBI-aftrek kan wel toegepast worden op volgende verworpen uitgaven:

• De niet-aftrekbare belastingen

• De niet-aftrekbare waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen

• De giften aan erkende instellingen in de mate dat zij in de derde bewerking uit de 

belastbare basis werden verwijderd

• De verleende abnormale en goedgunstige voordelen

• De als verworpen uitgaven teruggenomen vrijstellingen voor bijkomend personeel en de 

terugname van de investeringsaftrek

→ DBI-aftrek onderworpen aan de aftrekbeperking is overdraagbaar naar volgende belastbare 

tijdperken (art. 205 §3 WIB 1992)
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

▪ Vermindering ten belope van bepaalde verworpen uitgaven is strijdig met de Europese moeder-

dochterrichtlijn

→ Niet van toepassing voor dividenden uitgekeerd door dochterondernemingen gevestigd in een 

lidstaat van de Europese Unie (art. 205, §2, eerste lid, WIB92)

→ Verkrijgings- en liquidatieboni uit dochterondernemingen gevestigd in een lidstaat van de 

Europese Unie blijven wel onderworpen aan de aftrekbeperking

▪ Impact Brexit?

• DBI-aftrek blijft mogelijk wegens dubbelbelastingverdrag

• Wel impact op uitoefening van de aftrek op bepaalde verworpen uitgaven

→ Is niet van toepassing voor dividenden uitgekeerd door dochterondernemingen gevestigd in een 

lidstaat van de Europese Unie 
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Aftrek voor octrooi-inkomsten
Afschaffing aftrek voor octrooi-inkomsten

Nieuwe regeling:

▪ Sinds 1 juli 2016: geen nieuwe aftrekken meer voor octrooi-inkomsten toegestaan

• In het kader van BEPS-programma van de OESO

▪ 5-jarige overgangsregeling t.e.m. 30 juni 2021:

• Voor octrooien waarvoor reeds de aftrek voor octrooi-inkomsten werd toegepast

• Voor in aanmerking komende octrooien die vóór 1 juli 2016 werden aangevraagd

→ Boekjaar 31/12/2020: combinatie octrooiaftrek & innovatieaftrek in aangifte!

▪ Implicaties nieuwe regeling:

• 85% i.p.v. 80%

• Netto i.p.v. bruto

• Nexus-breuk i.p.v. onderzoekscentrum

• Overdraagbaar

• FBB is nog steeds toepasbaar
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Aftrek voor octrooi-inkomsten
Werking

Voorbeeld

Aj. 2019 Aj. 2020 Aj. 2021

Octrooi-inkomsten: 100,00 100,00 100,00

Aftrek: - 80,00 - 80,00 - 80,00

Belastbare basis: 20,00 20,00 20,00

Tarief VenB
(29,58% / 25%)

- 5,92 -5,00 -5,00

Netto inkomen na belasting: 94,08 95,00 95,00

Effective tax rate: 5,92% 5% 5%
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Toepassingsgebied (205/1, §2, 1° WIB92)

Aftrek voor innovatie-inkomsten

▪ Octrooi of aanvullend beschermingscertificaat

▪ Een kwekersrecht waarvan de aanvraag ten vroegste op 1 juli 2016 is ingediend of, in het geval van een 

verworven kwekersrecht, dat na 30 juni 2016 is verworven

▪ Een weesgeneesmiddel, als dusdanig erkend door het Europees Geneesmiddelen Agentschap, waarvan de 

aanvraag ten vroegste op 1 juli 2016 is ingediend of, in het geval van een verworven weesgeneesmiddel, dat 

na 30 juni 2016 is verworven

▪ Een auteursrechtelijk beschermd computerprogramma, dat voldoet aan de voorwaarden en modaliteiten 

bepaald door de Koning, en, indien het een afgeleid werk of aanpassing van een bestaand 

computerprogramma betreft, beperkt tot het gedeelte dat betrekking heeft op dat afgeleid werk of die 

aanpassing, en dat ten vroegste op 1 juli 2016 in hoofde van de vennootschap is ontstaan, waarvan de 

vennootschap volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder is

▪ Data- of marktexclusiviteit dat van overheidswege is toegekend na 30 juni 2016 (beperkt tot de 1ste 11 jaar)
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Toepassingsgebied (205/1, §2, 1° WIB92)

▪ Blijven uitgesloten:

• ‘Marketing intangibles’ (merken, logo’s…)

• ‘Soft intangibles’ (knowhow, handelsgeheimen…)

• Tekeningen en modellen

• Andere auteursrechten dan computerprogramma’s

• Databanken (boek XI, titel 7 WER)?

187

Aftrek voor innovatie-inkomsten
Kwalificerende inkomsten

▪ De vennootschap is volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder

→ Boeking als vast actief is niet vereist! (aanpassing FAQ nr. 3)

▪ Welke inkomsten? (Art 205/1, §2, 2° WIB92)

• Licentievergoedingen (royalty’s)

• Inbegrepen licentievergoedingen

₋ Eindproduct of productieproces!

• Schadevergoedingen

• Meerwaarden

₋ Vast actief (opgelet: activatie van onderzoekskosten…)

₋ Verworven ten laatste 24 maanden terug

₋ Zelf tot stand gebracht uiterlijk vorig belastbaar tijdperk

₋ Mits wederbelegging in R&D binnen 5 jaar (VU indien geen tijdige wederbelegging)

→ Inbegrepen in Belgische belastbare basis en marktconform!
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

▪ Verwerking in de aangifte
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

▪ Aftrek reeds mogelijk terwijl aanvraag intellectueel recht hangende is

• aanleggen van een vrijgestelde reserve ten belope van de aftrek

• definitieve vrijstelling indien het intellectueel recht wordt verleend

• vrijgestelde reserve wordt belastbaar tijdens het aanslagjaar dat aanvraag niet meer lopende 

is en niet wordt verleend

• interesten verschuldigd

▪ Formulier 275INNO

▪ Overdraagbaar
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

▪ Aanvraag hangende 
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

▪ Definitieve vrijstelling
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

▪ Berekening per kwalificerend IER

• Uitzondering: per groep rechten voor zelfde product of dienst indien opsplitsing niet mogelijk is

▪ Vier stappen:

1) Bepalen bruto inkomsten

2) Bepalen netto inkomsten (bruto – O&O-kosten)

3) Toepassing ‘Nexus-breuk’

4) Beperking tot 85%

(Bruto inkomsten – O&O-kosten) x Nexus-breuk x 85%
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Stap 1: bepalen bruto inkomsten

▪ Bruto inkomsten:

• Licentie inkomsten

• ‘Inbegrepen royalties’

• Voor zover ‘at arm’s length’

• Voorkomen in de belastbare basis Belgische vennootschap (quid toerekening IP rechten aan 

vaste inrichting?)

Art. 205/1, §1, 2° WIB92

“vergoedingen die aan de vennootschap voor het belastbaar tijdperk zouden verschuldigd zijn 

indien de goederen die door of voor rekening van de vennootschap worden geproduceerd of de 

diensten die door of voor rekening van de vennootschap worden geleverd, zouden worden 

geproduceerd of geleverd door een derde op grond van een licentie verleend door de 

vennootschap en in zover deze vergoedingen in het in België belastbare resultaat van het 

belastbaar tijdperk zouden voorkomen;”
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Stap 1: bepalen bruto inkomsten

Octrooi 

Licensor

Derde partij 

Licensee

Verbonden 

partij

Licensee

Zakelijk? Ja

Zakelijk? Te onderbouwen
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Stap 1: bepalen bruto inkomsten

▪ In de praktijk 3 in aanmerking komende verrekenprijsmethodes:

1) Marktbenadering (CUP-methode)

2) Inkomstenbenadering (restwinstmethode of contributieanalyse)

3) Kosten-gerelateerde benadering (cost-plus)
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Stap 2: bepalen netto inkomsten

▪ Netto inkomsten:

• Bruto innovatie-inkomsten worden verminderd met rechtstreeks erop betrekking hebbende 
O&O-kosten 

• Historische kosten tot belastbaar tijdperk dat afsluit na 30/06/16

• Spreiding van maximum 7 jaar mogelijk

• Berekening netto-inkomsten wordt niet bevestigd in de rulings, verwijzing naar lokale controle

• Kosten van zelf uitgevoerde O&O 

(lonen, aankopen, etc.)

• Kosten van uitbestede O&O 

• Afschrijvingskosten octrooi

• Betaalde licentievergoedingen

Wel Niet

• Kosten met betrekking gebouwen en 

terreinen

• Intrestlasten

• Kosten niet rechtstreeks verbonden 

aan intellectuele eigendom

GLOBALE UITGAVEN
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

• Spreiding van maximum 7 jaar mag niet voordeliger zijn dan de integrale aftrek van de 

historische kosten

• Vergelijking toegepaste aftrek met en zonder spreiding (art. 205/2, §2, lid 4 WIB92)

• Indien toch een voordeel genoten: VU
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Stap 3: Nexus-breuk

▪ Nexus approach

• Basisprincipe: de vrijstelling voor innovatie-inkomsten wordt beperkt aan de hand van een ratio

𝑘𝑤𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐼𝑃 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛= 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐼𝑃 inkomen x  
𝐊𝐰𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐮𝐢𝐭𝐠𝐚𝐯𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐑&𝐃 𝐱 𝟏,𝟑

𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐢𝐭𝐠𝐚𝐯𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐑&𝐃

▪ Deze ratio stijgt als de vennootschap zelf investeert in uitgaven voor onderzoek of als het 

onderzoek wordt uitbesteed aan een niet-verbonden vennootschap 

▪ Deze ratio daalt als de vennootschap octrooien of intellectuele eigendom aankoopt of als                 

het onderzoek wordt uitbesteed aan een verbonden vennootschap

▪ De teller kan in geen geval hoger zijn dan noemer 
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Stap 3: Nexus-breuk

▪ Kwalificerende uitgaven:

• Zelf uitgevoerde R&D

• Aan derden uitbestede R&D

• Kosten betaald aan een derde door een verbonden onderneming die 1/1 worden doorgerekend

▪ Niet-kwalificerende uitgaven:

• R&D uitbesteed aan verbonden ondernemingen

• Verwerving van de eigendom of recht op intellectuele eigendom

▪ Totale uitgaven = kwalificerend + niet-kwalificerende uitgaven

▪ Afwijking mogelijk mits ruling (eerder theoretisch)

▪ Alle historische kosten, ook gemaakt voor 1/7/2016, zouden meetellen (Parl. Vr. nr. 28713 van de heer Benoît

Dispa dd. 13/02/2019) 

→ Quid retroactiviteit/annaliteitsbeginsel?
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

Voorbeeld 1: eigen R&D

1. Berekening bruto inkomsten

2. Berekening netto inkomsten

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

Omzet 800.000 1.500.000 2.000.000

Inbegrepen royalty 10% 10% 10%

Bruto inkomsten 80.000 150.000 200.000

Eigen R&D 100.000

Groep contract R&D

Overdracht vorig jaar -20.000

Netto inkomsten -20.000 130.000 200.000
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

3. Nexus-breuk

N𝒆𝒙𝒖𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒖𝒌 =
𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏,𝟑

𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
= max. 100%

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

Eigen R&D kost 100.000 100.000 100.000

R&D kost derden

R&D kost groep

Kosten verwerving IP

NEXUS 100% 100% 100%
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

4. Berekening aftrek

Netto inkomsten x Nexus breuk x 85% 

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

Netto inkomsten 0 130.000 200.000

Nexus breuk 100% 100% 100%

Innovatieaftrek 0 110.500 170.000

Belastbare royalty 39.500 30.000

Belasting royalty (25%) 9.875 7.500

Effectieve belastingdruk royalty 6,58% 3,75%

Over te dragen R&D-kost -20.000 0 0
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

Voorbeeld 2: interco R&D

1. Berekening bruto inkomsten

2. Berekening netto inkomsten

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

Omzet 800.000 1.500.000 2.000.000

Inbegrepen royalty 10% 10% 10%

Bruto inkomsten 80.000 150.000 200.000

Eigen R&D 10.000

Groep contract R&D 90.000

Overdracht vorig jaar -20.000

Netto inkomsten -20.000 130.000 200.000
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

3. Nexus-breuk

N𝒆𝒙𝒖𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒖𝒌 =
𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏,𝟑

𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
= 13%

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

Eigen R&D kost 10.000 10.000 10.000

R&D kost derden

R&D kost groep 90.000 90.000 90.000

Kosten verwerving IP

NEXUS 13% 13% 13%
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Aftrek voor innovatie-inkomsten
Werking

4. Berekening aftrek

Netto inkomsten x Nexus breuk x 85% 

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3

Netto inkomsten 0 130.000 200.000

Nexus breuk 13% 13% 13%

Innovatieaftrek 0 14.365 22.100

Belastbare royalty 135.635 177.900

Belasting royalty (25%) 33.908,75 44.750

Effectieve belastingdruk royalty 22,61% 22,88%

Over te dragen R&D-kost -20.000 0 0
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

Octrooi-aftrek Innovatie-aftrek

Scope Octrooi en aanvullende 

beschermings-

certificaten

+ weesgeneesmiddel + 

kwekersrechten 

+ auteursrechtelijk beschermde 

software

% vrijstelling 80% 85%

Basis Bruto Netto

Timing Verkrijging octrooi Aanvraag octrooi

Basis aftrek Winst voor DBI Winst voor DBI

Overdraagbaar Neen Ja

Beperking Neen Ja, Nexus-ratio
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

▪ Bijzondere documentatieplicht:

• berekening bruto inkomsten (royalty, inbegrepen royalty)

• berekening netto inkomsten (aftrek kosten R&D)

• berekening breuk

• eventueel mogelijkheid om te berekenen per groep intellectuele rechten indien opsplitsing niet 

mogelijk is

• uitzonderlijke omstandigheden die aantonen dat breuk toegevoegde waarde van eigen R&D 

niet correct uitdrukt
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7de bewerking: investeringsaftrek

209

Investeringsaftrek

Wat is een investeringsaftrek?

