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Grondige praktijkgerichte opleiding
vennootschapsbelasting
Roel Van Hemelen| 20 juni 2022
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Algemeen
▪ Boekhoudkundig: kosten moeten naar hun
aard geboekt worden

▪ Fiscaalrechtelijke kwalificatie kosten heeft
geen invloed op de boekhoudkundige
verwerking
▪ Bijvoorbeeld: VAA is een fiscaal begrip
▪

Gemaakte kosten moeten niet onder de
bezoldigingen geboekt worden
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Algemeen


▪ Beroepskosten:
Art. 49 WIB92:





Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van
bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met
uitzondering van de eed.
Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of
gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.

▪ Voorwaarden aftrekbaarheid:
1) Kosten die in het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen
2) Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
3) Waarvan de echtheid en het bedrag verantwoord worden

→ Kosten die fiscaal niet als beroepskosten aangemerkt worden, moeten in de verworpen uitgaven
opgenomen worden
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Algemeen
Voorwaarde 1: kosten die in het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen
▪ Annualiteitsvoorwaarde
▪ Kosten die in het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen:
•
•
•

Ofwel werkelijk zijn betaald
Ofwel ten laste zijn genomen (bv. afschrijvingen)
Ofwel het karakter van een zekere en vaststaande schuld of verlies hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt

▪ Een schuld is zeker en vaststaand indien op het einde van het boekjaar zekerheid bestaat over bestaan en
het bedrag van de schuld
•

Kan niet beschouwd worden als zeker en vaststaand: toekomstige schulden, voorwaardelijke schulden, schulden die
het voorwerp uitmaken van een betwisting,…
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Algemeen
Overlopende rekeningen voor kosten
▪ = kosten die betrekking hebben op meerdere boekjaren
▪ Boekhoudkundig:
•
•

Kosten worden toegewezen aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben (= matchingprincipe)
Géén keuzemogelijkheid

▪ Fiscaal:
•

Tot aj. 2019:

−
−
•

Boekhoudkundig matchingprincipe MAG toegepast worden
Onmiddellijke en volledige aftrek van de werkelijk betaalde kosten mogelijk

Sinds aj. 2019 (BT 01/01/2018): matchingprincipe werd fiscaal VERPLICHT ingevoerd

−
−

Opheffing mogelijkheid om kosten integraal af te trekken
Kosten verbonden aan volgende boekjaren zullen enkel in dat boekjaar aftrekbaar zijn
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Algemeen
Voorwaarde 2: om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
▪ Intentionaliteits- of finaliteitsvoorwaarde
▪ Het is niet vereist dat de gemaakte kosten tijdens datzelfde tijdperk belastbare
inkomsten creëren of dat tegenover elke kost een aanwijsbaar inkomen staat
→ De intentie tot het verwerven van inkomsten volstaat
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Algemeen
▪ Lenen voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen: interest aftrekbaar ?
▪ Fiscale administratie: geen kosten gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden
o
o

Verrichtingen leiden tot daling van eigen vermogen van de vennootschap
Bewijslast in hoofde van vennootschap

▪ Twee negatieve uitspraken van HvB Gent en HvB Antwerpen
▪ Dienst voorgaande beslissingen: momenteel geen positieve rulings meer
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Algemeen
→ Cassatie, 19 maart 2020 (F.19.0025.N)
▪ Cassatie:
• Interest lening voor financiering kapitaalvermindering of dividenduitkering kan als
beroepskost worden aangemerkt, “mits de belastingplichtige bewijst dat voldaan is aan
de toepassingsvoorwaarden van artikel 49, eerste lid WIB92”
• Belastingplichtige moet de finaliteit bewijzen van “de interestlasten, en dus niet [van] de
kapitaalvermindering of dividenduitkering zelf”
• “De loutere omstandigheid dat een vennootschap op het ogenblik dat zij betalingen moet
uitvoeren, over onvoldoende liquiditeiten beschikt en bijgevolg een lening aangaat om die
betalingen uit te voeren, [volstaat] niet als bewijs dat de aan de lening verbonden
interestlasten als beroepskost aftrekbaar zijn.”
• Bewijs zou wel kunnen geleverd worden door “onder meer” te bewijzen “dat de lening werd
aangegaan om het verlies te voorkomen van activa die worden gebruikt om belastbare
inkomsten te verkrijgen of te behouden”
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Algemeen
Verbod op opportuniteitsbeoordeling
▪ De fiscale administratie mag zich niet uitspreken over de
gepastheid of het nut van de gemaakte kosten (Com.IB
49/15)
▪ De administratie kan wel het beroepskarakter, de
echtheid en redelijkheid van de kost beoordelen

▪ Verboden opportuniteitsbeoordeling

▪ Kosten die op een onredelijke wijze de
beroepsbehoeften overtreffen (art. 53, 10° WIB92)
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Algemeen
Voorwaarde 3: waarvan de echtheid en het bedrag verantwoord worden
▪ Bewijslast kosten in hoofde van de vennootschap: bedrag, echtheid en beroepskarakter
▪ In eerste instantie bewijzen aan de hand van schriftelijke bewijsstukken
•

Indien geen schriftelijke bewijstukken voorhanden zijn: door alle middelen van het gemeen recht
(vermoedens, getuigen) behalve de eed

▪ Kosten waarvan de echtheid vaststaat, maar het bedrag niet is verantwoord, kunnen in
overleg met de administratie op een vast bedrag bepaald worden (art. 50 WIB92);
•
•

Individueel akkoord
Collectief akkoord

▪ Indien geen akkoord wordt bereikt, taxeert de administratie die kosten op een redelijk
bedrag
13
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Algemeen
▪ Art. 50 WIB92
§ 1 De kosten waarvan het bedrag niet is verantwoord, mogen in overleg met de administratie
op een vast bedrag worden bepaald. Indien geen akkoord wordt bereikt, taxeert de
administratie die kosten op een redelijk bedrag.
§ 2 De Koning kan, ten aanzien van de categorieën belastingplichtigen die Hij aanwijst, bij een
in Ministerraad overlegd besluit, met inachtneming van de omzet, de ontvangsten of de
bezoldigingen, criteria en normen stellen om het hoogste aftrekbare bedrag te bepalen van
beroepskosten die doorgaans niet met bewijsstukken kunnen worden gestaafd, met name
representatiekosten, uitgaven voor onderhoudsproducten, kleine kantoorkosten, bijdragen van
sociale aard, kosten voor beroepskledij, linnen en wassen en uitgaven voor tijdschriften zonder
factuur.
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▪ Individueel akkoord (art. 50, §1 WIB92)
•
•

Uitdrukkelijk
Stilzwijgend

▪ Een individueel akkoord kan niet voor het verleden verbroken worden
•

Uitzondering: valse gegevens lagen aan de grondslag van het akkoord

▪ Een individueel akkoord kan voor de toekomst zowel door de belastingadministratie als
door de vennootschap verbroken worden
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Algemeen
▪ Collectief akkoord (art. 342, §1, 4de lid WIB92)
▪ De fiscus kan in overleg met de betrokken beroepsorganisaties beroepskosten op vaste
bedragen stipuleren
▪ Een collectief akkoord kan o.a. afgesloten worden voor:
•
•
•

Representatiekosten
Bepaalde kosten betreffende het gebruik van een wagen
Uitgaven voor onderhoudsproducten en andere kleine kantoorkosten

▪ Advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen geen beroep meer doen op bestaande
collectieve akkoorden voor beroepskosten indien zij hun beroep uitoefenen in het kader
van een professionele vennootschap
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Algemeen
Voorwaarde 4: causaliteitsvoorwaarde
▪ Cassatiearrest 18 januari 2001: kosten moeten noodzakelijk verband houden met de
maatschappelijke activiteit = causaliteitsvoorwaarde
▪ Causaliteitsvoorwaarde kan afgeleid worden uit art. 53, 1° WIB92:
Art. 53, 1° WIB92
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
1°uitgaven van persoonlijke aard, zoals de huurprijs en de huurlasten van onroerende goederen of gedeelten
daarvan die tot woning dienen, de onderhoudskosten van het gezin, de kosten van onderwijs of opvoeding en alle
andere uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn;
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Algemeen
▪ Wijziging standpunt Hof van Cassatie vanaf 2015:
•
•
•
•

Cassatie, 12 juni 2015 (F.14.0080.N) (Saint-Gobain zaak i.v.m. Koreaanse FBB-beleggingen)
Cassatie, 12 juni 2015 (F.13.0163.N) (Wattex zaak i.v.m. Uruguayaanse FBB-beleggingen)
Cassatie, 12 juni 2015 (F.14.0212.N) (Groep Terryn, i.v.m. obligaties)
Cassatie, 19 juni 2015 (F.13.0069.N) (Italiaanse FBB-beleggingen)

▪ Geen noodzakelijk verband met de beroepsactiviteit nodig voor aftrekbaarheid beroepskosten
in hoofde van de vennootschap
▪ Intentionaliteitsvoorwaarde blijft: kosten moeten gedaan of gedragen zijn om belastbare
inkomsten te verkrijgen of te behouden!
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Rubriek 1201
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Limitatieve opsomming van de niet-aftrekbare belastingen in art. 198, §1 WIB92:
•

De vennootschapsbelasting, inclusief afzonderlijke aanslagen:
−
−

•
•

Erkende kredietverenigingen
Liquidatiereserve

De roerende voorheffing die de schuldenaar van het inkomen met miskenning van art. 261 WIB92, tot
ontlasting van de verkrijger heeft gedragen
Voorafbetalingen en voorheffingen die met de vennootschapsbelasting verrekenbaar zijn

•

De verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten met betrekking tot de
vennootschapsbelasting en de voorheffingen met uitzondering van de onroerende voorheffing

•

De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (0,15%)
−

•

…

PM:
o Taks die jaarlijks verschuldigd is op de effectenrekeningen wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare
financiële instrumenten op de rekening tijdens de referentieperiode meer bedraagt dan 1 miljoen EUR.
o Alle titularissen van een effectenrekening, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (vennootschappen,
stichtingen, vzw’s) zijn onderworpen aan deze jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Enkel de belastingen die uitdrukkelijk opgenomen zijn in art. 198, §1 WIB92 moeten in
de verworpen uitgaven opgenomen worden
▪ Aftrekbare belastingen (Com.IB nr. 53/55)
•
•
•
•
•

Onroerende voorheffing
Verkeersbelastingen
Accijnzen en douanerechten
Gemeentebelastingen en provinciebelastingen
…
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Buitenlandse inkomstenbelasting ?
▪

Buitenlandse belastingen zijn niet opgenomen in de limitatieve lijst van art. 198 WIB92
→ Aftrekbare belasting indien voldaan aan de voorwaarden van art. 49 WIB92

▪ Negatieve interesten betaald aan kredietinstelling?
▪
▪
▪

“De ‘negatieve interesten’ zijn in geen geval aftrekbaar voor de vaststelling van de belastbare grondslag van de
roerende inkomsten zoals bedoeld in art. 22, §1, eerste lid, WIB92” (Circulaire 2021/C/65 van 13 juli 2021)
Niet onderworpen aan roerende voorheffing
Negatieve interesten kunnen in aanmerking komen om als beroepskosten te worden afgetrokken, mits voldaan is
aan de ter zake gestelde voorwaarden (van art. 49 WIB92) → geen verworpen uitgave
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Nalatigheidsinteresten en belastingverhogingen ?
▪

Volgen het fiscale regime van de belastingen waarop zij betrekking hebben
✓

Nalatigheidsinterest/ belastingverhoging op niet-aftrekbare belastingen: verworpen uitgaven

→ Nalatigheidsinteresten i.v.m. BTW, BV en sociale bijdragen: blijven aftrekbaar
→ Nalatigheidsinteresten i.v.m. vennootschapsbelasting: niet aftrekbaar
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Niet-aftrekbare belastingen
Algemeen principe
▪ De belastingen zijn verworpen uitgaven indien ze het boekhoudresultaat van de
vennootschap verminderd hebben
▪ Totaal bedrag niet-aftrekbare belastingen – terugbetaalde niet-aftrekbare belastingen
•
•

Saldo > 0 : verworpen uitgaven (code 1201)
Saldo < 0 : verhoging van de begintoestand van de belastbare reserves (code 1056)

▪ 3 belangrijke resultatenrekeningen:
•
•
•

Rekening 64
Rekening 67
Rekening 77
24
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ CBN-advies 128/6 – Boeking van de belastingen op het resultaat
A. Belastingen op het resultaat van het boekjaar
A.1 Voorafbetalingen

→ De tijdens het boekjaar gedane voorafbetalingen en voorheffingen hebben het boekresultaat
negatief beïnvloed en moeten dus bij de niet-aftrekbare belastingen opgenomen worden
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Niet-aftrekbare belastingen
A.2 Geraamde belastingschuld
▪ De geraamde belastingschuld is in principe een zekere en vaststaande schuld
▪ Drie mogelijkheden:
1) Verschuldigde belasting < voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
2) Verschuldigde belasting > voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
3) Verschuldigde belasting = voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
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Niet-aftrekbare belastingen
1) Verschuldigde belasting < voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
▪ Bv. de verschuldigde belasting is 7.000 EUR; rekening 6700 ‘belastingen op het
resultaat’ bedraagt 10.000 EUR

→ Het overschot aan voorafbetalingen en voorheffingen wordt als een vordering geactiveerd,
waardoor het overschot in mindering van de niet-aftrekbare belastingen komt
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Niet-aftrekbare belastingen
2) Verschuldigde belasting > voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
▪ Bv. de verschuldigde belasting is 7.000 EUR; rekening 6700 ‘Belastingen op het resultaat’ bedraagt
5.000 EUR

→ Het tekort aan voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen moet als bijkomende belastingkost
geboekt worden, waardoor het tekort bij de niet-aftrekbare belastingen opgenomen moet worden

▪

Opm: Indien de geraamde belastingschuld willekeurig werd bepaald en in een belangrijke mate de
verschuldigde belasting overtreft, kan ze niet aangemerkt worden als een ‘zekere en vaststaande schuld’.
De verschuldigde belasting zal dan opgesplitst moeten worden:
• Gedeelte dat de verschuldigde belasting te boven gaat: belastbare reserve
• Verschuldigde belasting: verworpen uitgave
28
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Niet-aftrekbare belastingen
3) Verschuldigde belasting = voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
→ Geen invloed meer op de niet-aftrekbare belastingen
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Niet-aftrekbare belastingen
B. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
▪ 3 mogelijkheden bij ontvangst van het aanslagbiljet:
1) Belastingsupplementen
2) Regulariseringen
3) Noch belastingsupplement, noch regularisatie
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Niet-aftrekbare belastingen
B.1 Belastingsupplementen
▪ De geraamde belastingschuld was te laag
• Bv. de verschuldigde belasting bedraagt 60.000 EUR i.p.v. geraamde 55.000 EUR

→ Het tekort moet als bijkomende belastingschuld geboekt worden en bij de niet-aftrekbare
belastingen opgenomen worden
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ De geraamde terug te vorderen belastingen waren te hoog
• Bv. de terug te vorderen belasting bedraagt 55.000 EUR i.p.v. geraamde 60.000 EUR

→Het overschot moet in kosten geboekt worden en bij de niet-aftrekbare belastingen opgenomen
worden
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Niet-aftrekbare belastingen
B.2 Regularisaties
▪ De geraamde belastingschuld was te hoog
• Bv. de verschuldigde belasting bedraagt 3.000 EUR i.p.v. geraamde belasting 3.500 EUR

→ Het bedrag van de niet-aftrekbare belastingen moet verminderd worden met de regularisatie van
de geraamde belastingen
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Niet-aftrekbare belastingen
B.2 Regularisaties
▪ De geraamde terug te vorderen belastingen waren te laag
• Bv. de terug te vorderen belasting bedraagt 3.000 EUR i.p.v. de geraamde 2.500 EUR

→ Het bedrag van de niet-aftrekbare belastingen moet verminderd worden met de regularisatie van
de geraamde belastingen
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Vrijstelling van terugbetalingen en regularisaties van belastingen
▪ Terugbetaalde belastingen vormen een belastbaar inkomen voor het boekjaar waarin de
vennootschap een zekere en vaststaande schuldvordering op de terugbetaling verkrijgt
▪ Vermijden van dubbele belastingen:
1) De terugbetaalde belastingen (die als opbrengst werden geboekt) worden afgetrokken van de
niet-aftrekbare belastingen van het boekjaar
2) Het eventueel niet-gerecupereerde saldo wordt opgenomen in de begintoestand van de reserves
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Niet-aftrekbare belastingen
B.3 Noch belastingsupplement, noch regularisatie

→ Geen invloed op de niet-aftrekbare belastingen
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Niet-aftrekbare belastingen
C. Roerende voorheffing
▪ Roerende voorheffing op ontvangen interesten en dividenden
▪ De schuldenaar van de roerende voorheffing is degene die de interesten en dividenden toegekend heeft
(art. 261, 1° WIB92)
▪ De ingehouden roerende voorheffing vormt in hoofde van de ontvangende vennootschap een kost
→ niet-aftrekbare belasting

▪ Opm: Indien de roerende voorheffing geactiveerd werd, is er geen verworpen uitgaven
37
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Roerende voorheffing op betaalde interesten en dividenden
Indien RV werd ingehouden
▪ De roerende voorheffing die de schuldenaar van het inkomen zelf te laste neemt, is niet aftrekbaar
▪ Art. 268 WIB92
De roerende voorheffing die eventueel ten laste van de schuldenaar valt ter ontlasting van de verkrijger
der inkomsten, wordt aan het bedrag van die inkomsten toegevoegd voor de berekening van de roerende
voorheffing (= brutering)

▪ Voorbeeld:
•

Een vennootschap heeft 500 EUR intresten betaald op geleend geld, en neemt de roerende voorheffing zelf
ten laste

•

Code 1201: 30/70 x 500 = 214,29 (brutering)
38
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Niet-aftrekbare belastingen
D. Voorziening voor de belasting
▪

Indien de vennootschap niet akkoord gaat met de gevestigde aanslag, kan een voorziening voor de
mogelijke verplichtingen aangelegd worden:
Com. IB nr. 195/60:
Een voorziening voor belastingen kan aangelegd worden voor voorzieningen die gevormd zijn met het oog op
belastingverplichtingen die uit een wijziging van de belastbare basis of in de berekening van de belasting kunnen
voortvloeien
De Commissie voor boekhoudkundige normen is van mening dat tevens een voorziening voor belastingen moet worden
aangelegd, wanneer na de afsluiting van het boekjaar en vóór het opmaken van de jaarrekening door de raad van
bestuur, de onderneming een belangrijke bijkomende aanslag ontvangt die betrekking heeft op de inkomsten
betreffende vorige boekjaren en waartegen de onderneming bezwaar aantekent

