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Deadlines

Deadlines

• Aangifte vennootschapsbelasting

- Loskoppeling van de algemene vergadering

- Laatste dag van de 7e maand volgend op de 
afsluiting van het boekjaar

• Algemeen uitstel (zie kader)

- BJ 31/12/2020 – 28/02/2021

- Uitstel tot 28 oktober 2021

• Versnelde teruggaaf (dec 2021)?

- Indiening ten laatste 30/09/2021

3
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Overige deadlines

• Aangifte personenbelasting

- Via mandataris = 21 oktober 2021

- Let op – indien reeds VVA → 20 juli 2021 (corrigerende aangifte / bezwaar ??)

• Aangifte RPB & BNI/venn

- Zie aangifte VennB (28 oktober 2021 maar check BJ)

• Aangifte BNI/natuurlijke personen

- Papier: 4 november 2021

- TOW burger/mandataris: 2 december 2021

5

Voorafbetalingen VennB

6

• Boetetarief 6,75%

- Belastingvermeerdering igv onvoldoende VA

• Geldt niet voor “nieuwe” “kleine”

- KLEIN

- Omzet 9mio

- Balanstotaal 4,5mio

- VTE 50

- Meer dan 1 overschreden – twee boekjaren op rij

- NIEUW

- Eerste drie boekjaren geen verhoging

5
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Voorafbetalingen VennB

7

• In oktober boete nog “afkopen”?

- 100% voorafbetaald = 0,75% boete (6,75 minus 6)

- 0,75/6 = 0,125 → 12,5% meer betalen = geen boete

• December?

- 6,75 – 4,5 = 2,25 ➔ 2,25 / 4,5 = 0,5 ➔ 50% meer betalen

Betaaldatum Voordeel Eenmalige VA

12/04/2021 9% 75%

12/07/2021 7,5% 90%

11/10/2021 6% 112,5%

20/12/2021 4,5% 150%

Overzicht 
3e fase hervorming VennB

7
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Laatste fase hervorming VennB vanaf AJ 2021 (BJ 01.01.2020)

• Tarief: 25% (20% voor KMO) – afschaffing crisisbijdrage

• Stopzetting 120% aftrekbaarheid: 

- elektrische wagens, maar bijvoorbeeld ook fiets

• Nieuwe autofiscaliteit

• Aanslag geheime commissielonen niet langer aftrekbaar als beroepskost

• Mobilisatie van vrijgestelde reserves 

• Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 (ongeacht boekjaar): 

- geen degressieve afschrijving (ook KMO)

- KMO’s: zoals ‘grote’ ondernemingen ook pro rata in het investeringsjaar

- KMO’s: bijkomende kosten ofwel eenmaal in kost, ofwel afschrijven cf. hoofdactief

Autokosten: Nieuwe formule vanaf AJ 2021

| 10

• Vanaf aanslagjaar 2021 - boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020
- Indien CO2-uitstoot < 200 gr/km

Maximum = 100%

Minimum = 50%

- Indien CO2-uitstoot > 200 gr/km

Aftrekpercentage = 40%

- Vanaf wanneer 50%

Diesel: 140g of meer

Benzine: 147g of meer

Aftrekpercentage = 120 – (0,5 x aantal gram CO2 per km x coëfficiënt brandstoftype)

Coëfficiënt Type brandstof

1 Dieselmotor

0,95 Andere motoren (benzine, LPG, etc.)

0,90 Aardgasmotor (met fiscale PK < 12)

9
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Autokosten: alles verwerpen?

11

• Van toepassing op alle autokosten, behalve
- Financieringskosten (100%)

- Taxikosten (tolerantie 75% of pro rata over deel wagenpark)

- Ook brandstof!

• Kilometervergoeding personeel met eigen wagen
- Te verwerpen o.b.v. CO2 uitstoot wagen personeelslid

- Woon-werkvergoeding wel 100% aftrekbaar (op fiche!)

• Garage / Parking
- Indien voor cliënteel → Aftrekbaar 100%

- Indien voor eigen personeel → Aftrekbaar 100% tenzij ‘salariswagens’, dan CO2%

• Overige kosten toch 100% aftrekbaar?
- Reclame aanbrengen

- Handsfreekits & installatie

Dagvergoedingen

11
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Forfaitaire onkostenvergoedingen

13

• Kost eigen aan de “werkgever”

- Terugbetaling van beroepsmatige onkosten =/= bezoldinging

- Aftrekbaar (let op V.U.) vs. niet-belastbaar

- Weerlegbaar vermoeden → verdoken loon? Bewijslast!!