▪ % van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen in aftrek van de belastbare 

winst

Welke investeringen? 

▪ Afschrijfbare MVA of IVA (over ten minste 3 jaar)

▪ In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht

• Bv. goodwill: uitgesloten

▪ Uitsluitend in België gebruikt voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid

▪ Verband met de bestaande of geplande economische werkzaamheid
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Investeringsaftrek

Heropstartmaatregelen na corona-crisis 

→  Wet van 15 juli 2020 (Corona III) (BS 23/07/2020) en Programmawet van 20 december 2020 

(BS 30/12/2020)

1) Tijdelijke verhoging tarief gewone eenmalige investeringsaftrek naar 25%

• Voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 

2022

• Voor kleine vennootschappen

2) Tijdelijke verlenging overdrachtstermijn gewone eenmalige investeringsaftrek

• Ongebruikte investeringsaftrek kan overdragen worden naar de 2 volgende belastbare tijdperken 

(in plaats van enkel naar het volgende belastbare tijdperk) 

• Voor de vaste activa verkregen of tot stand gebracht tijdens het jaar 2019, 2020 en 2021
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Investeringsaftrek

▪ Overzicht 

EENMALIGE GESPREIDE

3% 13,5%   /  25% (*) 20,5%   /  25% (*) 30% 20,5%

Herbruikbare 

verpakkingen

Octrooien Beveiliging van 

beroepslokalen en hun 

inhoud (**)

Zeescheep-

vaart

Milieuvriendelijke 

investeringen in 

O&O 

Milieuvriendelijke investeringen in 

O&O

Beveiliging van 

bedrijfsvoertuigen (**)

Vennootschappen 

met < 20 

werknemers 

(sinds aj. 2007: 0%)
Energiebesparende investeringen

Rookafzuiging- en 

verluchtingssystemen in 

rookkamer van horeca-inrichting

Digitale vaste activa (**)

(*) 25% voor investeringen tussen 12/03/2020 en 31/12/2022 + voorwaarden gewone IA (o.a. kleine vennootschappen)

(**) Kleine vennootschappen
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Investeringsaftrek
Gewone eenmalige IA

GEWONE EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK

▪ Onderworpen vennootschappen

▪ Kleine vennootschappen (art. 1:24 WVV)

▪ Vennootschappen die investeren in herbruikbare verpakkingen

▪ Welke investeringen?

▪ Herbruikbare verpakkingen

▪ Nieuwe MVA en IMVA

• In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht

• NIET: o.a. bestaande gebouwen, overgedragen handelsfonds, goodwill,...

• In België gebruikt voor de beroepswerkzaamheid

• Investeringen van het jaar of boekjaar (zie volgende dia)
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Investeringsaftrek
Gewone eenmalige IA

▪ Uitgesloten investeringen

▪ Niet uitsluitend gebruikt voor beroepsdoeleinden

• Gemengd gebruikte woningen: voorwaarden

▪ Niet afschrijfbare activa of over minder dan 3 jaar afschrijfbaar

• Bv. kunstwerken, gronden,…

▪ Gebruik aan derden afgestaan d.m.v. leasing, erfpacht, opstal, enz.

• Bv. financiële leasing: IA enkel voor de leasingnemer

▪ Gebruik aan derden afgestaan anders dan via leasing, erfpacht, opstal, enz. (bv. via verhuur)

• Afhankelijk van concrete feiten en omstandigheden

• Hotels en rusthuizen: wel IA

• Uitzonderingen (= wel IA):

1. Overdracht aan bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen (die zelf aan 

voorwaarden IA voldoen en activa in België gebruiken voor behalen van winsten of baten)

2. Audiovisuele werken
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Investeringsaftrek
Gewone eenmalige IA

▪ Uitgesloten investeringen (vervolg)

▪ Personenauto's en auto's voor dubbel gebruik zoals deze omschreven zijn in de 

reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen met inbegrip van de lichte vrachtauto's 

bedoeld in artikel 4 § 3 WIGB

• Uitzonderingen (= wel IA):

o Taxidienst

o Voertuigen uitsluitend gebruikt voor verhuring met bestuurder

o Autorijscholen

▪ Bijkomende kosten niet afgeschreven op zelfde wijze als hoofdbestanddeel

• OPM: bijkomende kosten m.b.t. personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen 

en lichte vrachtwagens: steeds afschrijven zoals hoofdbestanddeel
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Investeringsaftrek
Gewone eenmalige IA

▪ Grondslag: aanschaffings- of beleggingswaarde

▪ Tarief:

• Investeringen in herbruikbare verpakkingen: 3%

• Investeringen door kleine vennootschappen: 8%

o Vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019: 20%

o Voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022: 

25%

▪ NIET combineerbaar met NIA (↔ andere investeringsaftrekken !)

• Onherroepelijk verzaken aan de aftrek voor risicokapitaal voor het BT waarin de investering heeft plaatsgevonden

• OPM: NIA wel combineerbaar met de overgedragen eenmalige IA !

▪ Slechts 1 jaar overdraagbaar

• Uitzondering:

o Naar de 2 volgende  belastbare tijdperken voor de vaste activa die van 01/01/2019 tot 31/12/2021

verkregen of tot stand gebracht werd (Programmawet van 20 december 2020, 30/12/2020)
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

VERHOOGDE EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK

▪ Onderworpen vennootschappen

▪ Alle vennootschappen 

• Uitzonderingen (kleine vennootschappen):

• Digitale vaste activa

• Beveiliging van beroepslokalen en hun inhoud

• Beveiliging van bedrijfsvoertuigen

▪ Tarief

▪ Basispercentage gewone eenmalige IA + 10 percentpunten

• Aj. 2020: 3,5% (basistarief) + 10 procentpunten = 13,5%

• Tussen 12/03/2020 en 31/12/2022 + voorwaarden gewone IA (o.a. kleine vennootschappen): 
25%

▪ Investeringen in beveiliging: basispercentage gewone IA + 17 procentpunten

• Aj. 2020: 3,5% (basistarief) + 17 procentpunten = 20,5%

• Tussen 12/03/2020 en 31/12/2022: 25%
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen?

1. Octrooien (13,5% / 25%)

2. Milieuvriendelijke investeringen in O&O (13,5% / 25%)

▪ Activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en 

toekomstgerichte technologieën die geen effect hebben op het leefmilieu of die beogen het negatieve effect 

op het leefmilieu zoveel mogelijk te beperken

• Art. 48 KB/WIB92: opsomming activa

▪ Aanvragen attest milieuvriendelijk karakter van de activa

▪ Sinds 1 januari 2016: 

• Geen activering meer van kosten van onderzoek

• Circulaire nr. 18/2016 van 15 juni 2016

o Activeren en volledig afschrijven kosten van onderzoek

o Afschrijvingsexcedent
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

3. Energiebesparende investeringen (13,5% / 25%)

▪ Activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit 

energetische overwegingen en, in het bijzonder, voor de terugwinning van energie in de industrie 

▪ Bijlage II KB/WIB92: opsomming activa

▪ Aanvragen attest (art. 49, §1 KB/WIB92)

• Binnen de 3 maanden na de laatste dag van het BT 

• Vervaltermijn (Cassatie, 14 oktober 2016)

4. Rookafzuiging- en verluchtingssystemen in rookkamer van horeca-inrichting (13,5% / 

25%)
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

5. Digitale vaste activa (13,5% / 25%)

▪ Kleine vennootschappen 

▪ Digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en 

factureringssystemen en systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatie-

technologie 

▪ In aanmerking komende activa (art. 49/1 KB/WIB92):

A. Met betrekking tot digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale

betalings- en facturatiesystemen

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken

2° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of

archivering

= de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige
verwerking en de verwerking van de elektronische factuur
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

5. Digitale vaste activa (vervolg)

B. Met betrekking tot investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en

communicatietechnologie (ICT)

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie,

netwerken en ICT-installaties

2° investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT

3° investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de

onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

5. Digitale vaste activa (vervolg)

C. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en

facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT:

1° de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A, 1°

tot B, 3°, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven

2° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A, 1° tot

C, 1° beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming

mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie,

betaling en boekhoudkundige programma’s

→ Ook investeringen in een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) of in een webshop 

(e-commerce)

(Vr. nr. 9572 Van Biesen dd. 9 maart 2016)
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

6. Beveiliging van beroepslokalen en hun inhoud (20,5% / 25%)

▪ Kleine vennootschappen 

▪ In aanmerking komende activa (art. 49, §1 KB/WIB92):

• Materieel dat de toegang tot beroepslokalen door misdadigers verhindert of vertraagt of hun 

vlucht na het plegen van een strafbaar feit vertraagt (gepantserde deuren, inbraakwerend glas, 

inbraakwerende deuren, enz.)

• Materieel dat de diefstal van goederen uit de beroepslokalen voorkomt of detecteert (kluizen met 

inbraakvertragend slot, materieel voor detectie van diefstal van goederen, enz.);

• Materieel dat de diefstal van giraal of chartaal geld of waardepapieren in de beroepslokalen 

vertraagt of voorkomt (kassa's met beschermkap, anti-diefstalkassa's, neutralisatiesystemen van 

waarden, enz.);

• Materieel dat de inbraak of gewelduitoefening in de beroepslokalen detecteert, verifieert of 

registreert (alarm-, camera- of volgsystemen, enz.).
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Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

7. Beveiliging van bedrijfsvoertuigen (20,5% / 25%)

▪ Kleine vennootschappen 

▪ Bedrijfsvoertuigen: cfr. art. 44bis, §1, lid 3 WIB92

▪ In aanmerking komende activa (art. 49, §1, 5° KB/WIB92):

• Immobilisatiesystemen die het starten van het bedrijfsvoertuig beletten

• Alarmsystemen die inbraak of geweld in het voertuig detecteren

• Alarmsystemen die de chauffeur kan inschakelen als hij een poging tot inbraak of geweldpleging 

opmerkt

• Nadiefstalsystemen die erop gericht zijn te verhinderen dat een gestolen voertuig verdwijnt, of die een 

gestolen bedrijfsvoertuig kunnen positioneren en volgen

• Sloten en andere beveiligingssystemen die de toegang tot het bedrijfsvoertuig verhinderen of vertragen
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen? (vervolg)

8. Zeescheepvaart (30%)
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (1)              

(BS 03/12/2021)

Verhoogde investeringsaftrek voor ‘groene’ vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur 
(gewijzigd art. 69, §1, 2° e) WIB92)
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Welke investeringen?

• Aankoop van “koolstofemissievrije vrachtwagens” (in nieuwe staat)

• Installatie tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof

• Installatie elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagen

▪ Maximale investeringsaftrek: 60 miljoen EUR

• Geen onrechtmatige staatssteun: 

maximale steun beperkt tot 15 miljoen EUR 
(= 25% tarief VenB x 60 miljoen EUR)

• Geen combinatie met de verhoogde kostenaftrek 

(200% / 150%) voor laadpalen
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA

▪ Alleen voor belastingplichtigen die:

• Geen achterstallige schulden heeft bij de RSZ;

• Niet kon worden aangemerkt als onderneming in moeilijkheden op de laatste dag van het BT waarin de 

activa werd verkregen; 

• Geen bevel tot terugvordering heeft uitstaan ingevolge een besluit van de Commissie die “een door België 

verleende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt heeft verklaard”;

• Voor deze vaste activa geen gewestelijke steun heeft aangevraagd, tenzij deze gewestelijke steun 

waarborgt dat de cumulatie met de federale steun niet tot gevolg heeft dat de maximale steunintensiteit en 

drempel (vastgelegd door de Europese Commissie) overschreden worden.
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Investeringsaftrek
Verhoogde eenmalige IA - Laadstations
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Investeringsaftrek
Eenmalige IA

VERVREEMDING, BUITENGEBRUIKSTELLING OF WIJZIGING VAN DE BESTEMMING

▪ Genoten investeringsaftrek mag niet in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de 

meer- of minderwaarden

▪ Verhoogde investeringsaftrek: moet niet worden herzien bij vervreemding of buitengebruikstelling

▪ Uitzondering: milieuvriendelijke investeringen in O&O

• Verplichting gebruik voor die doeleinden gedurende de volledige afschrijvingsperiode

• Zo niet: deel wordt winst van het BT waarin voorwaarde niet langer voldaan

• Hoe? Opname onder code 1218 “terugnemingen van vroegere vrijstellingen” (VU)
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Investeringsaftrek
Gespreide IA

GESPREIDE INVESTERINGSAFTREK

▪ Onderworpen vennootschappen

▪ Andere vaste activa: vennootschappen < 20 werknemers

• Op eerste dag van het BT waarin activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht

▪ Investeringen in milieuvriendelijke investeringen voor O&O: alle vennootschappen

• Zowel < als > 20 werknemers

▪ Welke investeringen en uitsluitingen?