▪

Voorziening inzake niet-aftrekbare belastingen → belastbare reserve

▪

De later op deze reserve gedebiteerde ingekohierde niet-aftrekbare belastingen zijn op te nemen onder de
verworpen uitgaven
39
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Niet-aftrekbare belastingen
▪ Aanleg van de voorziening

▪ Aanwending van de voorziening (finaal: 55.000 EUR)
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Niet-aftrekbare belastingen
Voorbeeld
▪ Een kleine vennootschap (cfr. art. 1:24, §§ 1-6 WVV) heeft de volgende boekingen verricht op een 67rekening tijdens het boekjaar:
Voorafbetaling:

45.000 EUR

Belasting op liquidatiereserve ingevolge de reservering tijdens het jaar:

7.500 EUR

Belastingsaldo van vorig jaar:

500 EUR

Geraamde belasting voor het belastbaar tijdperk:

- 3.750 EUR

Roerende voorheffing:

4.000 EUR

Oplossing:
▪ Code 1201: 45.000 + 7.500 + 500 – 3.750 + 4.000 = 53.250
41
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Gewestelijke belastingen, heffingen en
retributies
▪ Rubriek 1202
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Gewestelijke belastingen, heffingen en
retributies
▪ Art. 198, eerste lid, 5° WIB92
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
5° de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies:
o andere dan deze bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en
o andere dan deze ingevoerd door de Gewesten op het gebruik van voertuigen of op het gebruik
van de openbare weg, alsmede de verhogingen, vermeerderingen, kosten en
nalatigheidsinteresten met betrekking tot deze niet-aftrekbare belastingen, heffingen en
retributies

Gewestelijke investeringspremie
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Gewestelijke belastingen, heffingen en
retributies
▪ Voorbeelden niet-aftrekbare belastingen van het Vlaamse Gewest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heffing op de vervuiling van oppervlaktewateren
Heffing op meststoffen
Elektriciteitsheffing
Heffing op de winning van grondwater
Heffing op verwijdering van vaste afvalstoffen
Taks op grindwinning
Dossiertaks op de aanvragen milieuvergunning
Heffing tot bestrijding leegstand en verkrotting van gebouwen of woningen
Heffing tot bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van economische sites
Planbatenheffing
Waterwegenvignet
Retributie voor het privatief gebruik van wegen, waterwegen en aanhorigheden
Retributie voor het verkrijgen van een bodemattest bij OVAM bij de overdracht van gronden
→ Wel aftrekbaar voor de gemandateerde die de retributie zelf betaalt en doorrekent aan de verkoper (Parl. Vr. nr. 224 van Wim Van
der Donckt dd. 17.02.2020)

•

…
44
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Gewestelijke belastingen, heffingen en
retributies
▪ Uitzondering:
•

Oneigenlijke gewestbelastingen = belastingen die vroeger federale belastingen waren, maar in het kader van de
regionalisering gewestelijke belastingen zijn geworden
Vb. Onroerende voorheffing, verkeersbelasting en BIV op autovoertuigen, de belasting op spelen en weddenschappen…

•

Kilometerheffing voor vrachtwagens

▪ Provincie – en gemeentebelastingen zijn dus aftrekbare beroepskosten !
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Geldboeten verbeurdverklaringen en straffen
van alle aard
▪ Rubriek 1203
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Geldboeten verbeurdverklaringen en straffen
van alle aard
▪ Art. 53, 6° WIB92:
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
6° geldboeten, met inbegrip van transactionele geldboeten, administratieve geldboeten opgelegd door overheden,
zelfs wanneer deze geldboeten niet het karakter van een strafrechtelijke sanctie hebben en zelfs wanneer hun bedrag
is berekend op basis van een aftrekbare belasting, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard, zelfs indien die
geldboeten of straffen worden opgelopen door een persoon die van de belastingplichtige bezoldigingen ontvangt als
vermeld in artikel 30, verhogingen van sociale bijdragen, fiscale of sociale regularisatieheffingen, alsook de
geldsommen zoals bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering;
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Geldboeten verbeurdverklaringen en straffen
van alle aard
▪ Zijn niet aftrekbaar (Circulaire 243/588.588 van 13 augustus 2008):
•
•
•
•
•

Alle in het WIB92 vermelde vaste geldboeten (administratieve en strafrechtelijke geldboeten)
De vaste btw-boeten
Verkeersboetes
De gerechtelijke transactionele boeten
Boeten wegens inbreuk op de reglementering van de prijzen of
de kwaliteit, op de milieuwetgeving, op de reglementering inzake mededinging, enz.

▪ Sinds aj. 2021 (BT vanaf 1/1/2020) ook niet langer aftrekbaar (Circulaire 2018/C/12 van 30 januari 2018):
▪ Proportionele geldboeten die betrekking hebben op een aftrekbare belasting (btw-boetes,
registratierechten, OV, BV,…)

▪ Verhoging van sociale bijdragen
▪ Kartelboeten
▪ Alle administratieve geldboeten, opgelegd door de publieke overheden
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Geldboeten verbeurdverklaringen en straffen
van alle aard
▪ Aftrekbare ‘boeten’
•
•

Contractuele schadevergoeding
Parkeerretributie (retributie ≠ geldboete)
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen en -premies
▪ Rubriek 1205
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
1. Wat?
▪ Tweede pensioenpijler
▪ Groepsverzekering:
• ‘Groep’ → ‘Aansluiting is verplicht voor elk personeelslid dat tot de in het reglement gedefinieerde categorie
behoort’

▪ Individuele pensioentoezegging
• Alle voordelen van een groepsverzekering, op individuele basis

▪ Financiële middelen uit de vennootschap verkrijgen
• Uitbetalen bepaalde geldsom bij overlijden aan erfgenamen
• Opbouwen van een pensioenkapitaal, uitgekeerd bij pensionering
• Gebruiken van een groepsverzekering voor het aangaan van een hypothecaire lening

▪ Gelden onttrekken aan het risico van de vennootschap
▪ Backservice en compensatie
▪ SIGeDIS-pensioendatabank
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51

Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
Stortingen bedrijfsleiders aftrekbaar:
▪ Betrekking op bezoldigingen die regelmatig en;
▪ Ten minste om te maand worden betaald of;
▪ Toegekend voor het einde van het belastbare tijdperk.
Artikel 195 WIB 1992
§1
Bedrijfsleiders worden voor de toepassing van de bepalingen inzake beroepskosten met werknemers
gelijkgesteld en hun bezoldigingen en de ermede verband houdende sociale lasten worden als beroepskosten
aangemerkt.
Stortingen van sociale verzekering of voorzorg zijn slechts aftrekbaar in zover zij betrekking hebben op
bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend vóór het einde van
het belastbare tijdperk waarin de ertoe aanleiding gevende bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en mits
zij door de vennootschap op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend.
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
▪ Begrenzing aftrekbaarheid
• De 80%-grens
•

Het aftrekbare bedrag van de werkgeversbijdragen is in functie van de bruto jaarwedde van de werknemer
→ “80%-grens”
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
▪ De 80%-grens (toegepast voor bedrijfsleiders)
AP-kapitaal ≤ [[((80% T –WP) x N/D) – Andere extralegale pensioenen] x COEF] / (1+ winstdeling %)
AP
• = aanvullende bedrijfspensioen

N/D (carrière)

• N = aantal in de onderneming gepresteerde en nog te
presteren jaren
• D = normale duur van de beroepswerkzaamheid
• Datum in dienst tot pensioen
• Maximaal 10 jaar voordien meenemen
• Maximaal 40 jaar
• In maanden

T
• = laatste normale bruto jaarbezoldiging

Andere extralegale pensioenen

• Groepsverzekering
• IPT
• VAPZ
• RIZIV

WP
• = wettelijk pensioen
• 25% van de bezoldiging vóór 2021
• 50% van de bezoldiging vanaf 2021 (Circulaire 2022/C/33)
•Minimum: 15.911,04 EUR (inkomstenjaar 2021)
•Maximaal: 17.592,11 EUR (inkomstenjaar 2021)
Coëfficiënt

• Afhankelijk van burgerlijke staat
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
▪ De 80% regel
Vaststelling van de maximaal te verzekeren jaarrente
→ Omzettingscoëfficiënt:
Alleenstaand

Gehuwd/wettelijk samenwonend

Leeftijd bij
uitkering

Geen indexering
Geen overdracht

Indexering 2%
Geen overdracht

Geen indexering
Overdracht 80%

Indexering 2%
Overdracht 80%

60 jaar

12,9130

15,6389

14,8470

18,3749

61 jaar

12,6137

15,1980

14,5651

17,9277

62 jaar

12,3100

14,7559

14,2764

17,4763

63 jaar

12,0023

14,3133

13,9810

17,0209

64 jaar

11,6908

13,8705

13,6791

16,5621

65 jaar

11,3761

13,4282

13,3711

16,1004
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
Circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022
• Afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt bij vaststelling wettelijk rustpensioen voor berekening van
80%-grens
• Leidt tot harmonisering van de berekening van het proportioneel pensioen van zelfstandigen en
werknemers
• Harmonisatiecoëfficiënt op 1 gebracht vanaf 01.01.2021 voor rustpensioenen, overlevingspensioenen
en overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 01.01.2022
• Raming van het wettelijk pensioen
✓ Voor 2021: 25% op basis van de brutojaarbezoldiging van 2020 (rekening houdend met min. en max. pensioen)
✓ Vanaf 2021: 50% op basis van de brutojaarbezoldiging
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
3. Taxatie uitkeringen in kapitaal
▪ Solidariteitsbijdrage 2% (bruto-uitkering incl. winstdeelneming) + RIZIV-bijdrage 3,55%
▪ Gedeelte gefinancierd door bedrijfsleider:
• 10% uitkeringen vanaf 60 jaar
• 33% uitkeringen vóór 60 jaar
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
Regering Michel I
▪ Uitkering aanvullend pensioen is gekoppeld aan het opnemen van het wettelijk (vervroegd)
pensioen
▪ Gedeelte gefinancierd door werkgever of vennootschap:
Leeftijd bij uitkering

Tarief (vanaf 01/01/2016)

60 jaar

20%

61 jaar

18%

62 jaar en ouder, of bij opname wettelijk pensioen

16,5%

Wettelijke pensioenleeftijd

10%

Verhoging wettelijke pensioenleeftijd:
• Op vandaag: 65 jaar
• Vanaf 2025: 66 jaar
• Vanaf 2030: 67 jaar
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Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,
werkgeversbijdragen
4. Groepsverzekering in de vennootschap
▪ Premies fiscaal aftrekbaar
• 80%-regel
• Verzekeringsmaatschappij heeft verplichting om gegevens door te geven aan de pensioendatabank
SIGeDIS

▪ 4,4% verzekeringstaks (aftrekbaar)
▪ De Wyninckx-bijdrage
•
•
•
•
•
•

Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen
Ten laste van de vennootschap
Fiscaal aftrekbare uitgave
Premies VAPZ tellen niet mee voor de beoordeling van de grens
Grens is per vennootschap en per zelfstandige bedrijfsleider/werknemer
Uiterlijk tegen 31 december te betalen aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ)
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▪ De Wyninckx-bijdrage (vervolg)
• Regeling vanaf 1 januari 2019:
✓ Wyninckx-bijdrage verschuldigd indien het wettelijk pensioen in combinatie met het aanvullend pensioen hoger
is dan het maximale ambtenarenpensioen
➢ Drempel maximale ambtenarenpensioen: “pensioendoelstelling” (78.453,60 EUR)

• 3% op de aangroei van de gespaarde reserves (↔ jaarlijkse stortingen)
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
▪ Rubriek 1205
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
Aftrek autokosten (art. 66 WIB92)
▪ Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van de in art. 65 WIB92 bedoelde voertuigen:
Met betrekking tot de andere dan uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen gebruikte personenauto's, auto's
voor dubbel gebruik en minibussen, zoals deze zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van
motorvoertuigen, [ met inbegrip van de lichte vrachtauto's bedoeld in artikel 4 § 3, van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,] worden de in artikel 1[...] bedoelde bijkomende kosten evenwel op
dezelfde wijze als de aanschaffings- of beleggingswaarde van die voertuigen afgeschreven.

•

Personenvoertuig: een motorvoertuig bestemd voor het vervoer van personen, met ten hoogste acht
zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend

•

Personenwagen: elke auto waarvan de binnenruimte uitsluitend is opgevat en gebouwd voor het vervoer van
personen

•

Auto voor dubbel gebruik: elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen én zaken
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
•

Minibus: elke auto die opgevat en gebouwd is voor het vervoer van personen, die bij het gebruik van
bezoldigd vervoer van personen ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, zonder die van de bestuurder
en die voorzien zijn van een koetswerk van hetzelfde type als dat van lichte vrachtauto's of autobussen

•

Met personenwagen gelijkgestelde lichte vrachtauto: voertuigen die ingeschreven zijn als lichte
vrachtauto, maar NIET beantwoorden aan één van de voertuigtypes beschreven in art. 4, §2, a tot d
WIGB met personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen gelijkgesteld

▪ Dus geen aftrekbeperking voor motorfietsen, heftrucks, vrachtauto’s, autobussen, autocars, enz.
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autovoertuigen
▪

Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van lichte vrachtwagens
•

Lichte vrachtwagen (conform art 4, §2, a tot d WIGB): elke auto, opgevat en gebouwd voor het vervoer van zaken
waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht niet meer bedraagt dan 3500 kg én die:
a)

bestaat uit een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die ten hoogste twee plaatsen bevat, die van de
bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak;

b)

bestaat uit een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die ten hoogste zes plaatsen bevat, die van de
bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak;

c)

gelijktijdig bestaat uit een passagiersruimte die ten hoogste twee plaatsen bevat, die van de bestuurder niet
inbegrepen, en een daarvan afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter
de zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op
een hoogte van 20 cm boven de vloer, altijd minstens 50 % bedraagt van de lengte van de wielbasis. De laadruimte
moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer
zonder verankeringsplaatsen voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels, die deel uitmaakt van het koetswerk;

d)

gelijktijdig bestaat uit een passagiersruimte die ten hoogste zes plaatsen bevat, die van de bestuurder niet inbegrepen,
en een daarvan volledig afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter de
laatste rij zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het
voertuig, op een hoogte van 20 cm boven de vloer, altijd minstens 50 % bedraagt van de lengte van de wielbasis. De
laadruimte moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een vaste of duurzaam bevestigde, horizontale
laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels, die deel uitmaakt van het
koetswerk.
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
▪ Art. 66, §2 WIB 92

Aftrekbeperking is niet van toepassing:
1° op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond
daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn;
2° op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe
speciaal zijn uitgerust;
3° op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd;
4° voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn
vermeld;
5° voor de kosten met betrekking tot laadstations voor elektrische wagens.
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
Aftrekbaarheid beperkt in functie van
CO2-uitstoot

100% aftrekbaar

Huur, lease,…

Financieringskosten

Afschrijvingen

Mobilofoonkosten, handsfree kit

Onderhoud en herstellingen

Aanbrengen publiciteit

Autokeuring

Parking personeel en klanten

Verkeersbelasting
Carwash
Parkeerkosten
Brandstofkosten (!)
…
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
▪ Voorbeeld (aj. 2022)
•

Stel aftrekpercentage op basis van de gramformule (64%)

•

Verworpen uitgave vennootschap?
Autokosten

Aftrekpercentage: 64%

Huur

5.000

Onderhoud

900

Brandstof

1.700

VAA

-3.600

Totaal

4.000

Verworpen uitgave

4.000 x 0,36 = 1.440
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
▪ ‘Fake hybride wagens’
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Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
▪ Indien fake hybride wagen (enkel indien aangeschaft vanaf 01/01/2018):
• Dan is het in aanmerking te nemen CO2-uitstootgehalte gelijk aan dit van het overeenstemmende
voertuig dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof
• Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die
gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5

70

70

35

16/06/2022

Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op
autovoertuigen
▪ Lijst met overeenstemmende voertuigen
• Publicatie lijst op website FOD Financiën
• Uiterlijk 20/04/2020 moeten alle fabrikanten van alle valse hybrides die tussen 1/1/2018 en
1/1/2020 op de markt zijn gebracht het overeenstemmend voertuig meedelen
• Vanaf 1/1/2020 moet van elke nieuwe verkochte valse hybride automatisch de gegevens
worden meegedeeld aan de FOD Financiën
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▪ Art. 66, §1, vierde lid WIB92: de geleden minderwaarden bij de realisatie van de voertuigen
vallen ook onder de aftrekbeperking
• Minderwaarde slechts als beroepskosten aftrekbaar tot de in procenten uitgedrukte verhouding tussen
(de som van de vóór verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen/som van de geboekte afschrijvingen)

Voorbeeld (aj. 2022)
▪ Een vennootschap, kleine onderneming cfr. art. 15 W.Venn. / 1:24 WVV, heeft in 2019 een
dieselvoertuig (180 g/km CO2-uitstoot) voor 60.000 EUR aangekocht. In 2022 besluit zij om de
wagen te verkopen voor 10.000 EUR. De wagen wordt lineair op 5 jaar afgeschreven.
▪ Boekwaarde wagen: 60.000 EUR – (12.000 EUR x 3) = 24.000 EUR
→ Minderwaarde bij realisatie: 24.000 EUR – 10.000 EUR = 14.000 EUR
▪ Totaal fiscaal aanvaarde afschrijvingen:
2019

2020

2021

12.000 x 60% = 7.200

12.000 x 50% (*) = 6.000

12.000 x 50% (*) = 6.000

(*) 120% - (0,5% x 1 x 180) = 30%, maar min. 50%

(*) 120% - (0,5% x 1 x 180) = 30%, maar min. 50%
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▪ Aftrekbaar percentage minderwaarde: (7.200 + 6.000 + 6.000) / (12.000 + 12.000 + 12.000) =
53,33%
→ Aftrekbaar deel minderwaarde: 53,33% x 14.000 =

7.466,20 EUR

→ Verworpen uitgave: 14.000 – 7.466,20 =

6.533,80 EUR

6.533,80
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▪ Aftrekbeperking kilometervergoeding voor beroepsgebruik eigen personenwagen
(vervolg)

•

Sinds aj. 2021 (BT 01/01/2020): opsplitsing tussen brandstofkosten en andere autokosten
niet langer vereist
→Alle autokosten (incl. brandstofkosten) aftrekbaar volgens de gramformule

• Voorbeeld
De werkelijke beroepsverplaatsingen van een werknemer met een personenwagen (benzine, 94 g/km
CO2-uitstoot) bedragen 7.500 kilometer. De werknemer heeft hiervoor een vergoeding van 0,3707
EUR/km (periode 01/07/2021 tot 31 juni 2022) ontvangen.
o Aftrekpercentage: 120% - (0,5% x 94 x 0,95) = 75,35% (na afronding: 75,4%)
o Verworpen uitgaven: (7.500 x 0,3542) x 24,6%= 653,50 EUR
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▪ Aftrekbeperking kilometervergoeding voor beroepsgebruik eigen personenwagen
(vervolg)

• Bijzondere regeling woon-werkverkeer met de ‘eigen’ wagen
• Aftrekbaar ten belope van 0,15 EUR/km

• Vanaf 2027 (BT aanvangt op 1 januari 2026)
• Schrapping wanneer beroepskosten wagen niet aftrekbaar meer is
• Enkel toepasbaar voor wagens zonder CO2-uitstoot
• Wagens onder de overgangsregeling blijven aftrek behouden
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▪ Uitzonderingen fiscale aftrekbeperking autokosten
•

Financieringskosten en mobilofoonkosten

•

Solidariteitsbijdrage

•

Kosten om parkeergelegenheid te voorzien voor:
− Voertuigen van klanten
− Voertuigen van personeel
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▪ Uitzonderingen fiscale aftrekbeperking autokosten (art. 66, §2 WIB92):
1. Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond
daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn;
2. Voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe
speciaal zijn uitgerust;
3. Voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.