- Werkelijkheid van de kost + Bedrag

- Vermelding op loonfiche (zie verder)

- Werkelijke kosten vs. Forfaitaire Bedragen

Dagvergoedingen 

14

• Forfaitair bedrag mogelijk

- Cf. richtlijnen ambtenaren

- 01/04/x → 31/03/x+1

- Op vandaag = 17,41 EUR/dag (inkomstenbelastingen)

- 6u “op de baan”

- Max 16d per maand

- Let op: RSZ = 17 EUR/dag 

- bedrijfsleiders vs werknemers: indien meer – sociale lasten mbt werknemers

13
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Dagvergoedingen 

15

• Forfaitair bedrag mogelijk

- 40d regel → Vaste plaats van tewerkstelling =/= 6u “op de baan”

- Combo Maaltijdcheque? 

- Beter niet – msts. WG-bijdrage (max 6,91 EUR) aftrekken van de forfait

- Combo andere vergoedingen?

- Dagvergoeding = maaltijd + versnapering

- Parkeerkosten, taxi, overnachting kan dus nog apart

- Forfait overnachting?

- Hotelfactuur of forfait max. 130,58 EUR

Dagvergoedingen 

16

• Forfaitair bedrag mogelijk
- Buitenlandse verplaatsing

- Cf. ambtenaren FOD Buitenlandse Zaken

- Lijst gevarieerd land tot land

- Maaltijd, klein verteer, fooien, enz.

- Hotelkosten, vliegtuig, trein, auto → kan nog apart

- Hotel ook maaltijd?

- 15% ontbijt

- 35% lunch

- 45% avondmaal

- 5% ‘versnaperingen en fooi’

- Dag vertrek en aankomst = ½

- 1 dag heen/terug: msts 10u “op de baan”

Land ≤ 30 d > 30 d

NL 93 56

FR 95 57

DU 93 56

UK 101 61

Lux 92 55

USA 105 63

ZA 50 30

15
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Thuiswerkvergoeding: Circ. 2021/C/20

17

• Terugbetaling kantoorkosten
- 129,48 EUR/m [apr, mei, jun 2021 = 144,31 EUR]

- Gebruik kantoorruimte

- Printer- en computermateriaal (niet printer en computer : muismatje, inkt, papier, usb-
stick,…)

- Kantoorbenodigdheden (mappen, cursusblok, balpen,…)

- Nutsvoorzieningen, onderhoud en verzekering, OV

- Koffie, water, versnaperingen

Thuiswerkvergoeding: Circ. 2021/C/20

18

• Terugbetaling privé-internet & privé-computer
- 20 EUR/m voor internet en 20 EUR/m voor computer & randapparatuur

- Enkel scherm of randappartuur: 5/EUR/m/apparaat voor 3j (maar max 10 EUR)

• Informaticamateriaal 
- stoel, tafel, kast, etc→ werkelijke bewijsstukken

- Normale gebruiksduur → niet elk jaar een nieuwe bureaustoel / gespreid betalen kan ook

Stoel, tafel, kast = 10j

Lamp = 5j

Scherm, printer, scanner, randapparatuur = 3j

17
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Forfaitaire vergoeding op fiche: Art. 57 WIB & Circ. 2021/C/20

19

• Inwerkingtreding: vergoedingen betaald vanaf 1 januari 2022

• Ook voor bedrijfsleiders!! 

• Huidige verplichting:

- Forfaitaire vergoeding betaald aan werknemer fiche 281.10 

- Forfaitaire vergoeding betaald aan bedrijfsleider fiche 281.20

- Bericht aan de schuldenaar: ook vermelding bij werkelijke bewijsstukken en variabele 
kostenvergoedingen

• Uitgebreide verplichting

- Verplichte vermelding van variabele vergoedingen

- Steeds vermelding van totale bedrag van de vergoeding (vast en variabel)

- Echter: niet-vermelding van variabele vergoeding leidt enkel tot administratieve boete 
(geen impact op aftrekbaarheid in hoofde van WG & geen aanslag geheime 
commissielonen)