→ Zie gewone investeringsaftrek
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Investeringsaftrek
Gespreide IA

▪ Grondslag: aangenomen afschrijvingen voor elk BT

▪ Tarief:

▪ Vennootschappen < 20 werknemers: 0% (sinds aj. 2007)

▪ Milieuvriendelijke investeringen voor O&O: verhoogde IA (20,5%)

▪ OPM: Toepassen zelfde tarief gedurende volledige afschrijvingsduur

▪ Combineerbaar met NIA 
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Investeringsaftrek
Gespreide IA

VERVREEMDING, BUITENGEBRUIKSTELLING OF WIJZIGING VAN DE BESTEMMING

▪ Genoten investeringsaftrek mag niet in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de 

meer- of minderwaarden

▪ Aanvullende aftrek mogelijk

• Indien totaal reeds verworven gespreide aftrekken bij vervreemding/buitengebruikstelling 

lager is dan totaal indien toepassing gewone IA
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Investeringsaftrek
Algemeen

FORMELE VOORWAARDEN

▪ Opgave 275U

▪ Energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen: attest bevoegde overheid

• Aanvragen binnen de 3 maanden na de laatste dag van het BT
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Investeringsaftrek
Algemeen

AFTREK VAN OVERGEDRAGEN INVESTERINGSAFTREK

▪ Gewone eenmalige IA: slechts één jaar overdraagbaar (naar het volgende BT)

• 2 jaar voor de vaste activa verkregen of tot stand gebracht in 2019, 2020 en 2021

▪ Andere IA: geen tijdslimiet

▪ Algemene beperking (aj. 2021):

(*) 1.034.100 EUR voor aj. 2022

(**) 4.136.390 EUR voor aj. 2022

Bedrag overgedragen IA: Beperkte aftrek in het BT:

< 1.026.470 (*) Geen beperking

1.026.470 (*) – 4.105.890 (**) 1.026.470 (*)

> 4.105.890 (**) 25% van het totale bedrag
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Belastingkrediet voor O&O

▪ Onherroepelijke keuze tussen investeringsaftrek en belastingkrediet

• Octrooien

• Milieuvriendelijke investeringen in O&O
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Belastingkrediet voor O&O

Belastingkrediet voor O&O

▪ Uitgesloten activa: idem investeringsaftrek (art. 289octies WIB92)

▪ Berekening:

• Tarief: gewone tarief in de VenB + ACB (25% voor aj. 2021)

• Eenmalig krediet

• Tarief belastingkrediet O&O x aanschaffings- of beleggingswaarde x % verhoogde 

eenmalige IA

o 25% x aanschaffings- of beleggingswaarde x 13,5%

• Gespreid krediet

• Tarief belastingkrediet O&O x afschrijvingen BT x % verhoogde gespreide IA

o 25% x afschrijvingen BT x 20,5%
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Belastingkrediet voor O&O

▪ Verrekening en terugbetaling

• Niet verrekend belastingkrediet voor O&O wordt achtereenvolgens overgedragen naar de volgende 
4 aanslagjaren

• Indien na verrekening met de belasting van 5 achtereenvolgende aanslagjaren een deel niet 
verrekend kan worden: terugbetaling deel (FIFO)

• Beperking verrekening (aj. 2021):

(*) 175.800 EUR voor aj. 2022

(**) 703.190 EUR voor aj. 2022

Bedrag overgedragen 

belastingkrediet O&O

Te beperken overdracht 

in het BT:

< 174.500 (*) Geen beperking

174.500 (*) – 698.000 (**) 174.500 (*)

> 698.000 (**) 25% van het totale bedrag

238

237

238



Belastingkrediet voor O&O

Mogelijkheid om IA om te zetten in het belastingkrediet voor O&O

• Indien kiezen voor belastingkrediet:

• Niet langer:

o Eenmalige verhoogde IA voor octrooien

o Eenmalige verhoogde IA voor milieuvriendelijke investeringen in O&O

o Gespreide IA voor milieuvriendelijke investeringen in O&O

• Halvering bedragen i.v.m. verrekening van overgedragen IA

• Voor 3 voorafgaande aanslagjaren: vermindering van totaal van overgedragen IA  op einde 

voorafgaand aj, verminderd met

o Eenmalige (verhoogde) IA voor octrooien 

o Eenmalige (verhoogde) IA voor milieuvriendelijke investeringen in O&O

o Gespreide (verhoogde) IA voor milieuvriendelijke investeringen in O&O

• Gedeelte dat in mindering wordt gebracht, wordt omgezet in een overgedragen belastingkrediet 

voor O&O

o IA x 25% (aj. 2021)

239

Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

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

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

• Richtlijn 2014/86/EU van 8 juli 2014

• Richtlijn 2015/121 van 27 januari 2015

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

• Een moedervennootschap mag geen belastingvrijstelling meer krijgen voor een ontvangen 

dividend wanneer het dividend aftrekbaar is bij de uitkerende dochtervennootschap

• Bijkomende uitsluiting van DBI-aftrek:

• Voor dividenden uitgekeerd door “een vennootschap in de mate dat die deze inkomsten in aftrek 

heeft genomen of kan nemen van haar winst”
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

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

▪ Antimisbruikbepaling (nieuw art. 203, §1, 7° WIB92 en nieuw art. 266, lid 4 WIB92)

• Weigering DBI-aftrek en RV-vrijstelling indien:

o De uitgekeerde inkomsten verbonden zijn met een rechtshandeling of een geheel van 

rechtshandelingen waarvan de administratie, rekening houdend met alle relevante feiten en 

omstandigheden, heeft aangetoond, tenzij bewijs van het tegendeel, dat deze handeling of dit 

geheel van handelingen kunstmatig is; en

o Opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen de DBI-aftrek, de RV-vrijstelling of één 

van de voordelen van de moeder-dochterrichtlijn te verkrijgen

241

Aftrek definitief belaste inkomsten
Uitoefening van de aftrek

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

▪ Inwerkingtreding

• Wijzigingen DBI-aftrek

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

• Buiten toepassingsgebied: inkomsten verleend of toegekend in een belastbaar 

tijdperk afgesloten vóór 1 januari 2017

• Wijzigingen RV-vrijstelling

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

2017
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5de bewerking: Aftrek voor octrooi-inkomsten 
6de bewerking: Aftrek voor innovatie-inkomsten
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Aftrek voor octrooi-inkomsten
Werking

Aftrek voor octrooi-inkomsten

Oude regeling:

▪ Wat ?

• Winst van belastbaar tijdperk wordt verminderd met 80% van de octrooi-inkomsten

▪ Voorwaarden

• Octrooien of aanvullende beschermingscertificaten

• Waarvan de vennootschap octrooi- of certificaathouder is

• Die geheel/gedeeltelijk door de vennootschap werden ontwikkeld in onderzoekscentra die een 

bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid vormen (uitzondering KMO’s 01/01/2013)

▪ Verworven octrooien

• De geoctrooieerde producten/procédés werden verbeterd in onderzoekscentra die een bedrijfsafdeling 

of een tak van werkzaamheid vormen

▪ Formaliteiten

• Opgave 275P
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8ste bewerking: Aftrek groepsbijdrage

245

Aftrek van de groepsbijdrage

Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Artikel 205/5 WIB92

▪ Gedeeltelijke fiscale consolidatie naar
Scandinavisch/Zweeds model

• Mogelijkheid om winsten en verliezen te verschuiven
tussen entiteiten van dezelfde groep

▪ Doel: het belasten van groepsvennootschappen
alsof ze één juridische entiteit zouden zijn

• Fiscale neutraliteit

▪ Inwerkingtreding: vanaf aj. 2020 verbonden aan
een BJ dat ten vroegste aanvangt vanaf
01/01/2019

▪ CBN-advies 2019/06 van 5 juni 2019 en CBN-
ontwerpadvies 2021/XX van 2 juni 2021

▪ Circulaire 2020/C/29 van 13 februari 2020 over de 
aftrek van de groepsbijdrage in de VenB

246

245

246



Aftrek van de groepsbijdrage

Toepassingsgebied

▪ Zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen (+ Belgische inrichtingen) 

• Buitenlandse vennootschappen: indien gevestigd in EER

▪ Sterke economische band vereist

• Participatievoorwaarde : 

• Deelneming van ten minste 90% van het kapitaal; of

• Kapitaal wordt voor ten minste 90% aangehouden door de belastingplichtige; of

• Kapitaal wordt voor ten minste 90% aangehouden door een andere (binnenlandse of 

buitenlandse) vennootschap die beschikt over een deelneming van ten minste 90% van het 

kapitaal van de belastingplichtige

• Beperkt tot de moedervennootschap, dochtervennootschap of zustervennootschap van de 

belastingplichtige
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Sterke economische band vereist

▪ Houdtermijn:

• Gedurende een onafgebroken periode van 5 jaar

• Periode vangt aan op 1 januari van het 4de kalenderjaar vóór het kalenderjaar waarnaar het 

aanslagjaar wordt genoemd

• Voorbeeld: 

Aj. 2022 (KJ 2022) Aj. 2023 (KJ 2023)

2021 – 1 2022 – 1

2020 – 2 2021 – 2

2019 – 3 2020 – 3

2018 – 4 2019 – 4

→ 1/1/2018 – 31/12/2018 (Aj. 2019) → 1/1/2019 – 31/12/2019 (Aj. 2020)
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Aftrek van de groepsbijdrage

Voorbeeld 1 (Met wie kan worden geconsolideerd?)

Legende: 

Belastingplichtige

Groepsbijdrageovereenkomst niet mogelijk

Groepsbijdrageovereenkomst mogelijk (mits EER-vennootschap)
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Aftrek van de groepsbijdrage

Voorbeeld 2 (Met wie kan worden geconsolideerd?)

▪ Voorbeeld vaste inrichting

Legende: 

Belastingplichtige

Groepsbijdrageovereenkomst niet mogelijk

Groepsbijdrageovereenkomst mogelijk (mits het in het buitenland gaat om definitieve verliezen)

BEL Co

NL Co Belastingplichtige

90%100%

100%

VI BEL
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Aftrek van de groepsbijdrage

Voorbeeld 3 (Met wie kan worden geconsolideerd?)

• Voorbeeld niet-EER land 

• Parl. Vr. nr. 349 van 11 mei 2020: groepsbijdrage mogelijk voor Belgische dochtervennootschappen 

op basis van non-discriminatiebepaling (art. 23) uit het dubbelbelastingverdrag

Legende: 

Belastingplichtige

Groepsbijdrageovereenkomst niet mogelijk

Groepsbijdrageovereenkomst mogelijk (mits het in het buitenland gaat om definitieve verliezen)

100%

USA Co

BEL Co BEL Co

100%
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Aftrek van de groepsbijdrage

Uitgesloten vennootschappen:

▪ Beleggingsvennootschappen cfr. art. 185bis WIB92

▪ Zeescheepvaartvennootschappen die in toepassing van de artikelen 115 tot 120 of van artikel 124 van 

de programmawet van 2 augustus 2002 aan de tonnagetaks zijn onderworpen

▪ Diamanthandelaars (vennootschappen die in toepassing van de artikelen 67 tot 71 van de programmawet

van 10 augustus 2015 aan de karaattaks zijn onderworpen)

▪ De vennootschappen die in toepassing van artikel 342, §§2 en 4, forfaitair worden belast op de winst

van het belastbaar tijdperk

▪ Een in het buitenland gevestigde vennootschap die, alhoewel ze in het land van haar fiscale 

woonplaats onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting van gelijke

aard als die belasting, in dat land een belastingregeling geniet dat afwijkt van het gemeen recht

▪ Vennootschappen die een onroerend goed of ander zakelijk recht m.b.t. dergelijk goed ter beschikking

stellen aan een of meerdere natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht of functies als

bedoeld in artikel 32, lid 1 WIB92 (bestuurder of zaakvoerder), uitoefenen, of aan de echtgenoot of hun 

echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben
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Aftrek van de groepsbijdrage

GEEN uitgesloten vennootschappen:

▪ Beleggingsvennootschappen die NIET onder het toepassingsgebied van art. 185bis WIB92 vallen

▪ Thesaurievennootschappen

▪ Financieringsvennootschappen
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Voorbeeld

▪ Met wie kan NIET worden geconsolideerd? 

o OG ter beschikking stellen

Legende: 

Belastingplichtige

Groepsbijdrageovereenkomst niet mogelijk, BEL Co (OG) stelt immers een OG ter beschikking aan één van haar bedrijfsleiders (natuurlijke personen)

Groepsbijdrageovereenkomst mogelijk

BEL Co

BEL Co (OG) Belastingplichtige

90%95%
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Aftrek van de groepsbijdrage

Wat indien een herstructurering heeft plaatsgevonden?