▪ Beroepskosten zijn 100% aftrekbaar
▪ Maar art. 66, §3 WIB92 !
De in § 1 vermelde beroepskosten omvatten de kosten die zijn gedaan met betrekking tot de in § 2, 1° en 3°, vermelde voertuigen die
toebehoren aan derden, zomede het bedrag van de in dit artikel vermelde kosten die aan derden worden terugbetaald.

• Toch fiscale aftrekbeperking indien voertuigen toebehoren aan derden
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▪ Problematiek art. 66, §3 WIB92:
• Verhuurbedrijf huurt/least de voertuigen + vervolgens onderverhuring
− Verhuurbedrijf is geen eigenaar van de verhuurde voertuigen
− Com.IB 66/27: huurkosten zijn toch 100% aftrekbaar
− Arrest HvC dd. 15/03/2012: aftrekbeperking aangezien kosten verbonden zijn aan
uitsluitend verhuurde voertuigen die toebehoren aan derden
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▪ Oplossing:
• Toevoeging art. 66, §2, 4° WIB92 (sinds aj. 2019)
Aftrekbeperking is niet van toepassing:
[…]
4° Voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op
factuur zijn vermeld

➔ Autokosten zijn 100% aftrekbaar bij de belastingplichtige die de kosten doorfactureert
➔ Autokosten worden beperkt in hoofde van de eindgebruiker
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Voordeel alle aard
A. Voordeel alle aard bedrijfswagens conform art. 65 WIB92
Jaarlijks VAA = CO2-percentage x 6/7 x cataloguswaarde wagen
(minimum: 1.370 EUR (aj. 2022) / 1.400 EUR (aj. 2023))

▪ Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, incl.
opties en werkelijk betaalde btw, excl. toegestane kortingen
▪ Cataloguswaarde daalt jaarlijks met 6% (tot min. 70% van de initiële cataloguswaarde)
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▪ Cataloguswaarde
→Vermenigvuldigen met een percentage dat afhankelijk is van de periode die is verstreken
vanaf de datum van eerste inschrijving
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▪ CO2-coefficiënt inkomstenjaar 2021 (inkomstenjaar 2022)
▪
▪

CO2-percentage diesel:
CO2-percentage benzine, aardgas, LPG:

5,5% voor 84 (75) g/km
5,5% voor 102(91) g/km

▪
▪

Uitstoot > 84 (75) g of 102 (91) g:
Uitstoot < 84 (75) g of 102 (91) g:

0,1% verhoging per extra CO2-gram
0,1% verlaging per minder CO2-gram

▪
▪

Max = 18%
Min = 4% (elektrische wagen!)
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▪ Voorbeeld 1: berekening VAA (aj. 2022)
• Gegevens:
o Cataloguswaarde:
o Datum eerste inschrijving:
o CO2-uitstoot:

30.000 EUR
21/06/2019
119 g/km (benzine)

• Berekening:
o Referentie CO2: 5,5 + 0,1 x (119 – 102) = 7,2% (min. 4% - max. 18%)
o Leeftijdscoëfficiënt:
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▪ Voorbeeld 1: berekening VAA (aj. 2022) (vervolg)
o Vanaf 01/01/2021 privégebruik:
• Periode 1/1/2021 – 31/5/2021 = 151 dagen
• Periode 1/6/2021 – 31/12/2021 = 214 dagen

→ 94%
→ 88%

o VAA:
• 30.000 x 7,2 % x (151/ 365) x 94% x 6/7
• 30.000 x 7,2 % x (214/ 365) x 88% x 6/7

o Minimum VAA: 1.370 (aj. 2022)

= 719,98
+
= 955,24
1.675,22 EUR

1.675,22 EUR
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B. Voordeel alle aard lichte vrachtauto’s
▪ Geen toepassing van voorgaande regels !
▪ Art. 36, §1 WIB92
Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger.
In de gevallen die Hij bepaalt kan de Koning regels stellen om die voordelen op een vast bedrag te ramen.
→ art. 18 KB/WIB92

→ Werkelijke waarde bij de verkrijger
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Schrapping methode ‘werkelijk gebruik’ i.h.k.v. de aftrekbeperking in de VenB (vanaf AJ 2022)
▪ NIET MEER: methode ‘werkelijk gebruik’
▪ Beperken van de verworven uitgaven tot het werkelijke beroepsmatige deel van de autokosten
(Com. IB 92 nr.195/106-110)
▪ Te beperken autokosten verminderen met kosten privégebruik. Restsaldo autokosten
onderworpen aan aftrekbeperking

▪ Bewijs door middel van dagelijkse rittenadministratie en kilometerstand begin boekjaar en
einde boekjaar
▪ WEL NOG: toegelaten methode:
▪ Belastbaar VAA in mindering brengen van de te beperken autokosten van het voertuig.
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Nieuwe CO2-testmethode

▪ Sinds 09/2018: WLTP-meetcyclus (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test) voor homologatie
nieuwe auto’s
▪ ‘Oude’ NEDC-norm (New European Driving Cycle): lager CO2-uitstootgehalte
▪ FAQ bedrijfswagens – nr. 41 (https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-faq-bedrijfswagens-2019-versie17.pdf)
• Indien gelijkvormigheidsattest met 2 CO2-uitstootgehaltes:
•
•

NEDC-waarde: code 49.1
WLTP-waarde: code 49.4

→ Voor voertuigen met 2 CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC), mag t.e.m. 31/12/2020 met de (gunstigere)
NEDC-waarde rekening worden gehouden voor de berekening van het VAA
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Vraag nr. 529 van Wouter Vermeersch (VB) dd. 06/07/2021

▪ Vraag
Tot 31 december 2021 moeten de autofabrikanten twee waarden op de officiële voertuigdocumenten vermelden: de CO2uitstoot die volgens de nieuwe WLTP-waarde wordt bepaald en een omzetting van deze waarde in een NEDC-waarde (NEDC
2.0). Voor voertuigen met twee CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC) mag de belastingplichtige (onder voorbehoud van
wetswijziging) kiezen of hij inzake de berekening van het voordeel van alle aard (VAA) en de aftrekbaarheid van de kosten
van die personenwagen met de WLTP dan wel met de NEDC-waarde rekening houdt. Wegens tegenstrijdige berichten in de
media, graag verduidelijking wanneer en voor welke wagens er nu verplicht overgeschakeld wordt op de WLTP-waarde.
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▪ Antwoord Minister van Financiën
De huidige wetgeving verduidelijkt niet of er rekening moet worden gehouden met de NEDC-waarde dan wel met de WLTP-waarde voor
de vaststelling van het aftrekpercentage van beroepsmatige autokosten en de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard van de
bedrijfswagen. Daarom zal bij de vaststelling van het aftrekpercentage en bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard
rekening moeten worden gehouden met:
- de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
- de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
- de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde
heeft.
Voormeld standpunt is van toepassing totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden.
Momenteel zijn er geen wetswijzigingen daaromtrent gepland.
Meer informatie over het toe te passen CO2-uitstootgehalte voor de vaststelling van het aftrekpercentage en van het belastbaar voordeel
van alle aard vindt u terug in de volgende FAQ's gepubliceerd op www.fisconetplus.be:
- nr. 41 van de gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk
gebruikt van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig;
- - FAQ over het aftrekpercentage van beroepsmatige autokosten.
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▪ Voorbeeld gelijkvormigheidsattest (Bron: Fiscale Actualiteit nr. 2019/11, p. 9-10)
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Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (1) (BS 03/12/2021)
▪ Voertuigen: cfr. art. 65 WIB92
▪ Moment van aankoop (besteldatum !),
huur of leasing
▪ Overzicht hierna: zowel voor de VenB als
voor de PB
▪ Aanslagjaar: ook telkens gekoppeld aan een
belastbaar tijdperk dat ten vroegste een
aanvang neemt op 1 januari
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1) Voertuigen aangeschaft vóór 2018
▪ “Grandfathering”-regeling
• Nieuw art. 550 WIB92: geen wijzigingen aan huidige aftrekregeling
• Aftrekpercentage bepaald op basis van de gramformule
• VENB: min. 50% en max. 100%
• PB: min. 75% voor voertuigen aangeschaft vóór 01/01/2018
▪ Uitzonderingen:
• Voertuigen met CO2-uitstoot van min. 200 g/km → minimumaftrek van 40%

• Voertuigen waarvoor omtrent het CO2-uitstootgehalte geen gegevens beschikbaar zijn bij de DIV
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2) Aankoop, leasing of huur tussen 01/01/2018 en 31/12/2022

▪ Valse hybrides
• Toepassing grandfathering-regeling (= behoud huidige fiscaliteit)
• Gramformule (met aangepaste CO2-uitstoot)
• Aftrekpercentage: min. 50% en max. 100%

▪ Andere voertuigen
• Toepassing grandfathering-regeling
• Gramformule
• Aftrekpercentage: min. 50% en max. 100%
• Min. 40% indien CO2-uitstoot van minstens 200 g/km
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3) Aankoop, leasing of huur tussen 01/01/2023 en 30/06/2023
▪ Oplaadbare hybridevoertuigen (= plug-in hybrides, inclusief “fake” hybride wagens)
• Kosten van benzine en diesel
• Aftrekbaar bedrag: gramformule
• Max. 50% (!)
• Andere autokosten (o.a. elektriciteit)
• Aftrekbaar bedrag: gramformule
• Min. 50% en max. 100%
• Grandfathering-regeling
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• Andere voertuigen
• Aftrekbaar bedrag: gramformule
• Min. 50% en max. 100%
• Min. 40% indien CO2-uitstoot van minstens 200 g/km

• Grandfathering-regeling
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4) Aankoop, leasing of huur tussen 01/07/2023 en 31/12/2025
▪ Oplaadbare hybridevoertuigen
• T.e.m. aj. 2025 (BT vanaf 01/01/2024)
• Kosten van benzine en diesel
• Gramformule (met aangepaste CO2-uitstoot)
• Max. 50%
• Overige autokosten
• Gramformule (met aangepaste CO2-uitstoot)
• Min. 50% en max. 100%

• Vanaf aj. 2026 (BT vanaf 01/01/2025)
• Gramformule (met aangepaste CO2-uitstoot)
• Afschaffing minimumgrens aftrek (van 50% of 40%)
• Start gefaseerde afbouw bovengrens aftrek
96
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▪ Aankoop wagen inkomstenjaar 2025
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▪ Andere voertuigen MET CO2-uitstoot
▪ T.e.m. aj. 2025 (BT vanaf 01/01/2024)
▪ Gramformule
▪ Min. 50% en max. 100%
▪ Min. 40% indien CO2-uitstoot van minstens 200 g/km

▪ Vanaf aj. 2026 (BT vanaf 01/01/2025)
▪ Gramformule
▪ Afschaffing minimumgrens aftrek (van 50% of 40%)
▪ Start gefaseerde afbouw bovengrens aftrek
▪ Aj. 2026 (BT vanaf 01/01/2025): max. 75%

▪ Aj. 2027 (BT vanaf 01/01/2026): max. 50%
▪ Aj. 2028 (BT vanaf 01/01/2027): max. 25%
▪ Aj. 2029 (BT vanaf 01/01/2028): 0% aftrek
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▪ Andere voertuigen ZONDER CO2-uitstoot (= voertuigen die rijden op elektriciteit of op waterstof)
• Vanaf aj. 2026 (BT vanaf 01/01/2025) en volgende
• = cfr. “huidige regeling”
• Gramformule
• Max. 100%
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5) Aankoop, leasing of huur vanaf 01/01/2026
▪ Vanaf aj. 2027 (BT vanaf 01/01/2026): 0% aftrek
▪ Tenzij voertuigen ZONDER CO2-uitstoot
• Indien aankoop, leasing of huur VÓÓR 01/01/2027
• Blijft 100% aftrekbaar voor de volledige looptijd

• Indien aankoop, leasing of huur NA 01/01/2027
• Afbouwregeling aftrekpercentage:
• Aangekocht in 2027: 95% aftrekbaar voor de volledige looptijd
• Aangekocht in 2028: 90% aftrekbaar voor de volledige looptijd

• Aangekocht in 2029: 82,5% aftrekbaar voor de volledige looptijd
• Aangekocht in 2030: 75% aftrekbaar voor de volledige looptijd
• Aangekocht in 2031: 67,5% aftrekbaar voor de volledige looptijd
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Voorbeeld
▪ Aankoop op 1 januari 2024: dieselwagen (CO2 115 g/km) versus elektrische wagen
Dieselwagen

Elektrische wagen
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▪ Rubriek 1234
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Mobiliteitsvergoeding
▪ Wat? Inleveren bedrijfswagen voor jaarlijkse cash vergoeding
▪ Voor wie?
• Alle personen die onder gezag, leiding en toezicht werken, al dan niet met een
arbeidsovereenkomst, die het voordeel van een bedrijfswagen genieten
•

Zelfstandige bedrijfsleiders zijn uitgesloten

• Vrij keuze van werkgever en werknemer
▪ Inwerkingtreding: vanaf 1 januari 2018
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▪ Voorwaarden?
• Werkgever:
• Gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de
invoering van de mobiliteitsvergoeding, (een) bedrijfswagen(s) ter beschikking stellen aan
werknemer(s)
• Uitzondering starters: minstens 12 maanden

• Werknemer:
• In de voorbije 36 maanden: minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of beschikt
hebben; EN
• Op moment aanvraag: minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken
• Termijn van 3 maanden kan zowel binnen als buiten de termijn van 12 maanden vallen

• Schriftelijke aanvraag en beslissing

104

104

52

16/06/2022

Niet-aftrekbare mobiliteitsvergoedingen
▪ Fiscaliteit:
(Jaarlijkse) mobiliteitsvergoeding
WG neemt GEEN brandstofkosten
voor privégebruik ten laste

Cataloguswaarde x 6/7 x 20%

WG neemt (geheel of gedeeltelijk)
brandstofkosten voor privégebruik
ten laste (bv. tankkaart)

Cataloguswaarde x 6/7 x 24%

Belastbaar deel (VAA)
Cataloguswaarde x 6/7 x 4%
(minimum VAA: 1.370 EUR (aj. 2022) /
1.400 EUR (aj. 2023))
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▪ Voor de werkgever (vennootschap):
• Bijzondere bijdrage sociale zekerheid: 100% aftrekbaar
• Mobiliteitsvergoeding: 75% aftrekbaar
• Overgangsmaatregel tot 31 december van het eerste kalenderjaar volgend op het jaar van omruiling
van de bedrijfswagen: volgens CO2-uitstoot (art. 198bis WIB92)
• Waarbij: 75% < aftrekpercentage < 95%
• Na overgangsperiode: jaarlijkse verlaging tarief met 10% tot 75%

• 17% of 40% van belastbaar deel (= cataloguswaarde x 6/7 x 4%) in VU
• Minimale belastbare basis
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Voorbeeld
▪ Gegeven:
• In 2018: inlevering bedrijfswagen met tankkaart (geen eigen bijdrage) voor mobiliteitsvergoeding
• Cataloguswaarde = 30.000 EUR; diesel; CO2-uitstoot = 110 g/km (aftrekpercentage van 80% cfr. art.
198bis WIB92)
▪ Voor de werknemer:
• Mobiliteitsvergoeding: 30.000 x 6/7 x 24% = 6.171,43 EUR
• Belastbaar deel mobiliteitsvergoeding (VAA): 30.000 x 6/7 x 4% = 1.028,57 EUR, met minimum van 1.310
EUR (aj. 2019)
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▪ Voor de werkgever:
• VU: 20% (cfr. art. 198bis WIB92) x 6.171,43 EUR = 1.234,29 EUR
• VU en minimaal belastbare basis: 40% x 1.310 EUR = 524 EUR

1.234,29
524,00
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Grondwettelijk Hof, 23 januari 2020
▪ Indiening verzoek tot nietigverklaring: discriminatie en uitholling sociale zekerheid
• Verschillende behandeling inkomsten naargelang ze al dan niet een verlies van een voordeel in
natura compenseren
▪ Hof: vernietiging wetgeving
• Cfr. eerder advies van Raad van State
• Geen rechtvaardiging voor verschillende behandeling mobiliteitsvergoeding en loon
• Bedrijfswagen wordt ingeruild voor vrij te besteden geldbedrag → twijfelachtig dat ecologische
doelstellingen wetgever behaald worden
•

“[…] geen enkele waarborg…dat daarmee ook effectief ‘alternatieve duurzame verkeersmodi’ worden
aangewend”
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▪ Geen retroactieve vernietiging
• Hof handhaaft gevolgen vernietigde wet tot
inwerkingtreding eventuele nieuwe wetsbepalingen, en
uiterlijk t.e.m. 31 december 2020
▪ Geringe impact!
• In 2018: gebruik regeling door slecht 355 personen
• Overstap mogelijk naar mobiliteitsbudget
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Mobiliteitsbudget
▪ Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (BS, 29/03/2019)
• Inwerkingtreding: 1 maart 2019
▪ Principe: in ruil voor het inleveren van een bedrijfswagen (of het afzien van aanspraken op een
bedrijfswagen) wordt een budget ter beschikking gesteld dat op ≠ manieren kan worden besteed
▪ 3 pijlers (pijler 1 en/of pijler 2 en/of pijler 3):
PIJLER 1
Milieuvriendelijke
bedrijfswagen

PIJLER 2
Duurzame
vervoermiddelen

PIJLER 3
Saldo budget in
cash
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▪ Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen
Wat?

Fiscale en sociale behandeling?

• Elektrische wagen; of
• Wagen met maximum CO2-uitstoot
- In 2019: 105 g/km
- In 2020: 100 g/km
- In 2021: 95 g/km
- Indien oplaadbare hybride wagen:
capaciteit elektrische batterij > 0,5 kWh
per 100 kg

• Idem bedrijfswagen
• Werkgever: CO2solidariteitsbijdrage
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▪ Pijler 2: duurzame vervoermiddelen
Wat?