▪ Wet van 25 december 2017: geen bijzondere regeling

▪ Wet van 30 juli 2018 (BS 10/08/2018): invoer antimisbruikbepalingen

• Fiscale consolidatie na een herstructurering enkel mogelijk indien de betrokken vennootschappen
op zichzelf ook voldeden aan de voorwaarden voor fiscale consolidatie

▪ Impact op de 5-jarige verbondenheidvereiste? (Parlementaire vraag nr. 12 van dhr. Steven Matheï
van 29 oktober 2020)

• Intragroep verhanging aandelen

o Verhanging waardoor moeder-dochterrelatie een zusterrelatie wordt

→  Geen onderbreking verbondenheid

• Eerste roll over-bepaling i.h.k.v. reorganisaties (art. 205/5, §2, 4de lid WIB92)

o Voor de verbondenheidvereiste wordt de nieuwe vennootschap gelijkgesteld met de 
overdragende vennootschap

→ Geen onderbreking verbondenheid (loopt door in hoofde van de nieuwe vennootschap)

▪ Ruling nr. 2020.1852 van 1 december 2020
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• Voorbeeld intragroep verhanging aandelen

90%

90%

• Voorbeeld eerste roll over-bepaling

90%

A

B 

C 

C wordt verkocht aan A . Gevolg: B en C worden zustervennootschappen, 

beiden aangehouden voor minstens 90% door A

→ Geen onderbreking 5-jarige verbondenheid

A 

B 

B wordt partieel gesplitst. Afgesplitst gedeelte van B wordt overgedragen aan 

(nieuw opgerichte) vennootschap C

→ Geen onderbreking verbondenheid A-C en B-C

• Niet vereist dat C al meer dan 4 jaar bestaat

• Wel: C moet kunnen aantonen dat B eveneens voldoet aan de 

verbondenheidsvoorwaarde

C 
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Aftrek van de groepsbijdrage

Groepsbijdrage-overeenkomst

▪ Groepsbijdrage: gedeelte van fiscale winst overdragen aan andere groepsvennootschap met verliezen

▪ Optioneel stelsel

• Keuze maken voor elk aanslagjaar afzonderlijk
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Essentiële elementen overeenkomst:

• Verbintenis voor de ontvangende (verlieslatende) vennootschap:

• Opname bedrag van groepsbijdrage in aangifte als winst

o Voor het aanslagjaar waarop de overeenkomst betrekking heeft

• Verbintenis voor de doterende (winstgevende) vennootschap:

• Betalen vergoeding

o Gelijk aan het surplus aan belasting dat zou verschuldigd geweest zijn indien de groepsbijdrage niet 

in mindering zou zijn genomen van de winst van het aj.

o Ter bescherming van de minderheidsaandeelhouders van de ontvangende vennootschap

▪ De overeenkomst kan slechts betrekking hebben op eenzelfde aanslagjaar

• Niet langer vereist dat de boekjaren van de vennootschappen dezelfde zijn! (wet van 30 juli 2018)
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Aftrek van de groepsbijdrage

Vraag 254 van 6 maart 2020 van de heer Leysen (Vr. en Antw., Kamer, 55, nr. 016, blz. 96-98)

Vanaf aanslagjaar 2020 (boekjaren die starten op of na 1 januari 2019) treedt de groepsbijdrage-regeling (artikel 205/5 WIB 92) in 

werking. De belastingplichtige die een groepsbijdrage toekent (A), moet een vergoeding betalen aan de belastingplichtige die de 

groepsbijdrage ontvangt (B). Deze vergoeding is gelijk aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners die 

verschuldigd zou zijn in dat aanslagjaar (in hoofde van A) indien de groepsbijdrage niet in mindering was gebracht van de winst van 

het belastbaar tijdperk (artikel 205/5, § 3, lid 4 WIB 92).

Eveneens treedt de nieuwe interestaftrekbeperking van artikel 198/1 WIB 92 in werking vanaf het aanslagjaar 2020. De overdracht 

van aftrekcapaciteit kan worden vergoed door de ontvangende Belgische groepsentiteit. Deze vergoeding is gelijk aan de 

vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners die door één van de partijen verschuldigd was geweest indien geen 

overdracht zou hebben plaatsgevonden (artikel 198/1, § 4, lid 5 WIB 92). In tegenstelling tot bij de groepsbijdrage-regeling is er 

geen verplichting om een dergelijke vergoeding toe te kennen.

1. Kunt u bevestigen dat de vergoeding (voor toepassing van zowel artikel 205/5 en 198/1 WIB 92) buiten het 

toepassingsgebied valt van btw?

[…]
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Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale 

fraude, en minister van Ontwikkelingszaken van 10 april 2020

Uit de gezamenlijke lezing van de artikelen 2 en 4 van het Btw-wetboek volgt dat een handeling enkel binnen de werkingssfeer van

de btw valt in de mate dat ze onder bezwarende titel wordt verricht door een als zodanig handelend belastingplichtige in de 

uitoefening van zijn economische activiteit.

Hoewel het Hof van Justitie in beginsel een zeer ruime draagwijdte aan de werkingssfeer van de btw toekent, heeft het Hof ook 

gepreciseerd dat het enkel verwerven en het enkel houden van aandelen niet is te beschouwen als een economische 

activiteit in de zin van de btw-richtlijn, die aan de betrokkene de hoedanigheid van belastingplichtige verleent. De financiële 

deelneming in een onderneming als zodanig is niet aan te merken als de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te 

verkrijgen, omdat het eventuele dividend dat de opbrengst is van deze deelneming, voortspruit uit de loutere eigendom van het

goed.

Bovendien kan een handeling enkel binnen de werkingssfeer van de btw vallen in de mate dat er een tegenprestatie wordt verricht 

waarbij een direct verband moet bestaan tussen de gepresteerde dienst en de tegenprestatie.

Dit impliceert dat het verrichten van diensten in ruil voor een tegenprestatie enkel voorhanden is, en bijgevolg btw-belastbaar, als er 

een juridische relatie bestaat tussen de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst, op grond waarvan er daadwerkelijk 

wederzijdse prestaties zijn. Dit veronderstelt ook dat de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde 

vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst.

[…]
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Aftrek van de groepsbijdrage

Model 275 CTIG (bijlage bij circulaire 2020/C/29 van 13/02/2020)

= winstgevende vennootschap

= verlieslatende vennootschap
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Aftrek van de groepsbijdrage

Verlieslatende 

vennootschap:

Winstgevende 

vennootschap:
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Aftrek van de groepsbijdrage 263

Aftrek van de groepsbijdrage

Bedrag van de groepsbijdrage

▪ Oorspronkelijke tekst: beperkt tot het verlies van het jaar (geen overgedragen aftrekken!) van de 

ontvangende (verlieslatende) vennootschap

• Indien hoger: gehele groepsbijdrage niet aftrekbaar bij donerende (winstgevende) vennootschap

▪ Wet van 30 juli 2018: schrapping beperking gehele niet-aftrekbaarheid

Deel dat verlies overschrijdt:

• Geen toepassing van 

aftrekken of verrekenbare

bestanddelen

(art. 207 WIB92)

• Minimum belastbare basis 

bij ontvangende

vennootschap
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Aftrek van de groepsbijdrage

Recapture voor definitieve verliezen

▪ Europese Hof van Justitie:

• Beperking consolidatiesysteem tot binnenlandse winsten en verliezen aanvaardbaar

o Uitzondering: definitieve verliezen van buitenlandse vennootschappen

▪ Wet van 30 juli 2018: nieuw art. 205/5, §4 WIB92

• Groepsbijdrage-overeenkomst voor definitieve verliezen

• Mogelijk tussen Belgische belastingplichtige en buitenlandse vennootschap indien:

o De buitenlandse vennootschap (in EER) haar activiteiten definitief heeft stopgezet; en

o De activiteiten NIET door een andere groepsvennootschap worden overgenomen binnen de 3 jaar na 

stopzetting
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▪ In se zijn betrokken vennootschappen vrij om het bedrag van de groepsbijdrage te bepalen

• MAAR opgelet voor ‘excedentaire’ overdrachten:

1) Is de overgedragen groepsbijdrage groter dan het verlies van de ontvangende (verlieslatende) 

vennootschap, dan zal deze worden belast op het deel dat het verlies overschrijdt

• Excedent kan immers niet worden afgezet tegen fiscale aftrekken

2) Overschrijdt de groepsbijdrage van de overdragende (winstgevende) vennootschap haar

operationeel resultaat, dan wordt op dit deel de aftrek niet toegepast

• Dit deel van de aftrek kan niet worden toegepast (te weinig belastbare basis)
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Aftrek van de groepsbijdrage

Voorbeeld 1 (NIET overschrijden van de groepsbijdrage)

(*) (100 EUR x 25% (aj. 2021)) 

Verlieslatende vennootschap B (-100) Winstgevende entiteit C (+100)

B krijgt een groepsbijdrage van C van 100 C geeft een groepsbijdrage aan B van 100

- Fiscaal: opname door B van het bedrag van de 

groepsbijdrage in de winst van het belastbaar tijdperk 

(verlaging van de begintoestand van de reserves)

- Fiscaal resultaat wordt 0 EUR

- Fiscaal: C mag de groepsbijdrage in aftrek nemen van de 

winst van het belastbaar tijdperk in vak 4 van de aangifte 

(vlak voor korf)

- Fiscaal resultaat wordt 0 EUR

B ontvangt een vergoeding van C van 25 (*) C betaalt een vergoeding van 25 aan B

- Boekhoudkundig: winst + 25 - Boekhoudkundig: kost van 25

- Fiscaal moet het bedrag van 25 worden vrijgesteld

(verhoging begintoestand reserves)

- Fiscaal moet het bedrag van 25 in de aangifte van B 

worden belast (verworpen uitgave)
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Voorbeeld 2 (Overschrijden van de groepsbijdrage)

(*) 25 EUR + 2,5 EUR (= 10 EUR x 25% (aj. 2022))

Verlieslatende vennootschap B (-100) Winstgevende entiteit C (+150)

B krijgt een groepsbijdrage van C van 110 C geeft een groepsbijdrage aan B van 110

- Fiscaal: opname door B van het bedrag van de 

groepsbijdrage in de winst van het belastbaar tijdperk 

(verlaging van de begintoestand van de reserves)

- Fiscaal resultaat wordt 10 EUR (maar minimaal 

belastbaar resultaat!)

- Fiscaal: C mag de groepsbijdrage van 110 in aftrek nemen 

van de winst van het belastbaar tijdperk in vak 4 van de 

aangifte (vlak voor korf)

- Fiscaal resultaat wordt 40 EUR

B ontvangt een vergoeding van C van 27,5 (*) C betaalt een vergoeding van 27,5 aan B

- Boekhoudkundig: winst + 27,5 - Boekhoudkundig: kost van 27,5

- Fiscaal moet het bedrag van 27,5 worden vrijgesteld

(verhoging begintoestand reserves)

- Fiscaal moet het bedrag van 27,5 in de aangifte van B 

worden belast (verworpen uitgave)
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Aftrek van de groepsbijdrage

Aangifte

▪ Geen gezamenlijke

groepsaangifte vereist

▪ Opgave voegen bij aangifte

(275 CTIB)

▪ Nieuwe fiscale aftrek

(nieuw art. 205/5 WIB92): 

code 1445
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▪ Aanpassing in meer van de BT 

van de reserves (vrijgestelde

inkomsten) (art. 194septies 

WIB92): code 1062

• Ontvangende/verlieslatende

vennootschap: opnemen

vergoeding voor de 

belastingbesparing

gerealiseerd door de 

overdragende vennootschap

▪ Aanpassing in min van de BT 

van de reserves: code 1067

▪ Ontvangende/verlieslatende

vennootschap: opname

groepsbijdrage in het 

belastbaar resultaat
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Verworpen uitgaven (art. 198, §1, 16° WIB92): code 1264

• In hoofde van de winstgevende vennootschap

[…]
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Voorbeeld 1 (Memorie van Toelichting, DOC 54 2864/001, blz. 87)

▪ Gegeven:

• Twee zustervennootschappen A en B (beiden BJ volgens kalenderjaar)

• Na het afsluiten van de rekeningen van het jaar X in aj. X+1 en bij de opmaak van de 

belastingaangifte, stelt het management het volgende vast:

• A: fiscaal verlies van 200

• B: belastbaar resultaat van 400

• A sluit groepsbijdrage-overeenkomst af met B

• Groepsbijdrage = 200 

• Verbintenis A om groepsbijdrage in winst van het belastbaar tijdperk op te nemen

• B betaalt aan A een vergoeding van 50 (= 25% x [400 – 200] )
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Gevolgen transactie voor A:

Aj. X+1 Bij het begin 

van het BT

Op het einde 

van het BT

Overgedragen winst 

(verlies)
(250)

Aanpassing in min van 

de begintoestand der 

reserves (code 1067)

(200)

Beweging belastbare 

reserves
(50)

Het initiële negatieve belastbaar resultaat

van het jaar X, dat werd gevormd door

een negatieve beweging in de reserves

voor een bedrag van 250 en verworpen

uitgaven van 50 (= resultaat na eerste

bewerking van -200), wordt in uitvoering

van de overeenkomst louter fiscaal

gecorrigeerd met een verlaging van de 

begintoestand van de reserves van 

200. Dit heeft tot gevolg dat het fiscaal

resultaat van vennootschap A voor dat

tijdperk wordt herleid tot 0, waardoor geen

enkel verlies naar het volgende tijdperk

kan worden overgedragen.

(50)

50

0

= groepsbijdrage
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Gevolgen transactie voor A (vervolg):

• BT X+1 

• A ontvangt 50 van B

• Om fiscale impact te neutraliseren: vrijstelling (art. 194septies WIB92)

• Verhoging begintoestand van de reserves (code 1062) met 50 
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Gevolgen transactie voor B:

Ten gevolge van de uitvoering van de voormelde overeenkomst door vennootschappen A en B kan B haar fiscale 

winst van het belastbaar tijdperk X verminderen met 200. Hierdoor daalt het belastbaar inkomen tot 200 en 

verkrijgt vennootschap B dus een fiscaal voordeel van 50.

In uitvoering van de overeenkomst betaalt B aan A in het belastbaar tijdperk X+1 dit fiscaal voordeel van 50 door

aan A. Deze betaling vormt een boekhoudkundige kost van 50 en heeft een negatieve impact op de beweging van 

dee reserves. Om deze negatieve impact voor de berekening van de belasting te neutraliseren, is B verplicht om 

deze kost aan te geven als een verworpen uitgave. Fiscaal is deze betaling dus een non-event.

A ( - ) B ( + )

1) Aanpassing in min begintoestand
Vb. - 200

1) Aftrekpost
Vb. - 200

2) Aanpassing in meer (vergoeding)
Vb. + 50

2) VU
Vb. 50
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Aftrek van de groepsbijdrage

Voorbeeld 2

▪ Gegeven:

• De binnenlandse vennootschappen A en B, die beiden hun boekjaar afsluiten op 31/12, 

voldoen aan de voorwaarden om de aftrek van de groepsbijdrage toe te passen.

• De vennootschap A behaalde tijdens het boekjaar dat afsluit op 31/12/2020, vóór

toepassing van de groepsbijdrage-regeling, een fiscaal verlies van 110.000 EUR. 

• De vennootschap A en de vennootschap B sluiten in het jaar 2021 een groepsbijdrage-

overeenkomst voor een bedrag van 100.000 EUR.

• De vennootschap B behaalde tijdens het boekjaar dat afsluit op 31/12/2020, vóór

toepassing van de groepsbijdrage-regeling, een fiscaal resultaat van 480.000 EUR. De 

vennootschap B heeft, per hypothese, geen voorafbetaling gedaan noch andere fiscaal

verrekenbare bestanddelen.
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Verlieslatende vennootschap A:

▪ Boekjaar 31/12/2020 (aj. 2021)

Belaste reserves 

aj. 2021

Bij het begin 

van het BT

Op het einde 

van het BT

Overgedragen winst 

(verlies)
(140.000)

Aanpassing in min van 

de begintoestand der 

reserves (code 1067)

(100.000)

Beweging belastbare 

reserves
(40.000)

Resultaat na 1ste bewerking: 

110.000 EUR

• Negatieve beweging in de 

belastbare reserves van 

140.000 EUR

• Verworpen uitgaven (VU): 

30.000 EUR= groepsbijdrage

(40.000)

(10.000)

30.000

Vennootschap A
277

Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Boekjaar 31/12/2021 (aj. 2022)

▪ Ontvangst vergoeding van 25.000 EUR (= 25 % x 100.000 EUR)

▪ Boeking bij het sluiten van de groepsbijdrage-overeenkomst:

Vennootschap A

D C

2810 Vorderingen op rekening 25.000,00

@ 764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 25.000,00

Belaste reserves 

aj. 2022

Bij het begin 

van het BT

Op het einde 

van het BT

Overgedragen winst 

(verlies)
(140.000) (115.000)

Aanpassing in meer van 

de begintoestand der 

reserves (code 1062)

25.000

Beweging belastbare 

reserves
0

= vrijstelling vergoeding
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Winstgevende vennootschap B:

▪ Boekjaar 31/12/2020 (aj. 2021)

▪ Geraamde belastingen op basis van belastbaar resultaat van 480.000 (aan 25%)

▪ Boeking bij de eindejaarsverrichtingen 31/12/2020

Vennootschap B

D C

6702 Geraamde belastingen 120.000,00

@ 4500 Belgische winstbelastingen 120.000,00

279

Aftrek van de groepsbijdrage Vennootschap B

Belaste reserves 

aj. 2021

Bij het begin 

van het BT

Op het einde 

van het BT

Overgedragen winst 

(verlies)
360.000

Beweging belastbare 

reserves
+ 360.000

Resultaat na 1ste bewerking: 

480.000 EUR

• Positieve beweging in de 

belastbare reserves van 

360.000 EUR

• VU: 120.000 EUR

360.000

480.000

120.000

8ste aftrekbewerking (groepsbijdrage) (code 1445): - 100.000

Resultaat na aftrekbewerkingen:                                                              380.000
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Aftrek van de groepsbijdrage

▪ Boekjaar 31/12/2021 (aj. 2022)

▪ Boeking bij het sluiten van de groepsbijdrage-overeenkomst:

Vennootschap B

D C

4500 Belgische winstbelastingen 25.000,00

@ 489 Diverse schulden 25.000,00
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Korf / minimumwinstbelasting
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Korf / minimumwinstbelasting

Korf / minimumwinstbelasting (vanaf aj. 2019 – BT 01/01/2018)

▪ Voor alle vennootschappen met belastbare winst > 1.000.000 EUR

▪ Jaarlijkse beperking aftrekposten tot korf

▪ Opmerking: kleine vennootschappen gedurende eerste vier boekjaren (verliezen) 

Korf

= 1 miljoen EUR + 70%

Overgedragen vorige verliezen (12de bewerking)

Incrementele NIA (9de bewerking)

Overgedragen DBI (10de bewerking)

Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten (11de bewerking)

Overgedragen NIA (13de en 14de bewerking)
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Korf / minimumwinstbelasting

Korf / minimumwinstbelasting (vanaf aj. 2019 – BT 01/01/2018)

▪ Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019

▪ Voor alle vennootschappen met belastbare winst > 1.000.000 EUR

▪ Jaarlijkse beperking aftrekposten tot korf

▪ Belastbare grondslag na de IA = basis voor de korf

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

Korf

= 1 miljoen 

EUR + 70%

Overgedragen vorige verliezen (12de bewerking)

Incrementele NIA (9de bewerking)

Overgedragen DBI (10de bewerking)

Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten (11de

bewerking)

Overgedragen NIA (13de en 14de bewerking)
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Korf / minimumwinstbelasting

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

Voorbeeld 1 (MvT, DOC 54 2864/001, 94)

In geval van overdraagbare verliezen van 10 miljoen EUR, en een belastbaar resultaat van 3 

miljoen EUR, zal het eerste miljoen EUR volledig gecompenseerd worden met de verliesaftrek, 

en zal de tweede schijf van de resterende 2 miljoen EUR voor 70% gecompenseerd worden. Men 

betaalt dus belasting op 30% van 2 miljoen (= 600.000 EUR) en draagt de andere 

overgedragen verliezen verder over.
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Korf / minimumwinstbelasting

Voorbeeld 2

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

Overgedragen DBI: 4.000.000,00

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

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

Resterende winst: 600.000,00 

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

Berekening: 

70% x (3.000.000 - 1.000.000) 
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Korf / minimumwinstbelasting

Voorbeeld 3 (Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019)

Aftrekken: 

DBI-aftrek van het jaar 4.000.000,00

Overgedragen DBI-aftrek: 2.000.000,00

Vorige verliezen: 5.000.000,00

Berekening van de winst voor toepassing korf:

Resultaat na tweede bewerking: 10.000.000,00

DBI-aftrek: - 4.000.000,00

Resultaat voor toepassing korf: 6.000.000,00

Berekening van de fiscale korf: 1.000.000 + 70% (5.000.000) = 4.500.000 

Resultaat voor toepassing korf: 6.000.000,00

Overgedragen DBI-aftrek: - 2.000.000,00

Vorige verliezen: - 2.500.000,00

Minimale belastbare grondslag: 1.500.000,00
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Korf / minimumwinstbelasting

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

• Indien resultaat na de in art. 199 tot 205/4, 206 en 543 WIB92 bepaalde aftrekken > 

1.000.000 EUR → het vrijgestelde bedrag van de overgedragen NIA dat de beperking 

overtreft, wordt zelf beperkt tot 60% = 60% grens 

• 60% wordt toegepast op resultaat na aftrekken, zonder rekening te houden met 

incrementele NIA
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9de bewerking: aftrek voor risicokapitaal
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Tarief:

• Kleine vennootschappen: 0,340% (aj. 2022)

• Grote vennootschappen: 0,00% (aj. 2022)

0,03781

0,04307
0,04473

0,038

0,03425

0,03
0,0274

0,0263

0,0163

0,0113

0,0024
0,0075 0,0073

0 0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

aj. 2008aj. 2009aj. 2010aj. 2011aj. 2012aj. 2013aj. 2014aj. 2015aj. 2016aj. 2017aj. 2018aj. 2019aj. 2020aj. 2021aj. 2022

Referentierente notionele interestaftrek
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Aftrek voor risicokapitaal

Hervorming VenB en reparatiewetgeving (wet van 30 juli 2018)

▪ Aanpassingen (vanaf aj. 2019 – BT vanaf 01/01/2018):

• Basis NIA:

gecorrigeerd EV BEGIN BJ X – gecorrigeerd EV BEGIN BJ X-5

5

• Indien nog geen boekjaar X-5: eigen vermogen X-5 = 0

• Indien negatief risicokapitaal X-5: risicokapitaal X-5 = 0 (vraag nr. 2148 van dhr. Benoît Piedboeuf van 
19 maart 2018)

292

291

292



Aftrek voor risicokapitaal

VOORBEELD

EV 01/01/2021 EV 01/01/2016 Basis NIA?

1 50.000 - 30.000 (50.000 – 0) / 5 = 10.000

2 30.000 50.000 (30.000 – 50.000) / 5 = 0

3 50.000 / (opgericht in 2017) (50.000 – 0) / 5 = 10.000

4 50.000 10.000 (opgericht in 2015) (50.000 – 10.000) / 5 = 8.000

5 18.550 (opgericht in 2020) / 18.550 / 5 = 3.710

6 18.550 (opgericht in 2021) / 18.550 / 5 = 3.710
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Berekening: Aftrek van basis (« risicokapitaal ») (AJ 2021)
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Aftrek voor risicokapitaal

Bestanddelen af te trekken van het eigen vermogen

▪ Waarde aandelen 

• Basis verminderen met fiscale nettowaarde op het eind voorgaande belastbaar tijdperk van:

o Eigen aandelen (50-rek)

o FVA die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan (28-rek)

o Aandelen waarvan de dividenden recht geven op DBI-aftrek 

• Fiscale nettowaarde = 

oorspronkelijke AW – waardeverminderingen die overeenstemmen met een werkelijke waardedaling

▪ MVA in zover de erop in betrekking hebbende kosten onredelijk zijn

• Artikel 53, 10° WIB92

• Vermindering met netto boekwaarde

o Aanschaffingswaarde verminderd met de geboekte herwaarderingen en verminderd met de 

geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Bestandsdelen die als belegging worden gehouden en geen belastbaar periodiek inkomen 

voortbrengen

• Twee voorwaarden vooraleer belegging onder de uitsluiting valt:

1. Abstracte voorwaarde: het actief is door zijn aard niet bestemd om een periodiek belastbaar 

inkomen voort te brengen

o Vb. kunstwerken, schilderijen en juwelen

2. Concrete voorwaarde: het actief wordt als belegging aangehouden

o Vb. kunstwerken van een kunsthandelaar zijn géén beleggingen  
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Onroerende goederen waarvan bedrijfsleiders het gebruik hebben

• Onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen (erfpacht, recht van opstal en 

vruchtgebruik)

• Waarvan de bedrijfsleider, zijn echtgeno(o)t(e) en/of hun niet-ontvoogde minderjarige kinderen

• Bedrijfsleider van de eerste categorie (art. 32, tweede lid, 1° WIB92)

o Bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies 

• Het gebruik hebben

• Geen belang of er een huurprijs wordt betaald of een voordeel wordt weerhouden

• Gemengd gebruikte onroerende goederen ?

• NIA mogelijk op nettoboekwaarde van beroepsgedeelte, op voorwaarde dat dat deel duidelijk en 

afzonderlijk in de balans en in de jaarrekening wordt vermeld

o Woonhuis met aanpalende hangar (Mond. Vr. nr. 13560, Tommelein, 10 januari 2007)

o Gebouw met beroepsmatig gebruik benedenverdieping en privégebruik bovenverdieping
(Mond. Vr. nr. 15064, Dhr. Gustin, dd 17 april 2007)
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden (= herwaarderingsmeerwaarden)

• Herwaarderingsmeerwaarden bedoeld in art. 44, §1, 1° WIB92

o Uitsluiting blijft indien herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal werd geïncorporeerd

• Nettobedrag op actief van balans op einde vorig belastbaar tijdperk

• Vermindering is beperkt tot niet afgeschreven gedeelte van herwaarderingsmeerwaarde

• Geen correctie voor herwaarderingsmeerwaarden op activa die reeds voor hun boekwaarde in 

mindering werden gebracht

▪ Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

• Enkel overgedragen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

▪ Kapitaalsubsidies

• Vermindering ten belope van het nettodeel op de 15-rek

o Basisbedrag moet niet verminderd worden met de uitgestelde belastingen op de kapitaalsubsidies

• Reden uitsluiting: kapitaalsubsidies vormen geen kost voor de vennootschap

• Tijdens het boekjaar toegezegde kapitaalsubsidies: niet opnemen als wijziging tijdens het jaar
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Aftrek voor risicokapitaal

Correctie van de aftrek voor buitenlandse VI en OG (art. 205quinquies WIB92)

299

Aftrek voor risicokapitaal

▪ Inrichting/OG BINNEN EER met verdrag (= EU + Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland)

→ Aftrek voor risicokapitaal verminderen met het laagste van de 2 volgende bedragen:

1. Het product van het tarief van de NIA (0% of 0,408%) en 1/5de van het positieve verschil tussen:

• Het positieve verschil vastgesteld bij het begin van het BT (onder voorbehoud van de bepalingen uit art. 

205ter, §§2 tot 4 WIB92) tussen: 

o enerzijds de netto boekwaarde van de activabestanddelen van de buitenlandse VI of OG, en

o anderzijds het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het EV van de vennootschap

en die aanrekenbaar zijn op de VI of OG; en

• Het positieve verschil vastgesteld bij het begin van BT-5 (onder voorbehoud van de bepalingen uit art. 

205ter, §§ 2 tot 4 WIB92) tussen:

o enerzijds de netto boekwaarde van de activabestanddelen van de buitenlandse VI of OG, en 

o anderzijds het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het EV van de vennootschap

en die aanrekenbaar zijn op de VI of OG;

2. Het positieve resultaat afkomstig van deze VI of OG
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Inrichting/OG BUITEN EER met verdrag

→ Aftrek voor risicokapitaal verminderen met:

Het product van het tarief van de NIA (0% of 0,408%) en 1/5de van het positieve verschil tussen:

• Het positieve verschil vastgesteld bij het begin van het BT (onder voorbehoud van de bepalingen uit art. 