Fiscale en sociale behandeling?

• Zachte mobiliteit (max. 45 km/u): aankoop, huur, leasing, onderhoud en

• Werknemer: onbelast + geen
sociale bijdragen
• Werkgever: volledig aftrekbaar
+ geen sociale bijdragen

verplichte uitrusting van o.m. rijwielen, bromfietsen en motorfietsen
Openbaar vervoer: abonnementen en vervoersbewijzen

•
• Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer
• Deeloplossingen (carpooling, autodelen, taxivervoer,…)
• Gecombineerd vervoer (mobiliteitsdiensten die een combinatie zijn van
bovenstaande)

+ 2 gelijkstellingen:
• Dicht bij de werkplaats wonen (binnen straal van 5 km)
- Huur woning of appartement
- Interesten hypothecaire lening woning

• Terbeschikkingstelling fiets door werkgever en kilometervergoeding
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▪ Pijler 3: saldo budget in cash
Wat?

Fiscale en sociale behandeling?

Uitbetaling in cash van het niet-bestede gedeelte van het budget (na
pijler 1 en 2)

• Werknemer: onbelast; wel een
bijzondere sociale bijdrage van
38,07%
• Werkgever: aftrekbare
beroepskost
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▪ Invoering mobiliteitsbudget gebaseerd op dubbele vrijwilligheid
▪ Voorwaarden
• Werkgever
•

Gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de
invoering van het mobiliteitsbudget, reeds bedrijfswagens ter beschikking stellen van één of
meer werknemers
•

Uitzondering: starters

• Werknemer
•

In de voorbije 36 maanden: reeds 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of reeds 12
maanden in aanmerking komen voor een bedrijfswagen; EN
•

•

Uitzondering: bij aanwerving en promotie

Op moment aanvraag: reeds voor een ononderbroken periode van 3 maanden over een
bedrijfswagen beschikken of voor een bedrijfswagen in aanmerking komen
•

Uitzondering: bij aanwerving en promotie
115
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▪ Voorwaarden (vervolg)
• Schriftelijke aanvraag en beslissing
• Geen cumul met mobiliteitsvergoeding
•

MAAR: mobiliteitsbudget mag wel toegekend worden ter vervanging van de
mobiliteitsvergoeding
→ Vernietiging regeling mobiliteitsvergoeding (zie eerder)
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▪ Bedrag: de reële jaarlijkse werkgeverskost (“total cost of ownership”)
•
•
•

De jaarlijkse bruto kosten van de ingeleverde bedrijfswagen(s)
Inclusief fiscale en parafiscale lasten en kosten van het bedrijfswagenbeleid (financiering,
brandstof,…)
Indien functieverandering: verhoging of verlaging
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▪ Wet van 25/11/2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (1) (BS
03/12/2021)
•

Omvang mobiliteitsbudget
•
•

Berekeningsformule: reële jaarlijkse werkgeverskost (“TCO”)
Machtiging Koning (vanaf 1 januari 2022) nieuwe berekeningsformule: ‘werkelijke kosten’ en
‘forfaitaire waarden’
o Formule 1 (verplichting) : “Werkelijke kosten”
o Formule 2 (optioneel) : “Forfaitaire waarden”

•

Invoering vork mobiliteitsbudget: min. 3.000 EUR – max. 16.000 EUR per kalenderjaar (geen
indexering)

•

Absolute begrenzing
o
o

Indien TCO lager dan 3.000 EUR → mobiliteitsbudget toekennen van minimum 3.000 EUR
Indien TCO hoger dan 16.000 EUR → mobiliteitsbudget beperkt tot 16.000 EUR
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• Relatieve begrenzing
• Het mobiliteitsbudget mag (onverminderd het minimum van 3.000 EUR) nooit hoger zijn dan "een
vijfde van het totale brutoloon“ (met een plafond van 16.000 EUR)

• Overgangsregeling
• Mobiliteitsbudgetten "die zijn toegekend vóór de datum van bekendmaking [van de
wijzigingswet] in het Belgisch Staatsblad“ → vanaf 1 januari 2023
• Overige mobiliteitsbudgetten → vanaf 1 januari 2022
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• Verdwijnen wachtperiode/ sperperiode
o Voorheen: sperperiode
•
•

Aanvraag inruilen bedrijfswagen voor mobiliteitsbudget pas na 3 maanden en;
36 maanden voor aanvraag minstens 12 maanden over bedrijfswagen beschikken of aanspraak
kunnen op doen

o Wijziging: mogelijkheid direct omruilen bedrijfswagen in mobiliteitsbudget
o Blijven vereist voor mobiliteitsbudget:
•

De werkgever moet al minstens gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden voor de
invoering van het mobiliteitsbudget, één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking hebben gesteld
van één of meerdere werknemers (wet, art. 4, § 2; een voorwaarde waarop een afwijking geldt als het om een
startende werkgever gaat, wet, art. 4, § 3)

•
•

Dat de betrokken werknemer "daadwerkelijk over een bedrijfswagen" kan beschikken of "voor een
bedrijfswagen in aanmerking" komt (wet, art. 4, § 4)
De werknemer dient deel uit te maken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever
geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet (wet, art. 4, § 5)
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• Aanpassingen pijler 1
• Bedrag omvang bestedingen (aanschaf van een milieuvriendelijke bedrijfswagen, inclusief
gerelateerde kosten): vaste formule
•

Formule 1 (vermoedelijk verplicht gebruik) : op basis van “werkelijke kosten”

•

Formule 2 (optioneel) : op basis van “forfaitaire waarden”

→ Mogelijkheid bepaling formule (i.p.v. in functie van TCO ingeleverde wagen) door de Koning vanaf 1
januari 2022

• Schrapping uitzondering m.b.t. “einde reeksen” bij milieuvriendelijke bedrijfswagen (vanaf 1 januari
2022)
•

Voorwaarde milieuvriendelijke bedrijfswagen: “aan te merken emissienorm voor
luchtverontreinigende stoffen”
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• Aanpassingen pijler 2
• Openbaar vervoer → pijler 2
•

Voorheen: abonnementen voor het openbaar vervoer voor de verplaatsingen van de werknemer en
zijn inwonende gezinsleden

•

Wijziging: abonnementen voor het openbaar vervoer "voor alle verplaatsingen van zowel de
werknemer als zijn inwonende gezinsleden“

• Betaling i.v.m. huisvestingskosten van huurgelden, intresten en kapitaalaflossingen van
hypothecaire leningen → pijler 2
•

Binnen een straal van 10 km (i.p.v. 5 km) van de normale plaats van tewerkstelling

• Aankoop, huur, leasing, onderhoud, verplichte uitrusting vervoermiddelen en “financiering”
(bv. fietslening) (vanaf 1 januari 2022)
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Niet-aftrekbare mobiliteitsvergoedingen
• Betalingen vanaf 1 januari 2022 voor:
•

Fietsenstallingen en de kosten niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen

•

Elektrische voortbewegingstoestellen (bv. elektrische steps), maar ook elektrische drie- en vierwielers
(indien vierwielers: met gesloten passagiersruimte)

•

Een premie voor voetgangers (woon-werkverkeer) → max. 0,24 EUR/km

•

Parkeerkosten i.v.m. woon-werkverkeer voor trein- of busparkings

•

Kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met "voortbewegingstoestellen” (bv. rolschaatsen,
step,…)
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Autokosten ten belope van het gedeelte van het
voordeel alle aard
▪ Code 1206
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Autokosten ten belope van het gedeelte van het
voordeel alle aard
→ HERHALING:
▪ Voordeel alle aard

Jaarlijks VAA = CO2-percentage x 6/7 x cataloguswaarde wagen
(minimum: 1.370 EUR (aj. 2022)/ 1.400 EUR (aj. 2023))

▪ Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, incl. opties en werkelijk
betaalde btw, excl. toegestane kortingen
▪ Cataloguswaarde daalt jaarlijks met 6% (tot min. 70% van de initiële cataloguswaarde)
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Autokosten ten belope van het gedeelte van het
voordeel alle aard
▪ 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
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Autokosten ten belope van het gedeelte van het
voordeel alle aard
▪

Gevolgen bedrijfsleider
•

Voordeel alle aard belasten?
−

•

Belasting max. 50% + gemeentebelastingen

Voordeel alle aard laten factureren of via rekening-courant?
−
−
−

Geen sociale bijdragen aangerekend
Belastbaar inkomen voor de vennootschap
Bedrijfsleider moet dit voordeel betalen met netto ontvangen gelden
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Autokosten ten belope van het gedeelte van het
voordeel alle aard
▪

Gevolgen vennootschap
• Minimale belastbare basis!
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Niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor
relatiegeschenken
▪ Rubriek 1207

129
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Kosten voor relatiegeschenken
Niet-aftrekbare receptiekosten (NIET)
▪

Receptiekosten: 50% aftrekbaar (art. 53, 8° WIB92)

▪

Restaurantkosten: 69% aftrekbaar (art. 53, 8°bis WIB92)

▪

Administratie + toenmalige Minister van Financiën:

▪

•

Weigering btw-standpunt door te trekken naar directe belastingen

•

Cateringkosten ≠ publiciteitskosten → 50% aftrekbaar als receptiekosten

Rb. Leuven 12 januari 2018: receptiekosten die gemaakt worden om publiciteit te maken, blijven receptiekosten

…
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Kosten voor relatiegeschenken
▪ Vraag nr. 23784 van 14 maart 2018 van de heer Johan Klaps aan de minister van Financiën over
“de aftrekbaarheid van cateringkosten als reclamekosten” (WEL)
o Johan Klaps (N-VA):
“Mijnheer de minister, in 2015 is er ingevolge cassatierechtspraak een btw-beslissing verschenen, met name btwbeslissing E.T.124.247 van 13 mei 2015, die bepaalt dat de btw op kosten van spijzen en dranken die de belastingplichtige
maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor bestaande of potentiële klanten, volledig recupereerbaar
is als publiciteitskosten. Die spijzen en dranken zijn dan met andere woorden geen kosten van logies, spijzen en dranken
in de zin van artikel 45, § 3, 3° van het btw-wetboek en ook geen zogenaamde kosten van onthaal volgens artikel 45, § 3,
4° van het btw-wetboek, waarvan de btw per definitie niet aftrekbaar is. Vereist is wel dat het evenement hoofdzakelijk
en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Is dat het geval, dan zijn
ook de hapjes en de drankjes die bij een dergelijk evenement worden geserveerd, publiciteitskosten waarvan de btw voor
100 % recupereerbaar is.
Op het vlak van de directe belastingen zijn dergelijke kosten evenwel niet gelijkgeschakeld met reclame of
publiciteitskosten, met als gevolg dat de aftrek daarvan beperkt is tot 50 %, zijnde receptiekosten.
Mijnheer de minister, vandaar mijn vraag tot verduidelijking. Kunnen dergelijke kosten ook op het vlak van de directe
belastingen gezien worden als reclamekosten die voor 100 % aftrekbaar zijn?”
131
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Kosten voor relatiegeschenken
o Minister Johan Van Overtveldt:
“Mijnheer de voorzitter, mijnheer Klaps, de kosten van onthaal inzake btw en de receptiekosten inzake
inkomstenbelastingen dekken in feite niet helemaal dezelfde lading, al was het maar omdat de bedoeling van de
respectieve wetgevers destijds verschillend was.
Vanwege echter de cassatierechtspraak die aanleiding heeft gegeven tot de btw-circulaire waarnaar u verwijst, alsmede
omwille van de harmonisatie van de btw-richtlijnen, met name op het vlak van de inkomstenbelastingen, ga ik ermee
akkoord dat de kosten van spijzen en dranken en de cateringkosten die de belastingplichtige maakt in het kader van
een evenement dat hij of zij organiseert voor bestaande of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot
doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen, inzake inkomstenbelasting volledig
aftrekbaar zijn. In dat geval moet immers gekeken worden naar het doel van de uitgaven en niet zozeer naar de aard
ervan. Dat heeft tot gevolg dat de gemaakte kosten betreffende evenementscatering geherkwalificeerd worden als
publiciteitskosten en niet als receptiekosten.”
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Kosten voor relatiegeschenken
▪ Contra uitspraak Minister:
▪ Cassatie 22 februari 2019 (F.17.0123.N) en Cassatie 22 maart 2019 (F.17.0160.N): receptiekosten zijn kosten die
de belastingplichtige maakt in het kader van zijn externe relaties voor de ontvangst van derden, ongeacht of zij
hoofdzakelijk of bijkomend een publicitair doel hebben

133

133

Kosten voor relatiegeschenken
▪ Antwoord minister van Financiën (29 oktober 2019) op de vraag nr. 61 van mevrouw Leen
Dierick van 3 oktober 2019 (WEER NIET)
o Minister van Financiën:
“Het Hof van Cassatie heeft op 22 februari en 22 maart 2019 arresten geveld waarin wordt gesteld dat receptiekosten
steeds voor 50% aftrekbaar zijn, ongeacht of die uitgaven een publicitair doel hebben. Het wetsartikel dat de
aftrekbeperking voor receptiekosten op 50% vastlegt, maakt geen onderscheid naargelang het oogmerk waarmee die
uitgaven zijn gedaan. Het Hof stelt verder dat het legaliteitsbeginsel in fiscale zaken geen herkwalificatie van
receptiekosten in publiciteitskosten toelaat.
Ik kan het standpunt van mijn voorganger dan ook niet bijtreden.
Mijn administratie stelt een circulaire in die zin op.”
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Kosten voor relatiegeschenken
▪ Circulaire 2020/C/42 van 17 maart 2020

V. Besluit
“De recente arresten inzake inkomstenbelastingen bevestigen het standpunt dat de administratie altijd heeft verdedigd
op basis van een wettelijke bepaling die duidelijk is.”
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Kosten voor relatiegeschenken
Heropstartmaatregelen na coronacrisis (eventjes weer WEL)
→ Wet van 15 juli 2020 (Corona III) (BS 20/07/2020)
→ Circulaire 2020/C/132 van 26 oktober 2020
Voor kosten gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december
2020:
• Verhoging van 50% naar 100% van de aftrekbaarheid van
de beroepsmatig gedane receptiekosten
• Niet voor de kosten voor relatiegeschenken

Bron: De Tijd, 12/06/2020
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Kosten voor relatiegeschenken
Niet-aftrekbare kosten voor relatiegeschenken
Art. 53, 8° WIB92:
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
8° 50 pct. van de beroepsmatig gedane receptiekosten en van de kosten voor
relatiegeschenken, met uitsluiting evenwel van reclameartikelen die opvallend en
blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen

▪ Relatiegeschenken (50% aftrekbaar)
• Voorwerpen van een zekere waarde die periodiek of toevallig worden
aangeboden in het kader van beroepsrelaties
• Geen verband met de producten die de onderneming produceert of verkoopt
• Bv. wijn, champagne, lederwaarden, uurwerken, bloemen, pralines…

137

137

Kosten voor relatiegeschenken
▪ Reclameartikelen (100% aftrekbaar)
▪ Voorwaarden (com.IB nr. 53/155):
•
•
•

Bestemd zijn voor een zeer grote verspreiding en niet voorbehouden zijn aan een beperkte categorie klanten
of zakenrelaties;
Een geringe waarde hebben voor wie ze ontvangt;
Opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen.

▪ Verbruiksgoederen kunnen nooit aangemerkt worden als reclameartikel, ook al is de firmanaam opvallend en
blijvend op het goed aangebracht
→ relatiegeschenk

▪ Artikelen waarop de firmanaam gemakkelijk te verwijderen is, komen niet in aanmerking als reclameartikel
→ relatiegeschenk

138

138

69

16/06/2022

Receptiekosten
Niet-aftrekbare receptiekosten
▪ Receptiekosten: 50% aftrekbaar (art. 53, 8° WIB92)
▪ receptiekosten zijn kosten die de belastingplichtige maakt in het
kader van zijn externe relaties voor de ontvangst van derden,
ongeacht of zij hoofdzakelijk of bijkomend een publicitair doel
hebben
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Receptiekosten
o Minister van Financiën:
“Het Hof van Cassatie heeft op 22 februari en 22 maart 2019 arresten geveld waarin wordt gesteld dat receptiekosten
steeds voor 50% aftrekbaar zijn, ongeacht of die uitgaven een publicitair doel hebben. Het wetsartikel dat de
aftrekbeperking voor receptiekosten op 50% vastlegt, maakt geen onderscheid naargelang het oogmerk waarmee die
uitgaven zijn gedaan. Het Hof stelt verder dat het legaliteitsbeginsel in fiscale zaken geen herkwalificatie van
receptiekosten in publiciteitskosten toelaat.
Ik kan het standpunt van mijn voorganger dan ook niet bijtreden.
Mijn administratie stelt een circulaire in die zin op.”