205ter, §§2 tot 4 WIB92) tussen: 

o enerzijds de netto boekwaarde van de activabestanddelen van de buitenlandse VI of OG, en

o anderzijds het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het EV van de vennootschap

en die aanrekenbaar zijn op de VI of OG; en

• Het positieve verschil vastgesteld bij het begin van BT-5 (onder voorbehoud van de bepalingen uit art. 

205ter, §§ 2 tot 4 WIB92) tussen:

o enerzijds de netto boekwaarde van de activabestanddelen van de buitenlandse VI of OG, en 

o anderzijds het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het EV van de vennootschap

en die aanrekenbaar zijn op de VI of OG;
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Combinaties NIA?

• Gewone eenmalige investeringsaftrek en aftrek voor risicokapitaal mogen niet 

gecombineerd worden. De investeringsaftrek mag wel gecumuleerd worden met de 

overgedragen notionele intrestaftrek!

• Indien een onderneming een vrijgestelde investeringsreserve voor kleine ondernemingen 

(art. 194quater) aanlegt gedurende een belastbaar tijdperk, mag er voor dit belastbaar tijdperk 

en de twee daaropvolgende tijdperken geen aftrek voor risicokapitaal worden toegepast.

▪ Art. 207 WIB92: minimale belastbare basis!

• Geen aftrek voor risicokapitaal op elementen van art. 207, tweede lid, WIB92

▪ Formulier 275C bij de aangifte toevoegen
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Aftrek voor risicokapitaal

VOORBEELD 

• Eigen vermogen (EV) bij begin boekjaar 2021 en 2016:

01/01/2021 01/01/2016

Kapitaal: 70.000 40.000

Wettelijke reserve: 7.000 4.000

Belastingvrije reserves: 32.000 25.000

Beschikbare reserves: 350.200 210.500

Overgedragen winst: 400 800

TOTAAL EV: 459.600 280.300
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Aftrek voor risicokapitaal

• Berekening GECORRIGEERD eigen vermogen bij begin boekjaar 2021 en 2016:

→ Bestanddelen af te trekken van het eigen vermogen:

01/01/2021 01/01/2016

TOTAAL EV: 459.600 280.300

01/01/2021 01/01/2016

Onroerende goederen waarvan 

bedrijfsleiders het gebruik 

hebben:

- 150.000 - 200.000

GECORRIGEERD EV: 309.600 80.300
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Aftrek voor risicokapitaal

▪ Berekening AANGROEI gecorrigeerd EV:

309.600 – 80.300 = 45.860

5

▪ Aftrek voor risicokapitaal (aj. 2022):

• Grote vennootschap: 45.860 x 0% = 0 EUR

• Kleine vennootschap: 45.860 x 0,340% = 155,92 EUR

→ Vergelijking met “oud systeem”: 

• 309.600 x 0% = 0 EUR

• 309.600 x 0,340% = 1.052,64 EUR
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10de bewerking: Overgedragen DBI-aftrek
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Aftrek definitief belaste inkomsten
Overdracht DBI-overschotten
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11de bewerking: Overgedragen aftrek voor innovatie-
inkomsten
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Aftrek innovatie-inkomsten
▪ Art. 205/1, §1, 2° WIB92

“Indien het belastbare tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om deze aftrek voor innovatie-

inkomsten in haar geheel toe te passen, mag het deel dat niet kon worden afgetrokken naar de

volgende belastbare tijdperken overgedragen worden.”
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12de bewerking: aftrek van vorige verliezen
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Aftrek van overgedragen verliezen

▪ Art. 78 KB/WIB92

“Van de overeenkomstig de artikelen 74 tot 77bis vastgestelde winst worden de in artikel 206 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde vorige beroepsverliezen afgetrokken in zover 

die verliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is voor de betreffende 

belastbare tijdperken, niet vroeger konden worden afgetrokken of voorheen niet door bij verdrag 

vrijgestelde winst waren gedekt of niet vroeger onder de vennoten werden verdeeld.

Die aftrek gebeurt volgens de regelen van artikel 75, tweede lid, met dien verstande dat verliezen die 

geleden zijn in landen waarvoor de winst bij verdrag is vrijgesteld, slechts worden afgetrokken in 

zover ze de bij verdrag vrijgestelde winst overtreffen.”
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Aftrek van overgedragen verliezen
Ontstaan van fiscale verliezen

▪ Eerste ontstaansreden:

• Negatief resultaat na de eerste bewerking, afname van de belaste reserves die groter is 

dan de som van de verworpen uitgaven en de uitgekeerde dividenden

▪ Tweede ontstaansreden:

• Positief resultaat na de eerste bewerking, kleiner dan minimum belastbare basis

• Negatief resultaat na de eerste bewerking, dat vergroot wordt door de minimum belastbare 

winst
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Aftrek van overgedragen verliezen
Ontstaan van fiscale verliezen

Voorbeeld 1

7.000,00

7.000,00
15.000,00

15.000,00

(8.000,00)

▪ Resultaat na de eerste 

bewerking : 7.000 EUR

▪ 40% VAA alle aard 

personenwagens: 

15.000 EUR
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Aftrek van overgedragen verliezen
Ontstaan van fiscale verliezen

Voorbeeld 1 (vervolg)

(8.000,00)
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Aftrek van overgedragen verliezen
Ontstaan van fiscale verliezen

Voorbeeld 1 (vervolg)

8.000,00
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Aftrek van overgedragen verliezen
Boekverliezen versus fiscale verliezen

Van boekhoudkundig naar fiscaal resultaat: via de 14 bewerkingen

1ste bewerking Belastbare gereserveerde winst + VU + uitgekeerde dividenden 

2de bewerking Verdeling resultaat volgens oorsprong

3de bewerking Aftrek van vrijgestelde verdragswinsten en niet-belastbare bestanddelen

4de bewerking Aftrek DBI en VRI

5de bewerking Aftrek voor octrooi-inkomsten

6de bewerking Aftrek voor innovatie-inkomsten

7de bewerking Investeringsaftrek

8ste bewerking Aftrek groepsbijdrage

9de bewerking Aftrek voor risicokapitaal

10de bewerking Overgedragen DBI-aftrek

11de bewerking Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten

12de bewerking Aftrek van vorige verliezen

13de bewerking Overgedragen NIA – onbeperkt overdraagbaar

14de bewerking Overgedragen NIA – beperkt overdraagbaar (7 jaar)
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Aftrek van overgedragen verliezen
Overdracht van fiscale verliezen

Art. 206, §1 WIB92

§ 1

“Vorige beroepsverliezen worden achtereenvolgens van de winst van elk volgende belastbare tijdperk

afgetrokken.”

• Onbeperkte overdracht fiscale verliezen naar toekomstige belastbare tijdperken

(onbeperkte “carry forward”)

• Overdracht fiscale verliezen onbeperkt naar bedrag

• Geen beperking aan het gebruik van overgedragen fiscale verliezen
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Verdeling resultaat volgens oorsprong
Verliescompensatie

• Belgische vennootschap met inrichtingen in België en Nederland: verliezen moeten 

gecompenseerd worden volgens aanrekeningsvolgorde

• Sinds aj. 2021 (boekjaar 2020) nieuwe aanrekeningregels in art. 206/4 WIB92 (vroeger in art. 

75 KB/WIB92):

A. verliezen geleden in een land waarvoor de winst bij verdrag vrijgesteld is

1. op de bij verdrag vrijgestelde winst

2. niet bij verdrag vrijgestelde winst 

3. Belgische winst

B. verliezen geleden waarvoor de winst niet bij verdrag vrijgesteld is 

1. niet bij verdrag vrijgestelde winst 

2. Belgische winst

C. in België geleden verliezen

1. Belgische winst

2. niet bij verdrag vrijgestelde winst 
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Aftrek van overgedragen verliezen 
Aftrek van verliezen van buitenlandse oorsprong

▪ Voorbeeld

Een Belgische vennootschap heeft in haar hoofdinrichting (Kortrijk) een winst van 1.000 EUR 

behaald. In de buitenlandse VI werden volgende resultaten behaald:

• Vaste inrichting in Oostenrijk: verlies van 600 EUR

• Vaste inrichting in Duitsland: winst van 200 EUR

• Vaste inrichting in Italië: winst van 300 EUR

→ Verliesverrekening: 

Opgelet: vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020) enkel nog voor definitieve verliezen!

Landen met verdrag

Duitsland 200 EUR

Italië 300 EUR

Oostenrijk - 500 EUR

0 EUR

België

Kortrijk 1.000 EUR

Verlies Oostenrijk - 100 EUR

900 EUR
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Aftrek van overgedragen verliezen 
Aftrek van verliezen van buitenlandse oorsprong

Bijkomende beperkingen (art. 78 KB/WIB92)

▪ Vorige verliezen worden afgetrokken in zover die verliezen niet vroeger konden worden 

afgetrokken of voorheen niet door bij verdrag vrijgestelde winst waren gedekt of niet vroeger onder 

de vennoten werden verdeeld

▪ Verliezen die geleden zijn in landen waarvoor de winst bij verdrag is vrijgesteld, worden slechts 

afgetrokken in zover ze de bij verdrag vrijgestelde winst overtreffen
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Aftrek van overgedragen verliezen 
Aftrek van verliezen van buitenlandse oorsprong

Voorbeeld

▪ Franse winst wordt vrijgesteld in de derde bewerking (zie eerder)

▪ Belgisch resultaat: 50.000 EUR

▪ Aanrekening vorige verliezen: 

• België: 50.000 EUR – 30.000 EUR = 20.000 EUR

• Frankrijk: vorige verliezen < winst  → geen verrekening in België

Opgelet: vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020) enkel nog voor definitieve verliezen!

Belgische vennootschap Franse vennootschap

Winst: 50.000 EUR Winst: 60.000 EUR

Vorige verliezen: 30.000 EUR Vorige verliezen: 40.000 EUR
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Aftrek van overgedragen verliezen 
Aftrek van verliezen van buitenlandse oorsprong

Art. 206 WIB92

Vorige beroepsverliezen worden achtereenvolgens van de winst van elk volgende belastbare tijdperk afgetrokken.

Onverminderd de toepassing van artikel 185, § 3, worden vorige beroepsverliezen van de toepassing van het 

eerste lid uitgesloten indien:

• deze werden geleden door middel van buitenlandse activa waarvan de winst in toepassing van een 

overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting wordt vrijgesteld in een belastbaar tijdperk dat is 

aangevangen vanaf 1 januari 2020;

• zij werden geleden in een buitenlandse inrichting waarvan de winst in toepassing van een overeenkomst tot 

voorkoming van dubbele belasting wordt vrijgesteld in een belastbaar tijdperk dat is aangevangen vanaf 

1 januari 2020.

[...]
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Aftrek van overgedragen verliezen 
Aftrek van verliezen van buitenlandse oorsprong

Vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020): beperkter toepassingsgebied

▪ Enkel nog verrekening verliezen buitenlandse inrichting indien:

1. Definitieve stopzetting beroepsactiviteiten buitenlandse inrichting

o In de mate dat de verliezen in land van de inrichting nog niet zijn verrekend

2. Gerealiseerd binnen EER

▪ Antimisbruikbepaling:

• Indien Belgische vennootschap de definitieve verliezen in aftrek neemt en binnen de 3 jaar 

na stopzetting opnieuw activiteiten opstart in hetzelfde land: opname van het in aftrek 

genomen verlies in belastbare basis Belgische vennootschap

▪ Inrichtingen in niet-EER landen (met DBV):

• Geen aftrekmogelijkheden meer

• Gelijkbehandelingsclausules kunnen eventueel oplossing bieden…
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13de en 14de bewerking: overgedragen aftrek 
voor risicokapitaal
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Aftrek van overgedragen aftrek voor risicokapitaal

Tot aanslagjaar 2013

▪ Bij onvoldoende winst: NIA 7 jaar overdraagbaar

▪ FIFO-methode: eerst oudste overgedragen aftrek in mindering brengen

325

Aftrek van overgedragen aftrek voor risicokapitaal

Sinds aanslagjaar 2013

▪ Geen overdracht meer van niet-benutte aftrek voor risicokapitaal bij onvoldoende winst

▪ Beperking aan de aftrek overgedragen aftrek voor risicokapitaal zoals die bestond op het einde van 

AJ 2012

• De aanleg van een investeringsreserve staat deze aftrek niet in de weg

▪ Maximale overdrachtsperiode van 7 jaar blijft bestaan

• Op overgedragen aftrek voor risicokapitaal opgebouwd tijden AJ 2007 t.e.m. 2012
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Aftrek van overgedragen aftrek voor risicokapitaal

Sinds aanslagjaar 2019

▪ Twee soorten over te dragen aftrekken voor risicokapitaal:

▪ De overgedragen aftrek voor risicokapitaal (degene die onbeperkt overdraagbaar is omwille van 

het feit dat ze niet kon worden afgetrokken omwille van de aftrekbeperking tot 60 %: art. 536, lid 3 

WIB92); 

▪ De overgedragen aftrek voor risicokapitaal (die binnen de 7 jaren moet worden afgetrokken, m.a.w. 

beperkt overdraagbaar: art. 536, lid 1 en 2 WIB92).
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Voorafbetalingen
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Voorafbetalingen

▪ In principe: vennootschapsbelasting verschuldigd van zodra de aanslag m.b.t. de winst gevestigd is

→ Overheid wenst dat de vennootschapsbelasting reeds gedurende het jaar betaald wordt 

(cfr. bedrijfsvoorheffing in de aangifte personenbelasting)

▪ Oplossing: vermeerdering vennootschapsbelasting bij ontoereikende voorafbetalingen