▪ Circulaire 2020/C/42 van 17 maart 2020
V. Besluit
“De recente arresten inzake inkomstenbelastingen bevestigen het standpunt dat de administratie altijd heeft verdedigd
op basis van een wettelijke bepaling die duidelijk is.”
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Niet-aftrekbare restaurantkosten
▪ Rubriek 1208
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Niet-aftrekbare restaurantkosten
▪ Art. 53, 8° bis WIB92
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
8°bis 31 pct. van de beroepsmatig gedane restaurantkosten, met uitsluiting evenwel van restaurantkosten
van vertegenwoordigers van de voedingssector waarvan de belastingplichtige bewijst dat zij bij het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke of werkelijke
relatie van leverancier tot klant
▪ ‘Restaurant’ = elke inrichting waar maaltijden worden bereid en
verkocht om in die inrichting te worden verbruikt

▪ Belangrijk om het bewijs van het bedrag, de echtheid en
het beroepskarakter van de restaurantkosten te kunnen leveren
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Niet-aftrekbare restaurantkosten
→ HvB te Brussel dd. 21 december 2016
▪ Situatie:
▪ Concessiehouder van een automerk sponsort een voetbalploeg
▪ De concessiehouder biedt maaltijden en dranken aan in restaurant dat geïntegreerd is in het
stadiongebouw van de voetbalploeg op verplaatsing
o Belastingplichtige: restaurantkosten
o Fiscale administratie:
− Restaurant moet publiek toegankelijk zijn (wat niet het geval is tijdens een voetbalwedstrijd)
→ receptiekosten

▪ Beslissing REA Leuven:
▪ Publiek karakter is geen voorwaarde in de wet noch gangbare begripsomschrijving
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Niet-aftrekbare restaurantkosten
→ HvB te Brussel dd. 21 december 2016 (vervolg)
▪ Beslissing HvB te Brussel
▪ Volgens definitie Van Dale Woordenboek
o Restaurant = een publieke gelegenheid waar men koude en warme maaltijden (en daarbij horende
dranken) kan gebruiken en waar personeel aan tafel bedient
▪ Kosten voor maaltijden in een inrichting die alleen toegankelijk is voor een select publiek zijn geen restaurantkosten
maar receptiekosten

▪ Tegenstrijdigheid met andere standpunten van de administratie
o Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van een gratis ontbijt aan bezoekers van vakbeurzen worden als
restaurantkosten aangemerkt (Com.IB 92 nr. 53/132)
o Gedeelte restaurantkosten in de inschrijvingsprijs van een seminarie zijn aftrekbaar onderworpen aan de
aftrekbeperking van beroepskosten
o Vakbeurzen en seminaries zijn eveneens niet publiek toegankelijk
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Niet-aftrekbare restaurantkosten
▪ Uitzonderingen (100% aftrekbaar):
• Restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingssector
•

Bewijs noodzakelijk dat kosten gemaakt werden in het kader van een mogelijke of werkelijke relatie van leverancier tot
klant

• Kosten van sociale maaltijden voor personeel in een bedrijfsrestaurant (sociaal voordeel – zie
verder)
• Kosten van personeelsfeest (sociaal voordeel – zie verder)
• Forfaitaire vergoeding verblijfskosten m.b.t. binnenlandse dienstreizen
• Terugbetaling als kosten eigen aan de werkgever van de werkelijke restaurantkosten van een
werknemer tijdens een buitenlandse zakenreis
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Kosten voor niet-specifieke beroepskledij
▪ Rubriek 1209
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Kosten voor niet-specifieke beroepskledij
▪ Art. 53, 7° WIB92
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
7° kosten voor kledij, tenzij het specifieke beroepskledij betreft,
a)die door de reglementering op de arbeidsbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst als werkkledij wordt opgelegd, of
b)die als bijzondere kledij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wordt gedragen, daaraan is aangepast en wegens de aard van de
beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is,
In beide gevallen met uitsluiting van kledij die in het privé-leven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt
aangemerkt of als zodanig dient

▪ Niet-specifieke beroepskledij
• Niet aftrekbare beroepskosten
• Tenzij: voordeel van alle aard in hoofde van bedrijfsleider of werknemer
− Kosten verkrijgen aard van bezoldiging in hoofde van de verkrijger
− Kosten zijn aftrekbare beroepskosten in hoofde van de vennootschap
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Kosten voor niet-specifieke beroepskledij
▪ Voordeel van alle aard in hoofde genieter
• Administratie vermoedt VAA indien vennootschap niet-specifieke kledijkosten ten laste neemt
→ niet-specifieke beroepskledij kan automatisch privé gedragen worden
• De vennootschap kan niet afstappen van het VAA door de niet-specifieke kledijkosten als verworpen uitgave op
te nemen

→ Voorafgaande beslissing 2013.434 dd. 26/11/2013
▪ Een onderneming stelt speciaal voor het personeel geproduceerde merkkledij ter beschikking aan haar
winkelpersoneel
▪ Kledij wordt uitsluitend op de werkplek gedragen en is niet bestemd voor verkoop

▪ Beslissing rulingdienst: geen VAA in hoofde van de personeelsleden bij gebrek aan privégebruik
o Kledij moet verplicht in de winkel gedragen worden
o Kledij mag niet mee naar huis genomen worden
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Kosten voor niet-specifieke beroepskledij
▪ Specifieke beroepskledij: reglementair opgelegde werkkledij
• Vb. Veiligheidskledij: helmen, overal, laarzen, veiligheidsschoenen…
• Geen VAA in hoofde van de genieter
• Aftrekbare beroepskost in hoofde van de vennootschap

▪ Specifieke beroepskledij: andere speciale kledij
• Bijzondere kledij die wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is

− Voorbeeld:
−
−
−
−
−

Specifieke uniformen (hostesses, portiers, privé-bewakers…)
Bijzonder kleding van artsen, chirurgen, tandartsen…
Sportuitrusting van trainers en turnleraars
Kledij van beroepswielrenners
…

• Geen VAA in hoofde van de genieter
• Aftrekbare beroepskost in hoofde van de vennootschap
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Overdreven interesten
▪ Rubriek 1210
[…]
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Overdreven interesten
Art. 52
WIB92

Art. 55
WIB92

Art. 56
WIB92

• Interesten zijn fiscaal aftrekbare beroepskosten

• Interesten zijn slechts fiscaal aftrekbare kosten in de
mate dat ze overeenstemmen met de marktrente

• Interesten betaald aan financiële instellingen zijn
steeds in overeenstemming met de marktrente
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Overdreven interesten
Hervorming vennootschapsbelasting: verduidelijking criterium marktrente
→ van toepassing op de interesten die betrekking hebben op periodes na 31 december 2019
▪ Creditstand rekening-courant
•

Gemiddelde rentetarieven (NBB) over 1 jaar voor kredieten van minder dan 1.000.000 EUR en duurtijd
1 jaar, verhoogd met 2,5%
Voor 2020:

<

1,56% (11/2019) + 2,5% = 4,06%

Voor 2021:

1,57% (11/2020) + 2,5% = 4,07%

Voor 2022:

1,57% (11/2020) + 2,5% = 4,07%

▪ Gelijkaardige regeling voor debetstand rekening-courant??? (↔ Inkomstenjaar 2020: 10,20%)
•

2021: 6,48%

▪ Circulaire 2019/C/37 over de wijzigingen die inzake ‘marktrentevoet’ werden aangebracht aan de aftrekbaarheid
van interesten als beroepskosten
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Overdreven interesten
Gewijzigd art. 55 WIB92
Interesten van obligaties, leningen, schulden, deposito’s en andere effecten ter vertegenwoordiging van leningen worden slechts als
beroepskosten aangemerkt in zover ze niet hoger zijn dan een bedrag dat overeenstemt met:
1° voor interesten van niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd, andere dan deze betaald aan verbonden
vennootschappen in het kader van een raamovereenkomst voor gecentraliseerd thesauriebeheer binnen een in artikel 198, § 4, vijfde lid,
bedoelde groep: de door de Nationale Bank van België bekendgemaakte MFI rentevoet voor leningen voor een bedrag tot 1 000 000 euro
met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar verstrekt aan niet-financiële vennootschappen gesloten in de maand november
van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben, verhoogd met 2,5 pct.;
2° voor andere dan in 1° bedoelde interesten: de overeenkomstig de marktrente geldende rentevoet, rekening houdende met de
bijzondere gegevens eigen aan de beoordeling van het aan de verrichting verbonden risico en inzonderheid met de financiële toestand van
de schuldenaar en met de looptijd van de lening.″;

•
•
•

Geldt ook tussen vennootschappen!
Geldt ook voor de 1/1-regel voor herkwalificatie van interesten in dividenden (art. 18, 4° WIB92)
Ontsnapping? Omvormen naar lening met welbepaalde looptijd
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Overdreven interesten

Bron: http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIR&lang=nl#
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Overdreven interesten
▪ Lenen voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen: interest aftrekbaar ?
▪ Fiscale administratie: geen kosten gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden
o
o

Verrichtingen leiden tot daling van eigen vermogen van de vennootschap
Bewijslast in hoofde van vennootschap

▪ Twee negatieve uitspraken van HvB Gent en HvB Antwerpen
▪ Dienst voorgaande beslissingen: momenteel geen positieve rulings meer
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Overdreven interesten

NV E

Hof van Beroep te Gent, 9 januari 2018 (debt push down-operatie)
▪ Feiten:
•

•
•

NV T

3 mei 2010:
• Verkoop aandelen NV T door de 2 gepensioneerde aandeelhouders aan NV E
• NV E had lening aangegaan bij de bank voor deze overname
• Afsluiting investeringskrediet van 2,5 mio EUR (financiering superdividend) door NV T
Mei 2010 – dec. 2011: dividenduitkeringen (3,5 mio EUR) door NV T
NV E gebruikte ontvangen dividenden voor aflossing lening

▪ Fiscus: verwerpt kostenaftrek interesten investeringskrediet
• Kosten zijn niet gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
• Dividenden werden gebruikt om de overname van de eigen aandelen door een andere vennootschap
(NV E) te financieren
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Overdreven interesten
▪ REA Gent, 28 juni 2016: gaf de belastingplichtige gelijk
▪ …. MAAR Hof: volgt fiscus → verwerping kostenaftrek
•
•
•

Uitkering superdividend was slechts nodig voor overname aandelen NV T
Financiering was niet nodig om werkzaamheden NV T mogelijk te maken of in stand te houden
Geen aantoonbaar verband tussen feit dat onderneming via overname kon voortbestaan en het
verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten
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Overdreven interesten
Hof van Beroep te Antwerpen, 8 mei 2018
▪ Feiten:
•
•
•
•

18 juni 2012: kapitaalvermindering van 350 mio EUR
29 juni 2012 (AV): tussentijds dividend van 100 mio EUR
1 juli 2012: aangaan lening hiervoor (450 mio EUR) bij grootmoedervennootschap
Opname betaalde interest (9,7 mio EUR) als aftrekbare beroepskost

▪ Fiscus: verwerpt kostenaftrek interesten
• Niet aangetoond dat de interesten betaald zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
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Overdreven interesten
▪ Hof: verwerpt kostenaftrek
• Aftrek interesten lening aangegaan voor financiering kapitaalvermindering en/of dividenduitkering:
noch uitgesloten noch aanvaard door wettelijke bepalingen
• Interesten kunnen aftrekbaar zijn:
• Uitgave is gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
(“finaliteitsvereiste” art. 49 WIB92)
o Feitenkwestie
o Bewijslast belastingplichtige
• Noodzaak om werkelijke intentie lening aan te tonen
• Volgens vennootschap: om te vermijden dat bepaalde inkomstengenererende activa te gelde
zouden moeten gemaakt worden
• MAAR: bewijsstukken in casu onvoldoende !!!

159

159

Overdreven interesten
→ Cassatie, 19 maart 2020 (F.19.0025.N)
▪ Cassatie:
• Interest lening voor financiering kapitaalvermindering of dividenduitkering kan als beroepskost
worden aangemerkt, “mits de belastingplichtige bewijst dat voldaan is aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel 49, eerste lid WIB92”
• Belastingplichtige moet de finaliteit bewijzen van “de interestlasten, en dus niet [van] de
kapitaalvermindering of dividenduitkering zelf”
•

“De loutere omstandigheid dat een vennootschap op het ogenblik dat zij betalingen moet uitvoeren, over
onvoldoende liquiditeiten beschikt en bijgevolg een lening aangaat om die betalingen uit te voeren,
[volstaat] niet als bewijs dat de aan de lening verbonden interestlasten als beroepskost aftrekbaar zijn.”

•

Bewijs zou wel kunnen geleverd worden door “onder meer” te bewijzen “dat de lening werd aangegaan
om het verlies te voorkomen van activa die worden gebruikt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden”
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Overdreven interesten
→ Voorafgaande beslissing nr. 2018.0802 van 11 september 2018
▪ Verrichting:
•
•
•

Vennootschap met factoringactivteiten
Excessief bedrag aan eigen vermogen
Voor kapitaalvermindering in cash: afsluiten intercompany lening

▪ DVB: kostenaftrek interesten
•
•
•

Lening wordt aangegaan om te vermijden dat activa die belastbaar inkomen genereren, moeten worden
uitgekeerd of overgedragen
Overschrijding onderkapitalisatieregeling n.a.v. lening
• Indien geen kostenaftrek interesten: dubbele belasting
De voorgenomen herfinanciering betreft geen plan van belastingoptimalisering maar een plan waaraan
wezenlijke bedrijfseconomische motieven ten grondslag liggen

→ Kostenaftrek interesten mits gepast bewijs
161
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Overdreven interesten
→ Hof van beroep te Antwerpen, 28 september 2021 (2020/AR/454)
▪

Feiten:
•
•
•
•

Oktober 2012: aankondiging beursexit
25 maart 2013: Kortlopende overbruggingsleningen 72 mio EUR
28 maart 2013: dividenduitkering 92,5 mio EUR aan 2 controlerende holdings
Opname betaalde interest (1,3 mio EUR (2013) en 1,6 mio EUR (2014)) als aftrekbare beroepskost

▪ Fiscus: verwerpt kostenaftrek interesten
• De interesten en de bankkosten zijn niet gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden
• Fiscus gaat over tot het vestigen van aanvullende aanslagen in de vennootschapsbelasting
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Overdreven interesten
▪ Hof: verwerpt kostenaftrek
• De aftrek van interesten van een lening die wordt aangegaan voor de financiering van een
dividenduitkering, wordt op zich niet uitdrukkelijk uitgesloten door artikel 49 en 195 WIB92
• Wet voorziet evenmin principiële aanvaarding aftrek interestlasten
• Vennootschap moet aantonen dat de interesten betaald zijn om belastbare inkomsten te verwerven
of te behouden
• De loutere omstandigheid dat de vennootschap over onvoldoende liquide middelen beschikt op het
ogenblik van de dividenduitkering en hiervoor een lening aangaat, is onvoldoende bewijs dat
interest als beroepskost aftrekbaar is
→ In casu bewijslast onvoldoende om aan te tonen dat de interestlasten van de lening (ter financiering
van de dividenduitkering) werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
▪ Rubriek 1211
[…]
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
Wat?
▪

Thin capitalization = onderkapitalisatie

▪

Verwerping kostenaftrek betaalde interesten (art. 198, 11° WIB92)
•

Indien verkrijger niet onderworpen is aan de inkomstenbelasting of indien onderworpen aan een
aanzienlijk gunstiger fiscaal regime dan in België, of indien verkrijger verbonden is (art. 11
W.Venn.) met de interestbetalende vennootschap; EN

•

Indien en in de mate dat het totaal bedrag van de leningen groter is dan
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
Geviseerde kredietverstrekkers
▪

2 soorten:
1. Verkrijgers van interesten die niet onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting of die op het
interestinkomen genieten van een aanzienlijk gunstiger belastingregime dan in België
2. Verkrijgers van interesten die verbonden zijn met de interestbetalende vennootschap in de zin van art. 11
W.Venn.

▪

Zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen!
• ↔ art. 54 WIB92
• Bv. interesten betaald aan een Belgische beleggingsvennootschap

▪

WERKELIJKE verkrijgers van de interesten
• Ook leningen van een onafhankelijke vennootschap, gewaarborgd door de « besmette categorie », indien
het hoofddoel belastingontwijking is (art. 198, §3, lid 2 WIB92)
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
Berekening grensbedrag
▪
▪

▪

« Het totale bedrag van de toegestane leningen » = het schuldsaldo waarop de desbetreffende interesten
worden berekend
Controle 5/1-grens: op dagbasis !
• Aftrekbeperking is van toepassing zodra de gestelde verhouding « op enig ogenblik van de periode
waarop de betaalde of toegekende interesten betrekking hebben » overschreden wordt (Parlementaire
vraag nr. 238 van dhr. Caluwé dd. 9 mei 1997)
• Administratieve standpunt art. 18 WIB92: beoordeling in het jaar van betaling of toekenning
Belaste reserves
• Indien totaalbedrag van de belaste reserves negatief is: belaste reserves = 0 (gestort kapitaal als minimale
basis)
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
▪

Begrip « lening »

•
•
•

Gewone leningen
Leningen vertegenwoordigd door effecten
Rekening-courant

→ NIET beoogd:
o.a. obligaties en leningen toegekend door kredietinstellingen en andere financiële instellingen
bedoeld in art. 56, §2, 2° WIB92

168

168

84

16/06/2022

Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
Voorbeeld
▪

Gegeven:
•

Vennootschap A gaat in 2016 een lening aan bij haar moeder ten belope van 250.000 EUR

•

Daarnaast heeft de vennootschap een banklening (niet gewaarborgd door verbonden vennootschappen)
van 80.000 EUR

•

Interestvoet: 6%
•

Interesten: 6% x 250.000 = 15.000 EUR

•

Belaste reserves per 1 januari 2021: 20.000 EUR

•

Gestort kapitaal per 31 december 2021: 10.000 EUR
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
•

Aftrekbare interesten:
5x (10.000 + 20.000) = 150.000 EUR

•

Overeenstemmend fiscaal aftrekbaar interestbedrag:
150.000 x 6% = 9.000 EUR

•

Overige interesten:
15.000 – 9.000 = 6.000 EUR niet aftrekbaar

6.000,00
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
Vennootschappen voor gecentraliseerd thesauriebeheer (cashpooling)
▪

Speciale regeling voor financieringsverrichtingen verricht in het kader van een raamovereenkomst voor
gecentraliseerd thesauriebeheer binnen de groep

▪

« Netting » (art. 198, §4, eerste lid WIB92):
•

Niet-aftrekbare interest bepaald als het positieve verschil tussen:
•

Alle betaalde of toegekende interesten m.b.t. de ter beschikking gestelde bedragen; EN

•

Alle ontvangen of verkregen interesten m.b.t. de bedragen, ter beschikking gesteld aan
groepsvennootschappen
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Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen
Voorbeeld netting
▪

Cash pooling vennootschap:

•
•
•

Belaste reserves per 1 januari 2017:

40.000 EUR

Gestort kapitaal per 31 december 2017:

100.000 EUR

Vorderingen op groepsvennootschappen:

300.000 EUR

Schulden aan groepsvennootschappen:

900.000 EUR

Interestpercentage:

6%

Interesten op vorderingen: 6% x 300.000 =

18.000 EUR

Interesten op schulden: 6% x 900.000 =

54.000 EUR

Grens thin cap:
Verwerpingsbreuk:
Netting saldo:

5x (40.000 + 100.000) = 700.000 EUR
(900.000 – 700.000) / 900.000 = 2/9
54.000 – 18.000 = 36.000

→ Niet aftrekbaar deel interesten = (2/9) x 36.000 = 8.000 EUR
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ Code 1262
[…]
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ Anti-Tax Avoidance Directive van 12 juli 2016 (ATAD)
▪ Wetgevend kader België:
•

Wet van 25 december 2017: nieuw art. 198/1 WIB92

•

Wet van 30 juli 2018 en wet van 2 mei 2019: aanpassingen

•

KB van 20 december 2019 (BS 27 december 2019): nieuwe artikelen 734/8 tot 734/14 KB/WIB
o

Verduidelijking economisch gelijkwaardige kosten en opbrengsten

o

Voorwaarden waaronder bepaalde interesten van leningen buiten het financieringskostensurplus vallen

o

Evenredige verdeling binnen groep + berekening EBITDA

o

Inhoud interestaftrekovereenkomst en opgave

•

MB van 20 december 2019 (BS 27 december 2019)

•

Wet van 20 december 2020 (BS 30 december 2020)

o
o
•

Bevoegdheid uitwerking modellen
Wettelijke uitzondering: ‘langlopende openbare infrastructuurprojecten’ i.p.v. ‘projecten van publiek-private
samenwerking’

KB van 7 juni 2021 (BS 17 juni 2021)
o Bijsturing berekening EBITDA in een Belgische groepscontext

▪ CBN-advies 2020/06 van 27 mei 2020 « Financieringskostensurplus »
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ Vanaf aj. 2020 (BT vanaf 01/01/2019)
▪ Financieringskostensurplus niet aftrekbaar in de mate van overschrijding van het hoogste van volgende
twee bedragen:
• 3 miljoen EUR
• 30% van de belastbare EBITDA
[…]

▪ Onverminderd de toepassing van de artikelen 54 en 55 WIB92
▪ Niet aftrekbaar deel: overdraagbaar (via aanpassing van de begintoestand van de belaste reserves)
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ « Financieringskostensurplus » = het positieve verschil tussen:
•

Financieringskosten:
•

•

Het geheel aan interesten en andere door de Koning omschreven kosten die economisch gelijkwaardig zijn
aan interesten, die overeenkomstig de overige artikelen uit dit Wetboek in het belastbaar tijdperk als
beroepskost worden aangemerkt en die niet verbonden zijn met een vaste inrichting waarvan de winst
wordt vrijgesteld krachtens een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Financieringsopbrengsten:
•

Het geheel aan interesten en andere door de Koning omschreven opbrengsten die economisch
gelijkwaardig zijn aan interesten, die in de winst van het belastbaar tijdperk zijn begrepen en
die niet krachtens een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting worden vrijgesteld
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ « Financieringskostensurplus »
•

NETTO interesten

•

Ook interesten aan derden (bv. financiële instellingen) (↔ thin cap) !!!

•

« Economisch gelijkwaardige opbrengsten en kosten »
• KB van 20 december 2019 (BS 27/12/2019) – Art. 734/8 KB/WIB92
o Afschrijvingen op intercalaire interesten
o Vergoeding voor kapitaal volgens verrekenprijsregels
o Wisselkoerswinsten en- verliezen
o Andere kosten i.h.k.v. financiering (garantieprovisies,
afsluitprovisies,…)
o Disconto
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ Financieringskostensurplus: uitsluitingen:
▪ Interesten m.b.t. leningscontracten die afgesloten werden vóór 17 juni 2016 en waaraan vanaf deze
datum geen fundamentele wijzigingen werden aangebracht
•

Aan te tonen door belastingplichtige: vrijwillige onttrekking aan grandfathering regeling is mogelijk

•

Circulaire 2019/C/89 over de grandfathering regeling van de interestaftrekbeperking
•

Voorbeelden « fundamentele wijziging »
o Een wijziging van de duurtijd van de lening die niet vóór 17/06/2016 contractueel is voorzien
o Een wijziging van de interestvoet die niet vóór 17/06/2016 contractueel is voorzien
o Een wijziging van het geleende bedrag
o Een wijziging in de interestberekening die niet vóór 17/06/2016 contractueel is voorzien
o Een wijziging of vervanging van één of meer oorspronkelijke partijen, behalve een wijziging of een
vervanging van een oorspronkelijke kredietverstrekker die al vóór 17/06/2016 contractueel is voorzien
o Iedere wijziging die door een wetgever of toezichthoudende overheid wordt opgelegd

▪ Interesten m.b.t. leningen gesloten in uitvoering van een langlopend openbaar infrastructuurproject,
waarbij de uitvoerder van het project, de financieringskosten, de activa en de winst zich allemaal in de EU
178
bevinden

178

89

16/06/2022

EBITDA-interestaftrekbeperking
Wie is onderworpen?
▪

Belgische rechtspersonen (VenB)

▪

Belgische inrichtingen van buitenlandse rechtspersonen (BNI)
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪

Uitzonderingen (art. 198/1, §6 WIB92):
•

Kredietinstellingen, beleggingsondernemnigen, beheerders van AICB’s, beheersvennootschappen van
ICB’s, (her)verzekeringsondernemingen, pensioeninstellingen, instellingen voor collectieve belegging,…

•

Vennootschappen waarvan de enige activiteit bestaat in het uitvoeren van een langlopend openbaar
infrastructuurproject

•

« Op zichzelf staande vennootschappen »
= een vennootschap die geen deel uitmaakt van een groep van vennootschappen en die geen buitenlandse
inrichtingen heeft en die geen:
•
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aanhoudt in een vennootschap die ten minste 25pct.
bedraagt van de stemrechten of kapitaalbezit van deze vennootschap of waarbij deze deelneming recht
geeft op ten minste 25 pct. van de winst van deze vennootschap;
•
natuurlijke persoon of rechtspersoon als aandeelhouder heeft die rechtstreeks of onrechtstreeks een
deelneming aanhoudt in deze en in een andere vennootschap die elk op zich ten minste 25pct. bedraagt
van de stemrechten of kapitaalbezit van deze vennootschappen of waarbij deze deelnemingen elk op zich
recht geven op ten minste 25 pct. van de winst van deze twee vennootschappen.
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪

Uitzonderingen (art. 198/1, §6 WIB92) (vervolg):
•

Leasing- en factoringondernemingen

•

Vennootschappen met als enige of hoofdzakelijke activiteit de financiering van onroerende goederen via
uitgifte van vastgoedcertificaten
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EBITDA-interestaftrekbeperking
De minimis drempel

Bron: Fiscale Actualiteit nr. 2018/20, pag. 5-11
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EBITDA-interestaftrekbeperking
Groepen
▪

Toepassing maatregel op geconsolideerde wijze
•

▪

« Ad hoc consolidatie »
•

Drempels (EBITDA en 3 miljoen)

•

Geconsolideerd financieringskostensurplus

Bepaling financieringskostensurplus:
•

GEEN rekening houden met interesten verschuldigd aan of door Belgische vennootschappen/ inrichtingen
→ Maatregel viseert INTERNATIONALE winstverschuivingen

▪

▪

Evenredige verdeling van de de minimis-drempel van 3 miljoen EUR

Overdracht mogelijk van niet-benutte aftrekcapaciteit aan groepsleden
•

Opstellen overeenkomst (275 CDI: de intrestaftrekovereenkomst)
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪

Vergoeding wanneer een vennootschap aftrekcapaciteit overdraagt aan een andere groeps-vennootschap:

Vergoeding is vrijgesteld bij
de genieter
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EBITDA-interestaftrekbeperking
Vergoeding is niet aftrekbaar
bij de betaler

[…]
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EBITDA-interestaftrekbeperking
Ad hoc consolidatie
▪

KB van 20 december 2019 (BS 27/12/2019)
▪

Belastingplichtige maakt deel uit van groep met meerdere Belgische groepsleden
▪

Bepaling belastbare EBITDA:
• Eliminatie kosten en opbrengsten aan/van Belgische groepsleden
•

Enkel correcties doorvoeren indien de transacties daadwerkelijk impact hebben op
EBITDA
o

•

Negatieve belastbare EBITDA-posities aanrekenen op de positieve EBITDA-posities binnen
de groep
o

▪

Geen correctie voor dividend DBI-aftrek, 85% van inkomsten innovatieaftrek,…

In verhouding volgens de belastbare positieve EBITDA-posities

Mogelijkheid tot collectieve verzaking aan berekening op basis van EBITDA
• Overeenkomst opstellen
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ Uitdrukkelijke verzaking aan berekening
op basis van EBITDA: Formulier 275CRC
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪

Verdeelsleutel 3 miljoen EUR voor Belgische groepen
▪

3 mogelijkheden:
1.

Optelsom 30% van alle belastbare EBITDA-posities aanvullen tot 3 miljoen EUR
•

Stap 1: 3 miljoen EUR - 30% van alle belastbare EBITDA-posities

•

Stap 2: financieringskostensurplus (FKS) – 30% EBITDA
= de nood aan bijkomende aftrekcapaciteit

2.

3.

•

Stap 3: bedrag stap 1 verdelen op basis van stap 2

•

Stap 4: finaal grensbedrag groepslid = 30% EBITDA + verdeeld bedrag

Collectief verzaken aan berekening op basis van EBITDA

•

Stap 1: 3 miljoen EUR

•

Verdeelsleutel: financieringskostensurplus

•

Overeenkomst sluiten

Verdelen op gelijke wijze tussen de Belgische groepsleden
•

Voorbeeld: 3 Belgische groepsleden → elk 1 miljoen EUR grensbedrag

•

Overeenkomst sluiten
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EBITDA-interestaftrekbeperking
Voorbeeld (groep met 2 Belgische vennootschappen)
Vennootschap A

Vennootschap B

FKS

2,3 mio

750.000

EBITDA

8,5 mio

1 mio

Stap 1: 3 mio - 30% alle EBITDA
Stap 2: FKS – 30% EBITDA

3 mio – (30% x 9,5 mio) = 150.000
2,3 mio – (30% x 8,5 mio) = - 250.000

750.000 – (30% x 1 mio) = 450.000

→ geen bijkomende nood aan aftrek FKS

Stap 3: bedrag stap 1 verdelen op

0

150.000

(30% x 8,5 mio) + 0

(30% x 1 mio) + 150.000

= 2.550.000

= 450.000

basis van stap 2

Stap 4: 30% EBITDA + verdeeld
bedrag

→ VU = 300.000 (= 750.000 FKS – 450.000), tenzij overeenkomst…
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EBITDA-interestaftrekbeperking
Wisselwerking met thin cap?
▪

Behoud thin cap-regel:
1. Leningen aan belastingparadijzen
2.

Leningen afgesloten vóór 17 juni 2016 en
waaraan geen fundamentele wijzigingen zijn
aangebracht vanaf die datum
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EBITDA-interestaftrekbeperking
▪ Voorafgaande beslissing nr. 2020.0514 dd. 5 mei 2020
“In het geval de belastingplichtige beschikt over één of meerdere leningen gesloten vóór 17 juni 2016
en aan deze leningen vanaf deze datum geen fundamentele wijzigingen werden aangebracht, worden
de interesten van deze leningen niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het in artikel
198/1 van hetzelfde Wetboek, bedoelde financieringskosten surplus indien bij de aangifte een
overzicht wordt toegevoegd van deze leningen en indien aan de modaliteiten van dit artikel wordt
voldaan.
[…]
De belastingplichtige houdt alle overeenkomsten of andere bewijsstukken die betrekking hebben op
deze leningen en in voorkomend geval op de wijzigingen die deze leningen hebben ondergaan ter
beschikking van de administratie en verklaart zich bereid om deze op eenvoudig verzoek voor te leggen.”
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Abnormale of goedgunstige voordelen
▪ Rubriek 1212
[…]
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Abnormale of goedgunstige voordelen
▪

Art. 26, eerste lid WIB92
Wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen VERLEENT worden die
voordelen, onverminderd de toepassing van artikel 49 en onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij
haar eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare
inkomsten van de verkrijger

▪

Art. 26, tweede lid WIB92
Niettegenstaande de in het eerste lid vermelde beperking worden de abnormale of goedgunstige voordelen bij
de eigen winst gevoegd wanneer die voordelen worden verleend aan:
1° een in artikel 227 vermelde belastingplichtige ten aanzien waarvan de in België gevestigde onderneming zich
rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt;
2° een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een buitenlandse inrichting die krachtens de bepalingen
van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, aldaar niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen
of aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan de in België gevestigde
onderneming is onderworpen;
3° een in artikel 227 vermelde belastingplichtige die belangen gemeen heeft met de in 1° of 2° vermelde
belastingplichtige of inrichting
193

193

Abnormale of goedgunstige voordelen
▪ Wat?
•

Goedgunstig voordeel = een voordeel dat in strijd is met wat in soortgelijke situaties gebruikelijk is

•

Abnormaal voordeel = een voordeel waar geen tegenprestatie tegenover staat
▪

→ Feitenkwestie

▪

→ Abnormale of goedgunstige voordelen, of VAA?
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Abnormale of goedgunstige voordelen
Abnormale of goedgunstige voordelen, of VAA?

▪

Toekenning aan bedrijfsleider of werknemer in de vennootschap: VAA

▪

Toekenning aan derde persoon, naaste van werknemer of bedrijfsleider?
Vb. echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende, dochter of zoon, vriend(in)
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Abnormale of goedgunstige voordelen
Circulaire nr. CI.RH.241/621.406 dd. 05/11/2013
“4. Wanneer een voordeel van alle aard niet wordt toegekend aan een werknemer of een bedrijfsleider, maar wordt
toegekend aan een derde persoon die een naaste is van de werknemer of de bedrijfsleider (echtgenoot-echtgenote, wettelijk
samenwonende, feitelijk samenwonende, zoon-dochter, vriend(in), enz.) zonder dat er een oorzakelijk verband is met het
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, is dat voordeel van alle aard ten name van deze derde persoon geen belastbaar
beroepsinkomen.
5. Een dergelijk voordeel van alle aard is bovendien maar een belastbare bezoldiging ten name van de werknemer of de
bedrijfsleider wanneer deze laatste eveneens een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk voordeel haalt uit deze
toekenning (…).

Hieruit volgt dat wanneer de administratie in dat geval kan aantonen dat de werknemer of bedrijfsleider toch een
rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk voordeel heeft verkregen, zij het recht heeft dat voordeel ten name van deze
laatste als een bezoldiging van werknemers of een bezoldiging van bedrijfsleiders te belasten.”
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Abnormale of goedgunstige voordelen
“6. In dit verband kan inzonderheid in de volgende gevallen worden aangenomen dat de werknemer of bedrijfsleider
persoonlijk voordeel verkrijgt uit een dergelijk rechtstreeks aan een derde persoon toegekend voordeel:
₋ hij gebruikt persoonlijk, alleen of gezamenlijk met de derde persoon, een goed dat aan deze ter beschikking is gesteld;
₋ een goed toegekend aan een derde persoon verrijkt in feite, geheel of gedeeltelijk zijn vermogenstoestand (…);
₋ de terbeschikkingstelling van een goed of de toekenning van dat goed aan een derde persoon stelt hem in staat geen
uitgaven te moeten doen die hij had moeten dragen zonder de tussenkomst van de werkgever/vennootschap wegens
de daadwerkelijke financiële afhankelijkheid van deze derde persoon jegens hem (…).”
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Abnormale of goedgunstige voordelen
▪

Voorbeelden (Com. IB nr. 26/17)
Het toestaan van leningen of voorschotten zonder interest of tegen verlaagde interest door een
onderneming aan derden;
Het kosteloos of tegen een abnormaal lage vergoeding ter beschikking stellen van
vermogensbestanddelen zoals onroerende goederen of delen van onroerende goederen, van personeel,
van een voertuig enz.;
De overdracht van vaste activa beneden de werkelijke waarde en dit zowel tijdens de exploitatie als ter
gelegenheid van de stopzetting van de onderneming of de vereffening van de vennootschap;
Het niet opeisen van vorderingen na de vervaldag.
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Abnormale of goedgunstige voordelen
▪

Twee mogelijke opties:
1) Afstand doen van inkomsten ten voordele van verbonden ondernemingen
2) Overdreven kosten betalen ten voordele van verbonden ondernemingen

▪

Bewijslast: in hoofde van de fiscale administratie

▪

Bedrag abnormaal of goedgunstig voordeel: werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger
• Mag NIET forfaitair bepaald worden op basis van art. 18 KB/WIB92 !
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Abnormale of goedgunstige voordelen
•

Art. 79 en 207 WIB92: VERKREGEN abnormale en goedgunstige voordelen
•

Verbod om giften, DBI, notionele interest, verliezen en investeringsaftrek te compenseren met abnormale en
goedgunstige voordelen die de vennootschap van een verbonden onderneming heeft verkregen

•

Uit belastbare basis via vak uiteenzetting van de winst (code 1421) (vóór aftrekposten)
→ Minimale belastbare basis (art. 207 WIB92) in hoofde van de ontvanger
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Sociale voordelen
▪ Rubriek 1214
[…]
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Sociale voordelen
Algemeen
▪ Alle voordelen in kader van beroepsactiviteit = belastbaar
▪ Sociale voordelen vrijgesteld bij de genieter:
• Voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het door iedere verkrijger
werkelijk verkregen bedrag vast te stellen;
• Voordelen die, alhoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben;
• Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van
gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid.