• Uitzondering: kleine vennootschappen (art. 1:24, §§ 1-6 WVV) gedurende de eerste drie 

boekjaren vanaf  oprichting

▪ Het betalen van voorafbetalingen is geen verplichting maar wel sterk aanbevolen gezien de 

vermeerdering bij het niet voldoende vooraf betalen
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Voorafbetalingen

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

▪ Basisrentevoet: 1% → 3%

▪ Vermeerderingspercentage: 2,25% → 6,75%

↔ PB: blijft 2,25%

▪ Niet tijdig vooraf betalen wordt een pak 

duurder

▪ Schrapping regel geen vermindering indien 

< 0,5% van de belasting of < 80 EUR

↔ PB: regel blijft van toepassing
Voorafbetaling Wegwerken 

vermeerdering (aj. 2022)

VA 1: 10 april VA 1 x 9,00%

VA 2: 10 juli VA 2 x 7,50%

VA 3: 10 oktober VA 3 x 6,00%

VA 4: 20 december VA 4 x 4,50%
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Voorafbetalingen

Gebroken boekjaar

▪ Er moeten 4 voorafbetalingen worden gedaan, telkens ten belope van 1/4de van het totale bedrag 

van de belasting:

• 10de dag van 4de maand BJ → 3x basisrentevoet

• 10de dag van 7de maand BJ → 2,5x basisrentevoet

• 10de dag van 10de maand BJ → 2x basisrentevoet

• 20ste dag van 12de maand BJ → 1,5x rentevoet

→ Globale belastingvermeerdering is  6,75% (2,25x basisrentevoet)

Principe: 

• Aanvang BJ is niet 1ste dag maand → maand telt niet mee

• Einde BJ is niet de laatste dag van de maand → maand telt volledig mee
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Voorafbetalingen

Voorbeeld

• Vennootschap waarvan het boekjaar loopt van 01/07/2019 tot 30/06/2020 of van 

16/06/2019 tot 15/06/2020

• De 4 voorafbetalingen betreffende het aanslagjaar 2020 moesten uiterlijk op volgende 

data worden gedaan:

• VA 1: 10/10/2019

• VA 2: 10/01/2020

• VA 3: 10/04/2020

• VA 4: 22/06/2020
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Voorafbetalingen

Boekjaar langer dan 12 maanden

▪ 4 voorafbetalingen, ten bedrage van telkens 1/4de van de belasting

• De uiterste data worden bepaald alsof de winst zou behaald zijn tijdens de laatste twaalf 

maanden van het boekjaar

• Globale belastingvermeerdering is 6,75% (2,25x basisrentevoet)

Voorbeeld: BJ loopt van 01/11/2020 tot 31/12/2021

• VA 1: 10/04/2021

• VA 2: 10/07/2021

• VA 3: 10/10/2021

• VA 4: 20/12/2021
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Voorafbetalingen

Boekjaar korter dan 12 maanden

▪ Aanvang activiteit

• Principe: 

o Aanvang BJ is niet op de 1ste dag van de maand → maand telt niet mee

o Begonnen kwartaal → als volledig kwartaal meegeteld

o Weggevallen kwartalen → geacht de eerste kwartalen te zijn die weggevallen zijn

• Boekhouding per kalenderjaar

o 1ste voorafbetaling in kwartaal waar er 1 volledige maand is

Voorbeeld: Aanvang BJ 10 mei (oprichting vennootschap op 10 mei)

• 3x VA : 10 juli, 10 oktober en 20 december

• Globale belastingvermeerdering 6% (= (7,5% + 6% + 4,5%) /3 = 6%) 
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Voorafbetalingen

• Stopzetting activiteit of wijziging afsluitdatum

• Principe: 

o Einde BJ / einde activiteiten niet op de laatste dag van de maand → maand telt als volle 

maand mee

o Begonnen kwartaal → meegeteld als volledig kwartaal

o Weggevallen kwartalen → geacht de eerste kwartalen te zijn die weggevallen zijn

• Globale belastingvermeerdering berekent als percentagegemiddelde van de verbonden 

kwartalen waarin de activiteit wordt uitgeoefend (nl. de laatste kwartalen)

Voorbeeld: Stopzetting activiteit in de loop van het 2de kwartaal

• 2x VA: 10de dag van de 4de maand (= 10 april), 10de dag van de 7de maand (= 10 juli)

• Globale belastingvermeerdering is gemiddelde % 3de en 4de kwartaal
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Afzonderlijke tarieven 

336

335

336



Afzonderlijke tarieven

[…]
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Afzonderlijke tarieven

Afzonderlijke tarieven:
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

Aanslag geheime commissielonen

▪ Circulaire 2017/C/16 van 4 april 2017 betreffende het toepassingsgebied van de afzonderlijke 

aanslag zoals bedoeld in art. 219 WIB92

Toepassingsgebied

▪ Art. 57, eerste lid WIB92

▪ Indien niet verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave: 

▪ Commissies, makelaarslonen, erelonen, voordelen van alle aard

▪ Bezoldigingen, pensioenen, renten

▪ Kosten eigen aan de werkgever (vaste vergoedingen)

▪ Auteursrechten
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

• Art. 219 WIB92: 

Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten als bedoeld in artikel 57, eerste 

lid, en op voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede 

lid, 2°, en de inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige 

rechten betreft, en 5°, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een 

samenvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen 

van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden en op de in artikel 53, 24°, 

bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard.
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

3 uitzonderingen (ontsnappingsroutes) 

→ Voor niet-verantwoorde kosten, VAA en auteursrechten en naburige rechten

→ NIET voor verdoken meerwinsten !

1. Opname door verkrijger in tijdige aangifte

• Spontane vermelding door genieter

• In tijdig en regelmatig ingediende aangifte

o Ook buitenlandse aangiften
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

2. Identificatie genieter op ondubbelzinnige wijze, uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 

januari van het betreffende aanslagjaar

• Aanslagjaar van de genieter van het voordeel, en niet van de toekennende vennootschap (Vraag nr. 

888 van dhr. Van Biesen dd. 24 maart 2016)

• Voorbeeld: 

o Vennootschap (BJ 31/12) betaalt in maart 2018 een niet-verantwoorde kost

→ Identificatietermijn tot 30 juni 2021

o Vennootschap (BJ 30/06) betaalt in maart 2018 een niet-verantwoorde kost

→ Identificatietermijn tot 30 juni 2021
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

▪ Grondwettelijk Hof, 26 september 2019 (arrest nr. 125/2019)

• Feiten: 

o Verkrijger van het niet-aangegeven VAA werd geïdentificeerd op 12/08/2014

o Identificatietermijn was verstreken op 30/06/2014

o Fiscus kon toch nog tijdig een supplementaire aanslag vestigen op 17/12/2014

• Grondwettelijk Hof: geen aanslag geheime commissielonen als verkrijger effectief belast is

▪ Circulaire 2020/C/77 van 5 juni 2020

• Geen bijzondere aanslag bij economische dubbele belasting

o Indien identificatie genieter BINNEN de termijn van 2 jaar en 6 maanden:

• Geen bijzondere aanslag

o Indien identificatie genieter BUITEN de termijn van 2 jaar en 6 maanden:

• Bij voorrang vestigen aanslag bij de verkrijger

• Geen bijzondere aanslag bij de vennootschap indien aanslag in hoofde van de genieter

een « definitief » karakter heeft

343

Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

3. Wet 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 30 juni 2021) 

De afzonderlijke aanslag is niet van toepassing “indien het bedrag begrepen is in een 

aanslag die met akkoord van de binnenlandse verkrijger te zijnen name wordt gevestigd 

binnen de termijnen bedoeld in artikelen 354, eerste en tweede lid, en 358”.

→ drie voorwaarden: 

1. Binnenlandse verkrijger, 

2. Die akkoord gaat met de aanslag, 

3. Gevestigd binnen 3- of 7 jarige aanslagtermijn
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

Gevolgen opname door verkrijger in tijdige aangifte

▪ Geen aanslag geheime commissielonen bij de vennootschap

▪ Gemaakte kosten zijn aftrekbaar

▪ Geen administratieve boetes / belastingverhoging

▪ Geen strafrechtelijke sancties
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

Gevolgen identificatie genieter op ondubbelzinnige wijze, uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden

volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar

▪ Genieter wordt belast in de personenbelasting

▪ Geen aanslag geheime commissielonen bij de vennootschap

▪ Gemaakte kosten zijn aftrekbaar

▪ WEL administratieve boetes / belastingverhoging

▪ Geen strafrechtelijke sancties
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

Afzonderlijke aanslag

▪ Tarief

• 100% 

• 50% 

• Er kan aangetoond worden dat de verkrijger een rechtspersoon is; of

• De verdoken meerwinsten werden op spontane wijze opgenomen in de 

boekhouding van een later boekjaar

o Vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020): afschaffing tarief van 51% (50% incl. ACB) in geval

van opname verdoken meerwinst in de  boekhouding
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

▪ Aftrekbare kost in het jaar waarin de aanslag een zekere en vaststaande schuld is

• Vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020): niet langer aftrekbaar

▪ Niet-verantwoorde kosten zijn aftrekbaar

• Onverminderd de toepassing van de art. 49, 53, 24°, en 198, § 1, 10°, WIB 92

• In het zwart betaalde lonen = niet aftrekbaar

▪ Kan niet verminderd worden met fiscale aftrekken (art. 207, lid 2 WIB92)

▪ Geen vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen

▪ Geen verrekening van voorheffingen
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

Verdoken meerwinsten

▪ Wat?

• Winsten die niet begrepen zijn in het boekhoudkundige resultaat van de vennootschap en 

bijgevolg evenmin onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden 

teruggevonden (bv. zwarte omzet)

• NIET: verdoken reserves die overeenstemmen met onderwaarderingen van activa en 

overwaarderingen van passiva 

▪ GEEN afzonderlijke aanslag indien verdoken meerwinsten het gevolg zijn van een verwerping

van beroepskosten

• Uitzondering speelt niet in het geval van valse of fictieve facturen
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Afzonderlijke tarieven
Aanslag geheime commissielonen

Verdoken meerwinsten (vervolg)

▪ Indien verdoken meerwinsten op spontane wijze opgenomen worden in de boekhouding van 

een later boekjaar:

• 50% i.p.v. 100%

• Vanaf aj. 2021 (BT 01/01/2020): afschaffing tarief van 50% in geval van opname verdoken

meerwinst in de boekhouding

• Geen administratieve boetes / belastingverhoging

• Geen strafsanctie

▪ Verworpen uitgave

• Afwezigheid van bewijsstukken die het beroepskarakter (in de zin van art. 49 WIB92) aantonen

• Code 1225 « Niet-verantwoorde kosten »
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Tarief vennootschapsbelasting

351

Tarief vennootschapsbelasting

Inkomstenjaar 2017
Aj. 2019 (BT 01/01/2018) en 

aj. 2020 (BT 01/01/2019)

Aj. 2021 
(BT 01/01/2020)

Incl. ACB 3% Incl. ACB 2% Geen ACB meer

Vroeger tarief

- Normaal tarief

- Verlaagd tarief

van 0 tot 25.000

25.000 tot 90.000

90.000 tot 322.500

24,25%

31,00%

34,50%

33,99%

24,98%

31,93%

35,54%

Huidig tarief

- Crisisbelasting

- Normaal tarief

- Verlaagd tarief

van 0 tot 100.000

boven 100.000

29,00%

20,00%

Normaal tarief

2,00%

29,58%

20,40%

Normaal tarief

0,00%

25,00%

20,00%
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Tarief vennootschapsbelasting

Verlaagd tarief VenB

▪ Voor deel belastbare winst < 100.000 EUR

• Ook KMO’s met winst groter dan 100.000 EUR genieten van verlaagd tarief voor eerste stuk winst

▪ Voor KMO’s conform art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB92 én art. 1:24 WVV

Art. 1:24 WVV Drempelbedragen

Balanstotaal 4.500.000 EUR

Netto-omzet (jaaromzet excl. btw) 9.000.000 EUR

Jaargemiddelde van het 

personeelsbestand
50
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Tarief vennootschapsbelasting

Uitgesloten van het verlaagd tarief (art. 215 WIB92):

1. Beleggingswaarde aandelen bedraagt meer dan 50% van hetzij het gerevaloriseerde gestorte kapitaal, hetzij 

van het werkelijk gestort kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarden (1°)

2. Vennootschappen waarvan ten minste de helft van de aandelen in handen is van andere 

vennootschappen (2°)

3. Bezoldiging van ten minste één bedrijfsleider is minder dan 45.000 EUR of het belastbare inkomen van de 

vennootschap ten laste van het resultaat van de vennootschap (4°)

4. Erkende beleggingsvennootschappen (BEVAK, BEVEK,…) (6°)
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Tarief vennootschapsbelasting

1. Beleggingswaarde aandelen bedraagt meer dan 50% van hetzij het gerevaloriseerde gestorte 

kapitaal, hetzij van het werkelijk gestort kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarden

▪ Ratio: holdingvennootschappen uitsluiten → reeds een lage belastbare grondslag ten gevolge van 

DBI

▪ “Beleggingswaarde” = aanschaffingswaarde (excl. belaste meerwaarden en aangenomen 

waardeverminderingen)

▪ Boekingswijze aandelen (FVA of geldbelegging) speelt geen rol !