▪ Bij werkgever:
• In principe: niet aftrekbaar (art. 53 14° WIB92) -> VU in code 1214
• Uitzondering: beperkte lijst met administratieve toleranties die wel aftrekbaar zijn

▪ Bij werknemer: vrijgestelde inkomsten (art. 38, 11° WIB92)
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Sociale voordelen
▪ Lijsten:
• Niet-exhaustieve lijst van NIET-AFTREKBARE sociale voordelen: Com.IB 53/203

• Beperkende lijst van AFTREKBARE sociale voordelen: Com.IB 53/214
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Sociale voordelen
AFTREKBARE sociale voordelen (zie beperkende lijst Com.IB 53/214)
▪ Gezelschapsreizen voor het personeel van ten hoogste één dag
▪ Occasioneel gebruik van accommodatie van de onderneming door personeelsleden voor sport, cultuur of
vrijetijdsbesteding
▪ Gratis bedeling van drank (koffie, thee, soep, bier of frisdranken) en/of fruit en noten voor directe consumptie
tijdens de werkuren
▪ Het voordeel uit een ter uitvoering van een arbeidsreglement ingesteld economaat of kledingfonds of uit een
medische of farmaceutische dienst waarbij het personeel verplicht is aangesloten
▪ De specifieke beroepsopleiding van personeelsleden
▪ Collectief vervoer (kosteloos of beneden kostprijs) van de personeelsleden van de woonplaats, het station, de
bushalte, enz., naar de plaats van tewerkstelling en terug, door de werkgever georganiseerd met eigen
vervoermiddelen of met die van een autocarexploitant
▪ Kosten terbeschikkingstelling fiets die daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverkeer
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Sociale voordelen
▪ Het verstrekken van gratis of goedkope sociale hoofdmaaltijden aan personeelsleden in een bedrijfsrestaurant op
voorwaarde dat de eigen bijdrage van de werknemer voldoende hoog is
• Werknemersbijdrage minstens 1,09 EUR
• Sociale maaltijden  “exclusieve maaltijden” (= VAA)
▪ Geschenken in natura, in specie of in de vorm van betaalbons
• Collectief voor alle personeelsleden
• Toekenning ter gelegenheid van:

o Eén of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen (kerstmis, nieuwjaar, Sinterklaas,
patroonsfeest, verjaardag,…)
•

40 EUR per jaar en per WN (+ 40 EUR per jaar / per kind ten laste)

o Eervolle onderscheiding
•

120 EUR per jaar en per WN

o Pensionering
•

40 EUR per volledig dienstjaar: minimum 120 EUR
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Sociale voordelen
NIET (volledig) aftrekbare sociale voordelen: o.a.
▪ Huwelijkspremies
▪ In natura, in specie of in de vorm van betaalbons
▪ Vrijgesteld en aftrekbaar sociaal voordeel tot max. 245 EUR
▪ Bij overschrijding maximumgrens: deel erboven = belastbaar VAA
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Sociale voordelen
▪ Anciënniteitspremies
▪ Voorwaarden vrijstelling:
• Max. 2x tijdens loopbaan bij dezelfde werkgever
• 1ste toekenning:
o Ten vroegste in het kalenderjaar waarin 25 jaar dienst
o Max. 1x bruto-bedrag van het eigen of het gemiddeld maandloon

• 2de toekenning:
o Ten vroegste in het kalenderjaar waarin 35 jaar dienst
o Max. 2x bruto-bedrag van het eigen of het gemiddeld maandloon

▪ Voor WG NIET aftrekbaar
▪ Bij overschrijding maximumgrens: deel erboven = belastbaar VAA
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Sociale voordelen
▪ Tussenkomst in de aankoop van PC door de werknemer
▪ In nieuwe staat
▪ Al dan niet incl. randapparatuur, internetaansluiting en internetabonnement
• Randapparatuur = gelimiteerd (zie Circulaire 2017/C/75 dd. 22/11/2017): o.a. beeldscherm,
toetsenbord, muis, printer, scanner, hoofdtelefoon,…

▪ Voorwaarden:
• Max. (ongeïndexeerd) 550 EUR (aj. 2022: 920 EUR) per belastbaar tijdperk
o Bij aankoop pc of randapparatuur: slechts eenmalige vrijstelling per drie belastbare tijdperken (art.
38, §1, 17° WIB92; Circulaire dd. 28/04/2004)

• Bruto belastbare bezoldiging < (ongeïndexeerd) 21.600 EUR (aj. 2022: 36.030 EUR)
• Werknemer is de eigenaar, NIET de werkgever
• Enkel van toepassing op werknemers cfr. art. 30, 1° WIB92 (uitsluiting bedrijfsleiders)
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
▪ Rubriek 1215

[…]
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
Voordelen uit maaltijdcheques
▪ Maximale werkgeversbijdrage
▪ Vanaf 01/01/2016 is de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque verhoogd met 1 EUR van 5,91 EUR →
6,91 EUR per maaltijdcheque
▪ Deze stijging is niet verplicht door te voeren

▪ Fiscale aftrekbaarheid van de werkgeversbijdrage:
▪ Vanaf 01/01/2016 stijgt de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de werkgeversbijdrage per maaltijdcheque
van 1 EUR → 2 EUR
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
▪ In hoofde van de werknemer/bedrijfsleider
→ Vrijgesteld van belastingen indien volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tussenkomst werkgever bedraagt max. 6,91 EUR per cheque
Tussenkomst werknemer bedraagt min. 1,09 EUR per cheque
De maaltijdcheque wordt niet verleend ter vervanging van loon, premies, VAA of andere vergoeding
Toekenning maaltijdcheques is voorzien in een CAO of individuele overeenkomst
Bedrijfsleiders en werknemers worden gelijk behandeld
Het aantal maaltijdcheques is gelijk aan het aantal effectieve arbeidsdagen
De maaltijdcheques zijn op naam
De geldigheidsduur van de cheques is beperkt tot 12 maanden
De cheque wordt gebruikt voor een eetmaal of voor verbruiksklare voeding
→ Voorwaarden niet cumulatief voldaan: VAA

▪ In hoofde van de werkgever/onderneming
→ Bijdrage gedeeltelijk aftrekbaar: 2 EUR per cheque
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
▪ Wat bij bedrijven met zowel voltijdse als deeltijdse prestaties ?

▪ Alternatieve telling voor het aantal dagen waarvoor maaltijdcheque toegekend wordt:
Aantal effectief gepresteerde uren van de WN tijdens het kwartaal
Aantal normale arbeidsuren per dag in de onderneming

▪ Administratie aanvaardt deze werkwijze
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
▪ Combinatie van maaltijdcheques en forfaitaire verblijfskostenvergoeding?
• Op sociaal vlak: geen cumulatie mogelijk
• Op fiscaal vlak:
• Geen uitdrukkelijke uitsluiting van cumulatie
• Aan te raden om werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques af te trekken van de dagvergoeding

• Vergoeding voor dienstreizen = 100% aftrekbaar
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
Voorbeeld
▪ Een vennootschap kent aan zijn werknemers maaltijdcheques toe. De werkgeversbijdrage bedroeg 6,91
EUR/ cheque en in het totaal werden 1.000 cheques toegekend
▪ Verworpen uitgave: code 1215
• Totale werkgeversbijdrage: 1.000 x 6,91 EUR = 6.910 EUR
• Aftrekbare beroepskosten: 1.000 x 2 EUR = 2.000 EUR
• Verworpen uitgave: 6.910 EUR – 2.000 EUR = 4.910 EUR
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
Voordelen uit sport- en cultuurcheques
Vrijgesteld van RSZ en belastingen onder 5 voorwaarden:

1. Recht op deze cheques is vervat in een cao of een geschreven individuele overeenkomst;
2. Deze cheques worden op naam van de werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd;
3. Ze zijn slechts 15 maanden geldig en zijn inwisselbaar bij bepaalde erkende, goedgekeurde of
gesubsidieerde culturele operatoren en/of bij sportverenigingen van een erkende of gesubsidieerde
federatie of behorende tot één van de vier nationale federaties (voetbal, boksen, golf en hockey);
4. De cheques kunnen niet voor geld worden omgeruild;
5. De WG kan maximum 100 EUR per jaar per werknemer/bedrijfsleider aan sport- en cultuurcheques
toekennen

→Voorwaarden niet cumulatief voldaan: VAA
→Voorwaarden voldaan: niet aftrekbaar bij de vennootschap
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Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of
ecocheques
Voordelen uit ecocheques
Vrijgesteld van RSZ en PB onder volgende zes voorwaarden (art. 38/1, § 4 WIB92):

1. Toekenning moet geregeld zijn in een CAO op sectorieel of ondernemingsvlak;
2. Maximale waarde per cheque: 10 EUR;
3. Moet op naam van de werknemer of de bedrijfsleider worden afgeleverd;
4. Geldigheid is beperkt tot 24 maanden en de ecocheque mag slechts gebruikt worden voor de aankoop
van toegelaten producten of diensten met een ecologisch karakter;

5. Niet inwisselbaar voor geld;
6. De WG kan maximum voor 250 EUR ecocheques toekennen per werknemer/bedrijfsleider
→Voorwaarden niet cumulatief voldaan: VAA
→Voorwaarden voldaan: niet aftrekbaar bij de vennootschap
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Consumptiecheques
Consumptiecheques

▪

CORONA III-wet van 15 juli 2020 en wet van 31 juli 2020

▪

Fiscale regeling verwijst naar de sociale voorwaarden (art. 19quinquies, §2 van het RSZ-KB)

▪

Fiscale behandeling:
•

Voor werknemer: belastingvrij tot 300 EUR

•

Voor werkgever: aftrekbare beroepskost

✓ Bij overschrijding drempel: volledig belastbaar! (circ. 2020/C/131 van 22 oktober 2020, randnr. 22)

▪

Modaliteiten:
•
•
•
•

Max. 10 EUR nominale waarde per cheque
Uitreiking mogelijk in 2020 en 2021
Op papier of elektronisch
Uitreiking uiterlijk op 31/12/2021 (30/06/2021 voor zorgsector) → gebruik tot 31/12/2022
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Consumptiecheques
▪ Toepassingsgebied:
• 4 sectoren:
1.
2.
3.
4.

Horeca of kleinhandel
Wellnesscentra
Bowlingzaken, zwembaden, fitnesscentra en sportverenigingen
Schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en
barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen

• Zowel voor goederen als diensten
• Niet voor zelfstandige bedrijfsleiders
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Coronapremie
→ Premie die toegekend kan worden door ondernemingen waar tijdens de coronacrisis "goede resultaten zijn
behaald"

Fiscaal luik
▪ In werking sinds 1 augustus 2021
▪ Optioneel voor werkgever
▪ Vrijgesteld (enkel) in hoofde van werknemers
• Zelfstandige bedrijfsleiders (zonder arbeidsovereenkomst) uitgesloten
▪ Integraal aftrekbaar als beroepskost (inclusief bijzondere werkgeversbijdrage)
▪ Voorwaarden toekenning coronapremie
• Vervat in CAO (op sectoraal- of ondernemingsvlak)
• Geen vervanging van loon, premies of ander voordeel
• Het totale bedrag van de coronapremies maximaal 500 EUR per werknemer bij een werkgever
→ 2 werkgevers maximaal 1.000 EUR

• Uitreiking premie periode 1 augustus 2021 tot 31 december 2021
• Geldigheid premie tot 31 december 2022
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Coronapremie
Sociaal luik
▪ Valt buiten ‘loonmarge’
▪ Bijzondere werkgeversbijdrage 16,5 %
▪ Vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen
▪ Bepaalde zelfstandigen → éénmalige premie 598,80 EUR bruto
• Voorwaarde: ≥ 6 maanden overbruggingsrecht in periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021
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Liberaliteiten
▪ Rubriek 1216
[…]
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Liberaliteiten
▪ 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
Fiscaal attest
Aftrek wordt beperkt tot 5% van het positieve resultaat na de 1ste bewerking (code
1412), met een absoluut maximum van 500.000 EUR
o Absoluut maximum tijdelijk verhoogd tot 2.500.000 EUR voor giften gedaan aan het
rampenfonds tijdens kalenderjaar 2021

▪ In de 4de 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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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
▪ Rubriek 1217
[…]

223

223

Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
▪ Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen
→Fiscaal NIET AFTREKBAAR
•

Non bis in idem-beginsel

•

Verworpen minderwaarde =
verkoopwaarde
–
aanschaffings- of beleggingswaarde, verminderd met voorheen aangenomen
waardeverminderingen en afschrijvingen

•

Niet-aftrekbare bedrag: inclusief kosten die met de verkoop gepaard gingen (PV nr. 470 van 5
oktober 2000)

▪ Wisselkoersverschillen
→ Fiscaal NIET AFTREKBAAR
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
▪ Uitzondering: art. 198, §1, 7° WIB92
→Fiscaal WEL AFTREKBAAR
•
•

Geleden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap waarvan
de aandelen worden aangehouden
Tot ten hoogste het bedrag van het gestort kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd

§ 1 Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
[…]
7° waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op aandelen geleden naar
aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap tot ten hoogste het verlies
aan gestorte kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd en de waardeverminderingen en de minderwaarden
op de aandelen die behoren tot de handelsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a, van het koninklijk
besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging;
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
▪ Voorbeeld:
▪

Vennootschap X bezit 75% van de aandelen van vennootschap Y. Y heeft een gestort kapitaal van 70.000 EUR. X heeft
deze aandelen aangeschaft voor een prijs van 90.000 EUR.

▪

2021: vereffening vennootschap Y. Uit de gehele verdeling van het vermogen ontvangt X nog 50.000 EUR.
→ BOEKHOUDKUNDIGE minderwaarde op aandelen: 90.000 – 50.000 = 40.000 EUR
→ Minderwaarde FISCAAL aftrekbaar ten belope van het verlies aan gestort kapitaal dat door deze aandelen wordt
vertegenwoordigd:
Deelneming in het gestort kapitaal van Y: (75% x 70.000)
Ontvangen uitkering
Resultaat

52.500 EUR
- 50.000 EUR
2.500 EUR

→ Aftrekbare beroepskost: 2.500 EUR
→ Verworpen uitgave (code 1217): 37.500 EUR
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
Voorbeeld (vervolg)
▪

Stel: vennootschap X ontvangt 60.000 EUR (i.p.v. 50.000 EUR) uit de vereffening
→ BOEKHOUDKUNDIGE minderwaarde op aandelen: 90.000 – 60.000 = 30.000 EUR
→ Minderwaarde FISCAAL niet aftrekbaar, omdat X met de uitkering van 60.000 EUR het volledige
bedrag aan werkelijk gestort kapitaal (52.500 EUR) kan recupereren
➔ Verworpen uitgave (code 1217): 30.000 EUR
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
Het momentum van de aftrekbaarheid
▪

Art. 198, 7° WIB92

Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
[…]
7° waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op aandelen geleden naar
aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap tot ten hoogste
het verlies aan gestort kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd en de waardeverminderingen en de
minderwaarden op de aandelen die behoren tot de handelsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 35ter, §1, tweede lid, a, van
het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en
de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

→ bepaling omstandigheid waarin een minderwaarde op aandelen aftrekbaar is, maar niet
het moment
→ interpretatie?!
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
Administratief standpunt:
▪

Com.IB. 195/710: wanneer de vennootschap ontbonden is
•

Parlementaire werkzaamheden voorafgaand aan de wet van 23 oktober 1991: vennootschap moet kunnen
aantonen dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk verloren is
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
Minister bevestigt administratief standpunt
▪

Parl. Vr. nr. 573, 21 mei 1993, Breyne:
slechts sprake van een gehele verdeling van het vermogen op het ogenblik dat de vennootschap
ontbonden wordt

▪

Parl. Vr. nr. 1290, 22 november 1994, Poncelet:
“ Zoals het geacht lid benadrukt is de in artikel 198, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorziene
aftrekbaarheid van minderwaarden op aandelen van toepassing voor zover het bewijs wordt geleverd dat het werkelijk
ter gelegenheid van de gehele verdeling van het vermogen van de vereffende vennootschap geleden verlies definitief
is. Het definitief karakter van dat verlies is slechts verworven op het ogenblik dat er niets meer te verdelen valt,
bedoeld in artikel 188, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, wat INZONDERHEID
het geval is bij de afsluiting van de vereffening Evenwel moet de vraag of in concrete gevallen de eindverdeling van
het vermogen heeft plaats gehad worden beantwoord in het licht van de feitelijke en juridische omstandigheden
waarin de verrichting heeft plaats gehad.”

▪

Parl. Vr. Nr. 1011, 27 mei 2002, Collard:
Gehele verdeling = het ogenblik dat er niets meer te verdelen valt en het verlies defintief is, d.i. het moment
dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
Rechtsleer

▪ “Inzonderheid” (Parl. Vr. 22 november 1994) = “in het bijzonder”, “vooral”
→De afsluiting van de vereffening is slechts EEN voorbeeld
• Minderwaarde reeds in aftrek kunnen brengen op het ogenblik van vereffening van de activa
• De facto volledige verdeling is voldoende voor aftrek
• Maar: belastingplichtige moet bewijs leveren dat verlies definitief is
− Attest curator of vereffenaar (Hof van Beroep te Gent, 25 maart 2014)
− De feitelijke omstandigheden (Voorafgaande beslissing nr. 900.025 dd. 16 juni 2009)

− Negatief eigen vermogen dochter
− Alle realiseerbare activa zijn verkocht
− …
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Waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen
→ Hof van Beroep te Brussel, 26 november 2014
▪ Situatie:
• 20/01/1993: vennootschap koopt van haar zaakvoerder aandelen van NV T
• 04/05/1993: faillietverklaring van NV T
• Vennootschap boekt minderwaarde op de aandelen in BJ 1993
• 09/06/1994: curator deelt mee dat het actief ontoereikend is om alle schulden te dekken
• 10/10/1996: sluiting faillissement

▪ Hof:
• Mededeling van curator dat actief ontoereikend zou zijn om alle schulden te dekken kan niet aanzien
worden als het ogenblik van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen
• Minderwaarde pas aftrekbaar op het moment van de sluiting van het faillissement
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Winstpremies
▪ Rubriek 1233
[…]
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Winstpremies
Winstpremie voor werknemers
▪ Premie die wordt toegekend indien de vennootschap een deel (of geheel) van haar
winst wenst toe te kennen aan de werknemers
▪ Vormen:
•
•

“Identieke premie”
“Gecategoriseerde premie”

▪ Doelstelling: op een simpele en flexibele manier een premie toekennen aan
werknemers
▪ Inwerkingtreding:
•
•

Vanaf 01/01/2018
Winstpremies kunnen al worden toegekend op basis van de winst van het BJ met
afsluitdatum ten vroegste op 30/09/2017
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Winstpremies
▪ Gunstige fiscale en parafiscale behandeling
▪ Toegankelijk voor alle werknemers
▪ Tot maximaal 30% van de totale brutoloonmassa
• Gemiddelde loonmassa = 55.307 EUR per jaar
• Gemiddelde winstpremie = bruto 16.600 EUR per jaar
→ 5x hoger dan in het systeem CAO90 bonus!