▪ GEEN rekening houden met aandelen in vruchtgebruik (Com.IB, 215/9)

▪ GEEN rekening met aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte 

kapitaal
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Tarief vennootschapsbelasting

▪ 50% grens:

• Het hoogste van de beide grenzen gebruiken 

• In praktijk: meestal de 2de grens, want revalorisatiecoëfficiënt sinds 1950 = 1

▪ Waarde aandelen, bedrag gestorte kapitaal, reserves en meerwaarden: te bepalen op datum waarop de 

jaarrekening werd opgesteld

• Er mag rekening worden gehouden met de aangroei van de reserves tijdens het boekjaar (Com.IB, 

215/12)

Eventueel aandelen verkopen?
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Tarief vennootschapsbelasting

2. Vennootschappen waarvan ten minste de helft van de aandelen in handen is van andere 

vennootschappen

▪ Ratio: opsplitsing van grote vennootschappen tegengaan

• Gevolg: Dochtervennootschappen kunnen geen toepassing maken van het verlaagd tarief!

▪ In het bezit zijn van vennootschappen→ geen rekening houden met natuurlijke personen, 

vzw’s, stichtingen, enz.

▪ Enkel rekening houden met aandelen in volle eigendom en in naakte eigendom, NIET 

met aandelen in vruchtgebruik

▪ Kijken naar het aantal aandelen, NIET naar de waarde ervan

▪ Te bepalen op datum van afsluiting van het boekjaar
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Tarief vennootschapsbelasting

3. Bezoldiging van ten minste één bedrijfsleider is minder dan 45.000 EUR of het belastbare inkomen 
van de vennootschap ten laste van het resultaat van de vennootschap

▪ Gewijzigd art. 215, derde lid, 4° WIB92 (aj. 2021):

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25 pct.

Voor vennootschappen die op grond van artikel 1:24, §§1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen als kleine vennootschappen worden aangemerkt, wordt het tarief van de belasting op de eerste schijf 
van 0 tot 100.000 euro evenwel vastgesteld op 20 pct.

Het tweede lid is niet van toepassing:

[…]

4° op vennootschappen, andere dan overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen die niet aan ten minste één in artikel 32 bedoelde 
bedrijfsleider een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk die ten minste 
gelijk is aan 45.000 euro vanaf het vijfde belastbaar tijdperk vanaf hun oprichting zoals bedoeld in artikel 14526, 
§ 1, derde en vierde lid. Indien de bezoldiging minder bedraagt dan 45.000 euro, moet deze bezoldiging ten laste 
van het resultaat van het belastbaar tijdperk gelijk zijn of hoger zijn dan het belastbaar inkomen van de 
vennootschap;

[…]
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Tarief vennootschapsbelasting
Minimum bedrijfsleidersbezoldiging

Voor wie van toepassing?

▪ KMO’s (art.1:24 WVV)

▪ Uitzonderingen:

1. Door de Nationale Raad van de coöperatie 

erkende coöperatieve vennootschappen

2. Starters

• Gedurende de eerste 4 belastbare tijdperken vanaf de 

oprichting

• Cfr. regeling tax shelter voor startende 

vennootschappen (art. 145/26, §1, derde en vierde 

lid WIB92)

359

Tarief vennootschapsbelasting
Minimum bedrijfsleidersbezoldiging

▪ Art. 145/26, §1, derde en vierde lid WIB92

Voor de toepassing van dit artikel wordt een vennootschap geacht te zijn opgericht op datum van 

de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel of van een 

gelijkaardige registratieformaliteit in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid

die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, wordt 

de vennootschap, in afwijking van het derde lid, geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de 

eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon, 

respectievelijk van de neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter 

griffie van de rechtbank van koophandel of van het vervullen van een gelijkaardige 

registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een andere lidstaat 

van de Europese Economische Ruimte.
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Tarief vennootschapsbelasting
Minimum bedrijfsleidersbezoldiging

Bedrag?

▪ 45.000 EUR 

• Vroeger: 36.000 EUR

• Niet prorateren indien boekjaar < of > 12 maanden

▪ Indien bezoldiging < 45.000 EUR: gelijk zijn of hoger zijn dan het belastbaar inkomen van 
de vennootschap

• Bedrag waarop de vennootschapsbelasting berekend wordt, na toepassing aftrekbewerkingen (MvT, DOC 

nr. 54-2864/001, 99)

• Aanwezigheid van fiscale winst vereist!

• Indien resultaat = 0 of negatief→ vereiste bezoldiging = 0
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Tarief vennootschapsbelasting
Minimum bedrijfsleidersbezoldiging

Welke bezoldigingen?

▪ Toegekend aan ten minste één van de bedrijfsleiders

• « Bedrijfsleider »

• Art. 32, eerste lid WIB92:

Bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk

persoon die:

1° een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent;

2° in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, 

van commerciële, financiële of technische aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst.
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Tarief vennootschapsbelasting
Minimum bedrijfsleidersbezoldiging

Wat indien er enkel bestuurders-rechtspersonen zijn?

▪ Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (1) (BS 10/08/2018)

• Uitgesloten van het verlaagd tarief

• « Één van hun bedrijfsleiders » → « Een in artikel 32 bedoelde bedrijfsleider »
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Verrekenbare voorheffingen

[…]
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Verrekenbare voorheffingen
Andere verrekenbare bestanddelen

[…]
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet kwijtschelding huur

• Wat?

• Tijdelijke Covid-19 maatregel: fiscaal voordeel voor verhuurders die de huur (geheel of 
gedeeltelijk) vrijwillig kwijtgescholden hebben voor bepaalde maanden van 2021

✓ Niet beperkt tot handelshuur

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

✓ Circulaire 2021/C/54  van 9 juni 2021 over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

✓ Voor de maanden maart, april en/of mei 2021

• Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie (BS, 29/07/2021)

✓ Circulaire 2021/C/83 van 13 september 2021 over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding 
van huur (tweede periode)

✓ Voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021

✓ Extra voorwaarde: de gehele of gedeeltelijke sluiting van telkens minstens 1 dag moet vallen 
binnen de maand(en) waarvoor de huur wordt kwijtgescholden 
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet kwijtschelding huur

• Fiscaal voordeel

• Belastingkrediet = 30% van de kwijtgescholden huurprijs en -voordelen

✓ Gelijkaardige regeling in de PB: belastingvermindering

• Verleend voor het BT waartoe de periode behoort waarvoor de huurprijs en de huurvoordelen 
worden kwijtgescholden

• Niet terugbetaalbaar

• Begrenzing in aanmerking komende huur

• Minimum indien gedeeltelijke kwijtschelding huur

✓ Minstens 40% van de huur m.b.t. de betrokken maand(en) moet kwijtgescholden worden

Per huurovereenkomst: Per belastingplichtige-verhuurder:

5.000 EUR per maand 45.000 EUR
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet kwijtschelding huur

• Aangifte 

• Code 1835 (“Andere verrekenbare bestanddelen”) in het vak van de verrekenbare 

voorheffingen

• Overeenkomst tot kwijtschelding van huur moest door de belastingplichtige-verhuurder uiterlijk 

op 15/11/2021 worden bezorgd aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet kwijtschelding huur

• Niet voor gelieerde partijen

• Bij verhuur aan een vennootschap:
✓ Huurder ≠ verbonden vennootschap zoals bedoeld in art. 1:20 WVV

• Bij verhuur aan een natuurlijke persoon:
✓ Indien de huurder een natuurlijke persoon is, mag deze zelf, noch zijn echtgenoot of wettelijk 

samenwonende partner of een andere persoon die deel uitmaakt van zijn gezin, noch één van zijn 
kinderen, ascendenten of zijverwanten tot de tweede graad, of die van zijn echtgenoot of van een andere 
persoon die deel uitmaakt van zijn gezin: 

➢ bij de belastingplichtige-verhuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een in artikel 32, eerste lid, 
WIB 92, bedoelde functie van bedrijfsleider uitoefenen;

➢ bij de belastingplichtige-verhuurder als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap 
een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie uitoefenen;

➢ alleen of desgevallend samen aandelen bezitten die 30 % of meer van het in artikel 2, § 1, 6°, a), 
WIB 92, bedoelde kapitaal van de belastingplichtige-verhuurder vertegenwoordigen; 

➢ aandeelhouder zijn van een vennootschap waarmee de belastingplichtige-verhuurder een 
aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten om tegen vergoeding een leidende 
werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te 
nemen bij de belastingplichtige-verhuurder.
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

[…]
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Wat?

• Wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van 

de COVID-19-pandemie (BS, 25/02/2022)

• Optioneel belastingkrediet van 25% voor evenementensector

✓ Om aan liquiditeitsproblemen op korte termijn tegemoet te komen (MvT, DOC 55 2430/001, 18)

✓ Bedoeling: snellere recuperatie verloren kosten dan met gewone kostenaftrek

• Maatregel voor enkel aj. 2022

✓ Van toepassing op de vanaf 01/01/2021 gedane uitgaven tijdens een boekjaar dat verbonden is 

met het aj. 2022

• Wie?

• Enkel voor vennootschappen onderworpen aan de VenB of BNI/Venn.

✓ Die kosten maken i.h.k.v. de organisatie van evenementen

• Niet voor natuurlijke personen of rechtspersonen onderworpen aan de RPB
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Welke evenementen?

• Evenementen met “een commercieel oogmerk”

✓ “Activiteit die vanuit zijn karakter beoogt bij te dragen tot het actief creëren van omzet, toegevoegde 
waarde en directe en indirecte tewerkstelling, hetzij bij de belastingplichtige zelf, hetzij bij 
onderaannemers die aan de activiteit meewerken”

✓ NIET:

➢ Personeelsfeest of teambuilding

✓ Onder meer WEL (voorbeelden MvT, 21-23):

➢ Theatervoorstellingen georganiseerd voor betalende toeschouwers

➢ Sportmanifestaties zoals een lokale voetbalwedstrijd, waarbij toegangsgeld wordt gevraagd en 
waarbij er gewerkt wordt met toeleveranciers voor de levering van dranken en spijzen

➢ Filmvoorstellingen (met inkomsten van toegangsbewijzen of reclame-inkomsten)

➢ Een kerstmarkt waarop verschillende kraampjes aanwezig zijn die allen standgeld betalen aan de 
organiserende onderneming en waarbij deze laatste voor de opbouw van de kerstmarkt beroep doet 
op verschillende onderaannemers

➢ ...
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Oorspronkelijk gepland plaats te vinden in de periode tussen 01/10/2021 en 28/01/2022

• Definitief afgelast

• Ten gevolge van de door de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten 

uitgevaardigde maatregelen i.h.k.v. de Covid-19-pandemie

• Geen louter uitstel!
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Welke uitgaven komen in aanmerking?

• Enkel voor niet-recupereerbare uitgaven ingevolge de afgelasting van het evenement

✓ Geen inkomsten tegenover de uitgaven

✓ Geen uitgaven gedekt door ‘fiscaal vrijgestelde overheidssteun’ 

✓ Wel mogelijk: uitgaven gedekt door een annulatieverzekering (want fiscaal niet vrijgestelde 

vergoeding)

• Vanaf 01/01/2021 gedane uitgaven tijdens een BT dat verbonden is met het aj. 2022

✓ Indien gebroken BJ: ook bepaalde in 2022 gedane uitgaven kunnen in aanmerking komen

• Principieel aftrekbare uitgaven (art. 49 WIB92)

✓ Indien uitgaven die slechts in beperkte mate als beroepskost aftrekbaar zijn: komen ook slechts in 

die mate in aanmerking voor het belastingkrediet

➢ Bv. kosten van relatiegeschenken (50% aftrekbaar) i.h.kv. organisatie evenement → slechts 

50% van deze uitgaven komen in aanmerking voor het belastingkrediet
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Effectief gedane uitgaven

• Niet louter geboekte uitgaven

• WEL: bijvoorbeeld reeds betaalde facturen van 

de communicatie- en marketingcampagne, reeds 

betaalde voorschotfacturen van onderaannemers 

en artiesten, annulatiekosten, gemaakte 

personeelskosten,… (MvT, 20) 

• NIET: uitgaven die niet rechtstreeks verband 

houden met het organiseren van evenementen 

(bv. uitgaven voor voeding en drank)
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Optie voor belastingkrediet 

• De fiscaal aftrekbare maar niet onmiddellijke recupereerbare uitgaven worden omgezet in 

fiscaal niet-aftrekbare uitgaven die recht geven op een onmiddellijk belastingkrediet van 

25%

✓ Keuze is wel definitief, onherroepelijk en bindend

✓ Belastingkrediet is terugbetaalbaar voor het saldo

✓ Uniform tarief van 25%: Ook voor vennootschappen onderworpen aan verlaagd tarief VenB

✓ De niet-recupereerbare uitgaven zijn niet langer aftrekbaar → VU

[…]

[…]
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Verrekenbare voorheffingen
Belastingkrediet niet-recupereerbare uitgaven Covid-19

• Uitgesloten vennootschappen

• Vennootschappen die op de laatste dag van het BT waarin de niet-recupereerbare uitgaven 

gedaan zijn, kwalificeren als een onderneming in moeilijkheden

• Vennootschappen waarvan het belastbaar resultaat van het BT waarin de niet-

recupereerbare uitgaven gedaan zijn, positief is vóór toepassing van het 

belastingkrediet (= zonder de niet-recupereerbare uitgaven in de VU)

• Vennootschappen die na toepassing belastingkrediet de Europese norm inzake toegelaten 

staatssteun overschrijden

✓ Toe te voegen verklaring (omtrent ontvangen Europese staatssteun) in bijlage bij de aangifte (art. 

14, §4 van Wet van 14/02/2022)

[…]
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VRAGEN??

Roel Van Hemelen
Certified Tax Advisor ITAA – accountmanager Vandelanotte

T +32 479 90 15 88

E-mail: roel.vanhemelen@vdl.be
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VESTIGINGEN VANDELANOTTE IN BELGIË
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