▪ Zonder verplichting werkgever ook volgend jaar een winstpremie uit te keren
▪ Geen participatie werknemer in kapitaal
▪ Niet in aanmerking genomen voor berekening loonnorm

▪ Wijzigingen vanaf 1 januari 2019 (Wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeids-bepalingen, BS 21/12/2018)
•
•

(Optionele) pro rata temporis berekening in functie van effectieve arbeidsprestaties
Uitsluiting mogelijk van werknemers die tijdens het laatst afgesloten boekjaar de werkgever verlaten hebben
235
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Winstpremies
▪ (Optionele) pro rata temporis berekening in functie van effectieve arbeidsprestaties
• Bepaalde periodes van schorsing mogen geen invloed hebben op de winstpremie:
o Periodes waarin de werknemer zijn recht op loon behoudt (vb. wettelijke vakantie)
o Moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptieverlof en pleegverlof
o Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, gedekt door het gewaarborgd loon
→ Verplicht: werkgever moet deze periodes van schorsing gelijkstellen met periode van effectieve
arbeidsprestaties

• Bepaalde langdurige schorsingen mogen het bedrag van de winstpremie wel beïnvloeden:
o Ouderschapsverlof
o Tijdskrediet
o ...
→Optioneel: werkgever kan deze periodes van schorsing gelijkstellen met periodes van effectieve
arbeidsprestaties
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Winstpremies
▪ Uitsluiting mogelijk van werknemers die tijdens het laatste afgesloten boekjaar de
werkgever verlaten hebben
• Uitsluiting mogelijk van werknemers die de vennootschap hebben verlaten tijdens het
laatste afgesloten boekjaar vanwege:
o een ontslag om dringende reden of;
o een ontslag door de werknemer zelf, m.u.v. het ontslag gegeven omwille van een dringende
reden in hoofde van de werkgever

• NIET:
o Werknemers die worden ontslagen omwille van een andere reden dan een dringende reden
o Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord
o Opzeg reeds gegeven, maar de vennootschap slechts verlaten na afloop van het laatste
afgesloten boekjaar
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Winstpremies
▪ Identieke winstpremie
▪ Bedrag gelijk voor alle werknemers of bedrag komt overeen met een gelijk percentage
van het loon van alle werknemers
▪ Anciënniteitsvoorwaarde van maximaal één jaar is mogelijk
▪ Door beslissing (gewone of buitengewone) AV
o Met gewone meerderheid van stemmen

▪ Verplicht (schriftelijk) informeren over toekenning en modaliteiten winstpremie
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Winstpremies
▪ Gecategoriseerde winstpremie
▪ Bedrag in speciën toegekend aan alle werknemers waarbij de hoogte ervan afhankelijk is
van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria
▪ Nood aan objectieve criteria om groepen te bepalen:
→ Anciënniteit, graad, functie, baremiek niveau, loonniveau, opleidingsniveau
→ Differentiatie op basis van criteria met maximum verhouding tussen 1 en 10

▪ Zelfde stappenplan als bij participatieplan
o Invoering d.m.v. ondernemings-cao of toetredingsakte
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Winstpremies
▪ Winstpremie voor werknemers:
▪ Boekhoudkundig
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Winstpremies
▪ Winstpremie voor werknemers:
▪ (Para)fiscale modaliteiten:
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Winstpremies
▪ Aangifte 273 Part
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Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies
▪ Rubriek 1222
[…]
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Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies
▪ Gewestelijke steunmaatregelen:
•

Kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving worden
toegekend aan vennootschappen om immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen

•

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

▪ Bij ontvangst: vrijgesteld
▪ Indien steunmaatregelen terugbetaald worden: verworpen uitgave
• Bv. niet voldaan aan de voorwaarden
▪ Bij vrijwillige vervreemding van de gewestelijke gesubsidieerde vaste activa gedurende de eerste drie jaren van de
investering:
•
•

Vrijgestelde winst wordt winst van het boekjaar
Opname in code 1222 verworpen uitgaven
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Rubriek 1223
[…]
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
• Art. 198, §1, 10° WIB92:
Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
[…]
onverminderd de toepassing van artikel 219, de betalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verricht naar Staten
die in artikel 307, § 1/2, eerste lid, zijn bedoeld, en die niet zijn aangegeven overeenkomstig genoemd artikel 307,
§ 1/2, eerste lid, of, als ze toch aangegeven zijn, waarvoor de belastingplichtige niet door alle rechtsmiddelen bewijst
dat zij in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen en die met personen andere dan artificiële constructies zijn
verricht;

▪ Betalingen die een vennootschap rechtstreeks of onrechtreeks aan belastingparadijzen hebben verricht, zijn
niet-aftrekbare beroepskosten indien de vennootschap:
▪ De betalingen NIET heeft aangegeven (cfr. art. 307, §1/2, eerste lid WIB92)
▪ De betalingen WEL heeft aangegeven, maar NIET kan bewijzen dat het werkelijke en oprechte
verrichtingen zijn
▪ Onverminderd de toepassing van art. 219 WIB92: aanslag geheime commissielonen en verdoken
meerwinsten
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Aangifteplicht conform art. 307, §1/2 WIB92
▪ Aangifteplicht van betalingen van min. 100.000 EUR die rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan
worden aan:
▪
▪
▪

Personen of vaste inrichtingen gevestigd of gelegen in belastingparadijzen;
Bankrekeningen die worden beheerd door of aangehouden bij één van deze personen of vaste
inrichtingen in belastingparadijzen;
Bankrekeningen die worden beheerd door of aangehouden bij kredietinstellingen gevestigd of met
een vaste inrichting in belastingparadijzen

▪ Betalingen = betaling in giraal geld, chartaal geld, per debet-of kredietkaart of door middel van
formele of informele betaalwijzen, al dan niet elektronisch, daaronder cryptomunten begrepen,
alsook betalingen in natura
▪ Formulier 275F
▪

Toevoegen bij aangifte VenB of BNI/ven. voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar
tijdperk waarin de betalingen hebben plaats gehad
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Formulier 275F

Voorbeeld:
- Huur
- Interesten
- Retributies
- AK goederen of VA
- Dienstverrichtingen
- Bezoldigingen
- Commissies
- Makelaarslonen
- Erelonen
-…

Indien meerdere betalingen aan eenzelfde verkrijger: betalingen afzonderlijk
aangeven

Identiteit of benaming van
de natuurlijke persoon of
rechtspersoon

Adres in de betreffende Staat
van de natuurlijke persoon of
rechtspersoon aan wie de
betalingen werden gedaan

Indien betaling in
vreemde munt:
omrekening in euro
tegen wisselkoers op
tijdstip van de betaling
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Formulier 275F
▪ Correct invullen is van groot belang!
▪ Weigeren van aftrek mogelijk, waarbij opname in VU is verplicht
▪ Circulaire 2021/C/112 van 20 december 2021, randnrs. 3 en 3.4:
• Velden dienen PRECIES ingevuld te worden
o
o

Onvolledig adres  precies !!
Adres moet voldoende nauwkeurig zijn om de desbetreffende plaats te individualiseren

• Formulier is onderdeel van de aangifte
o Ander document dat afzonderlijk wordt toegevoegd aan aangifteformulier = GEEN geldige aangifte

▪ Een laattijdige indiening = niet-indiening (Antwerpen 30 april 2019, nr. 2017/AR/1617)
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Belastingparadijzen (art. 307, §1/2 WIB92)
▪ Geviseerde staten:
1. Staten die niet effectief of substantieel de OESO-standaard
op het gebied van uitwisseling van inlichtingen op verzoek
toepassen;
2. Staten zonder vennootschapsbelasting of met lage belasting
3. Staten die door de Raad van de Europese Unie worden
aangemerkt als niet coöperatieve rechtsgebieden

▪ Belastingadministratie houdt werkblad bij van geviseerde staten,
raadpleegbaar via:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/bbisi/lijst_van_staten.xl
sx
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Eerste criterium:
▪ Staten die, op het ogenblik waarop de betaling heeft plaatsgevonden, door het Mondiaal
Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden,
werd aangemerkt als een Staat die niet effectief of substantieel de standaard op het
gebied van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek toepast
•
•

Beoordeling gebeurt door werkgroep (de zgn. Peer Review Group) – opgericht door Mondiaal
Forum van OESO
Vanaf 14/07/2016 geldt aangifteverplichting ten aanzien van staten die op het ogenblik
waarop de betaling heeft plaatsgevonden door de OESO worden beschouwd als voormelde
staten
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ OESO-lijst
▪ Circulaire 2020/C/112 van 1 september 2020 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de
vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen als gevolg van COVID-19:
“Onder zogenaamd 'belastingparadijs' wordt verstaan: elke staat opgenomen op de Belgische lijst van staten zonder
of met een lage belasting (zie art. 179, KB/WIB 92) en elke staat die inzake transparantie en uitwisseling van
inlichtingen als 'niet-coöperatief' wordt beschouwd en is opgenomen op de OESO-lijst van landen die door het
Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden, wordt
aangemerkt als een staat die niet effectief of substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van
inlichtingen op verzoek toepast. Dit is het geval voor landen waarvan de rating van het Mondiaal Forum 'noncompliant' of 'partially compliant' is (zie http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/exchange-ofinformation-on-request-ratings.htm).”

→ Ook van toepassing voor niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde staten?

252

252

126

16/06/2022

Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Parl. Vr. nr. 55018888C van de heer Steven Matheï dd. 30/06/2021
“Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, ons Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat
men aangifte moet doen van betalingen door vennootschappen en belastingplichtigen aan personen
die gevestigd zijn in een staat die de standaard inzake gegevensuitwisseling niet of onvoldoende
toepast. In een parlementaire vraag aan uw voorganger in 2014 werd gezegd dat men, wanneer dit
gebeurt aan inwoners uit landen die gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de standaard, niet onder
de aangifteplicht valt. In een recent uitgebrachte circulaire ontstaat er dan weer verwarring en wordt
de schijn gewekt dat betalingen aan landen die gedeeltelijk in overeenstemming zijn wel onder de
aangifteplicht vallen. Mijnheer de minister, moet men in deze situatie nu wel of niet aangifte doen?”
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Antwoord:
“Mijnheer Matheï, artikel 307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt over de jurisdicties die een
rating non-compliant of partially compliant hebben ontvangen. Deze criteria inzake fiscale transparantie zijn al sinds
enkele jaren verstrengd en ook overgenomen door de G20. Daarbij wordt een jurisdictie die een partially compliant
rating krijgt niet geacht aan de internationale transparantiestandaard te voldoen en zal deze bijvoorbeeld ook op de
EU-blacklist terechtkomen. Er is in dat opzicht geen verschil meer met een non-compliant rating. De rating partially
compliant wordt door het mondiaal forum toegekend wanneer minstens één materiële tekortkoming is vastgesteld
die in de praktijk een belangrijk effect op de uitwisseling van inlichtingen heeft gehad of waarschijnlijk zal hebben.
Zoals u terecht aangaf, spreekt de wettekst niet over non-compliant maar over een staat die niet effectief of
substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek toepast. Hieronder vallen
ingevolge de evoluties in de internationale standaarden nu ook partially compliant jurisdicties. Men kan moeilijk
argumenteren dat landen die slechts op gedeeltelijke wijze voldoen aan de standaard deze effectief en substantieel
toepassen. Dit standpunt is door mijn administratie ook verduidelijkt in de circulaire van 1 september 2020 zodat dit
van toepassing is voor de aangifte vanaf het aanslagjaar 2021.”
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ MAAR circulaire 2021/C/112 van 20 december 2021, randnr. 3.1.1
• T.e.m. aj. 2021: = ‘non compliant’
• Vanaf aj. 2022: voor betalingen vanaf 1 januari 2021 naast ‘non compliant’ ook ‘partially
compliant’ → Uitbreiding pas vanaf aj. 2022!
o Voordeel indien boekjaar  kalenderjaar
o Vennootschap sluit boekjaar af op 30 september 2021. Betalingen aan gedeeltelijk
conforme landen tussen 1/01/2021 en 30/09/2021 moeten nog niet worden aangegeven
(want = aj. 2021)
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Landen die als “non compliant” of “partially compliant” aangemerkt worden
“Non compliant”

“Partially compliant”

Anguilla

Barbados

Guatemala

Botswana

Trinidad en Tobago

Dominica
Ghana
Kazachstan
Liberia
Malta

Panama
Seychellen
Sint-Maarten
Turkije
Vanuatu
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Tweede criterium:
▪ Staten zonder of met een lage belasting:
•

Een Staat die geen deel uitmaakt van de EER, en
o Die geen vennootschapsbelasting heft, op inkomsten van binnenlandse oorsprong of van
buitenlandse oorsprong of;
o Waarvan het nominale tarief van de vennootschapsbelasting lager is dan 10% of;
o Waarvan het tarief van de vennootschapsbelasting dat met de werkelijke belastingdruk op
inkomsten van buitenlandse oorsprong overeenstemt lager is dan 15%

▪ Art. 179 KB/WIB92: lijst van Staten zonder of met een lage belasting
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Belgische lijst
Abu Dhabi

Guernsey

Pitcairneilanden

Ajman

Jersey

Ras al Khaimah

Anguilla

Eiland Man

Saint-Barthelemy

Bahama’s

Marshalleilanden

Sharjah

Bahrein

Micronesië (Federatie
van)

Somalië

Bermuda

Monaco

Turkmenistan

Britse Maagdeneilanden

Montenegro

Turks en Caicos Eilanden

Kaaimaneilanden

Nauru

Umm al Qaiwain

Dubai

Oezbekistan

Vanuatu

Fujairah

Palau

Wallis-en-Futuna
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
▪ Derde criterium (sinds 1/1/2021):
▪ Staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet coöperatieve
rechtsgebieden:
Amerikaans Samoa

Panama

Anguilla

Samoa

Dominaca

Seychellen

Fiji

Trinidad en Tobago

Guam

Amerikaanse Maagdeneilanden

Palau

Vanuatu

▪ Onderzoek toevoegingen/schrappingen van jurisdicties tweemaal
per jaar door Europese Raad
▪ Tijdens eerste onderzoek geen wijzigingen voor 2022
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Voorbeelden (Bron: Circulaire nr. AFZ 13/2010 - Ci.RH.421/607.890 (AAF 64/2010) dd. 30.11.2010; Circulaire
2021/C/112 van 20 december 2021)
Geval 1
▪ Vennootschap heeft GEEN aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 90.000 EUR
▪ Uit een fiscaal onderzoek blijkt dat de aan te geven betalingen 120.000 EUR bedragen (bedrag opgenomen
in kosten)
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 120.000 EUR

Geval 2
▪ Vennootschap heeft een aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 100.000 EUR
▪ Uit een fiscaal onderzoek blijkt dat de aan te geven betalingen 120.000 EUR bedragen (bedrag opgenomen
in kosten)
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 20.000 EUR
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Geval 3
▪ Vennootschap heeft spontaan een aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 90.000 EUR (bedrag opgenomen in kosten)
▪ Uit een fiscaal onderzoek blijkt dat de aan te geven betalingen 120.000 EUR bedragen (bedrag opgenomen
in kosten)
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 30.000 EUR
Geval 4
▪ Vennootschap heeft spontaan een aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 90.000 EUR (m.b.t. de betaling van kosten)
▪ Uit een fiscaal onderzoek blijkt dat de aan te geven betalingen 120.000 EUR bedragen
▪ Het saldo van 30.000 EUR dat bij het fiscaal onderzoek naar bovenkomt, heeft betrekking op de inschrijving
op een kapitaalverhoging
→ GEEN toevoeging aan verworpen uitgaven
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Geval 5
▪ Vennootschap heeft GEEN aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 90.000 EUR (bedrijfskosten)
▪ Uit een fiscaal onderzoek blijkt dat de aan te geven betalingen 120.000 EUR bedragen
▪ Het saldo van 30.000 EUR dat bij het fiscaal onderzoek naar bovenkomt, is een inschrijving op een
kapitaalverhoging
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 90.000 EUR
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Geval 6
▪ Vennootschap heeft een aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 100.000 EUR
▪ Overzicht van betalingen wordt gevoegd als bijlage in PDF formaat bij de aangifte, waarnaar wordt
verwezen op formulier 275F
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 100.000 EUR, want aangifte wordt niet gedaan op een formulier
waarvan het model door de Koning werd vastgesteld
Geval 7
▪ Vennootschap heeft een aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 100.000 EUR
▪ Uit een fiscaal onderzoek blijkt dat betaling van 10.000 EUR aan leverancier gevestigd in een geviseerde
staat op een bankrekening die aangehouden wordt in een niet-geviseerde staat, niet werd opgenomen op
formulier
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 10.000 EUR
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Niet-aftrekbare betaling naar bepaalde staten
Geval 8
▪ Vennootschap heeft een aangifte 275F bij haar aangifte VenB gevoegd
▪ Betalingen aan geviseerde Staten: 150.000 EUR
▪ Voor sommige betalingen, samen 20.000 EUR, is adres van begunstigden niet voorhanden (dus niet
vermeld op formulier 275F)
▪ Voor andere betalingen, samen 50.000 EUR, wordt adres niet exact vermeld (niet volledig genoeg) op
formulier 275F
→ Toevoeging aan verworpen uitgaven: 70.000 EUR
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Niet-verantwoorde kosten
[…]
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Niet-verantwoorde kosten
▪ Art. 57, eerste lid WIB92 (zie later): niet-aftrekbaar 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

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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Niet-verantwoorde kosten
Art. 197 WIB92
Onverminderd de toepassing van de artikelen 49, 53, 24°, en 198, § 1, 10°, worden niet verantwoorde kosten, die
ingevolge artikel 219 aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, als beroepskosten aangemerkt.
Bij toepassing van artikel 219, vijfde en zesde lid, worden in afwijking van artikel 57, eerste lid, de niet verantwoorde uitgaven
beschouwd als beroepskosten.
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Doorrekening van kosten
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Doorrekening van kosten
• Invoering van een wettelijke regeling voor de doorrekening van restaurantkosten, receptiekosten, kosten
van relatiegeschenken, kledijkosten met een tegemoetkoming aan organisatoren van pakketreizen en
evenementen
• Achtergrond (DOC 55 2351/001, 18-19):
Naar aanleiding van de arresten F.15 016.N van 16 juni 2017 en F.18 0076.F van 17 september 2020 van het Hof van Cassatie, wordt een
verduidelijking aangebracht in artikel 52, WIB 92. Hiermee wordt bevestigd dat de inkoop van goederen en diensten wordt beschouwd als
een beroepskost en dat artikel 49, WIB 92 dus wel degelijk van toepassing is op deze kosten.
Deze verduidelijking heeft bijvoorbeeld concreet tot gevolg dat restaurantkosten gemaakt in het kader van een pakketreis door een
reisorganisator voor het verbruik door de afnemers van dergelijke pakketreis, of cateringkosten gemaakt door een evenementorganisator
die worden aangerekend aan de persoon die beroep doet op deze evenementorganisator, als beroepskosten worden beschouwd
overeenkomstig artikel 52, WIB 92 zonder dat er sprake is van een aftrekbeperking zoals opgenomen in artikel 53, 7° tot 9°, WIB 92. Deze
aftrekbeperking is immers enkel van toepassing op de kosten die niet thuishoren in rubriek II. A. “handelsgoederen, grond- en hulpstoffen”
van de resultatenrekening, zoals omschreven in artikel 3:90 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

De afnemer van de diensten die deze kosten beroepsmatig heeft gemaakt, wordt nog wel steeds geacht zich een voldoende gedetailleerde
factuur te doen toekomen teneinde in zijn hoofde de juiste fiscale behandeling van de verschillende kostensoorten te kunnen verzekeren.
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Doorrekening van kosten
• Aftrekbeperking: kosten geviseerd in art. 53, 7° tot 9°
WIB92
o Restaurantkosten: 69% aftrekbaar (indien beroepsmatig)
o Kledingkosten: (in principe) niet aftrekbaar
o Receptiekosten en kosten van relatiegeschenken: 50%
aftrekbaar
o Jacht, pleziervaartuigen, lusthuizen: niet aftrekbaar

• Administratieve tolerantie:
o Beroepsmatige restaurant- en receptiekosten: 100%
aftrekbaar
o Doorrekening aan klanten die aan de aftrekbeperking
onderworpen zijn
o De klant moet in België belastbaar zijn
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Doorrekening van kosten
• WIJZIGING: verankering administratieve tolerantie in de wet + uitbreiding !
o Wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS, 28/01/2022)
o Aftrekbeperking kledingkosten, receptiekosten, restaurantkosten,…. niet meer van toepassing indien:
o de kosten aan derden doorgerekend worden + uitdrukkelijke en afzonderlijke vermelding op factuur (nieuw
art. 53/1 WIB92)
o Bij doorrekening aan derden die onderworpen zijn aan de PB, VenB of BNI
− Géén uitzondering voor doorrekening naar particulieren, buitenlanders etc.
o Parl. Vr. nr. 898 van Wouter Vermeersch van 25 februari 2022
− Kosten moeten voor hetzelfde bedrag worden doorgerekend, zonder winstmarge
− Geen doorrekening van forfaitaire bedragen
o Inwerkingtreding: aj. 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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