Betalingen aan 
belastingparadijzen

19
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Betalingen aan belastingparadijzen

21

• Formulier 275.F – ‘bijlage’ bij aangifte vennootschapsbelasting

• Verplichte rapportering indien totaal aan geviseerde betalingen de grens 
van €100.000,00 overschrijdt

• Te rapporteren landen
• Belgische zwarte lijst: Abu Dhabi, Ajman, Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Bermuda, Britse 

Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Dubai, Fujairah, Guernsey, Jersey, Eiland Man, 
Marshalleilanden, Micronesië, Monaco, Montenegro, Nauru, Oezbekistan, Palau, 
Pitcaireilanden, Ras al Khaimah, Saint‐Barthelemy, Sharjah, Somalië, Turkmenistan, Turks‐ en 
Caicoseilanden, Umm al Qaiwain, Vanuatu en Wallis‐en‐Futuna.

•Nieuw (voor betalingen gedurende aanslagjaar 2021): Barbados, Botswana, Dominica, 
Ghana, Kazachstan, Liberia, Malta, Panama, Seychellen, Sint-Maarten, Turkije, Vanuatu

• EU zwarte lijst: Amerikaans Samoa, Anguilla, Barbados, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panama, 
Samoa, Seychellen, Trinidad en Tobago, Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu

• OESO: Trinidad & Tobago

Aftrekbeperking art. 207

21
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Aftrekbeperking art. 207

23

• Artikel 207, zevende lid WIB 92 : Geen extra-comptabele fiscale aftrekken, 
noch verlies van het belastbare tijdperk zelf kunnen toegepast worden op:

- het gedeelte van het resultaat dat het voorwerp uitmaakt van een wijziging van de 
aangifte bedoeld in art. 346 of een aanslag van ambtswege bedoeld in art. 351 
waarvoor de in artikel 444 vermelde belastingverhoging van minstens 10% 
effectief wordt toegepast

- PM: hier enkel DBI-aftrek van het jaar (cf. EU regels)

Aftrekbeperking art. 207

24

• Gevolg?

- Verhoging belastbare basis bij controles: steeds belast

- Geen aftrekken mogelijk bij aanslag van ambtswege

• Inwerkingtreding?

- AJ 2019

- Controles over AJ 2019 en volgende!!

23
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Aftrekbeperking art. 207

25

• Uitzondering?

• Deze bepaling zal niet worden toegepast in geval een belastingverhoging 
van 10% van toepassing is, maar deze niet effectief wordt toegepast bij 
ontstentenis van kwade trouw indien het de eerste overtreding betreft”

• Deze bepaling zal evenmin van toepassing zijn als de belastingverhoging niet 
wordt toegepast omdat de verhoging van de inkomsten minder bedraagt 
dan 2.500 EUR (art. 444, vierde lid WIB 92)

Aftrekbeperking art. 207

26

• Let op!

• Enkel indien wijziging resultaat na eerste bewerking

- Dus niet in geval wijziging fiscale aftrekken

• Geen belastingverhoging mogelijk indien discussie principieel is

- Bv. voorziening als dan niet vrijgsteld?

- Vgl met Restaurantkosten niet verworpen

25
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Aftrekbeperking art. 207

27

• Voorbeeld
- 3.000 EUR “privé-kosten”

- Verworpen na controle

- Basis voor controle = 60.000 EUR // Min. Bezoldiging van 30k uitbetaald

- Basis na controle = 63.000 EUR // Min Bezoldiging niet gehaald!! (31,5k)

- Extra VennB op 3.000 EUR

- Volledige winst @ 29,58% ipv 20%

- Verhoging VA @ 6,75%

- Boete + geen aftrekken?

Omzetting / Omvorming 
vennootschappen n.a.v. WVV

27
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Omzetting BVBA → BV

29

• Sinds 1/01/20 omzetting van kapitaal naar kapitaalloze vennootschap
• Volstort gedeelte van kapitaal + wettelijke reserve → Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

• Niet-gestort gedeelte van kapitaal → Niet opgevraagde inbrengen

• Aanpassing fiscaal kapitaalbegrip (art. 2, §1, 6° WIB)

• Aanpassing fiscale aangifte (wettelijke reserves!)

300,00
300,00

5.700,00 5.700,00

Omvorming BVBA – BV: “kapitaal”

30

• Liquidatiereserve

- Eerste aanleg tijdens AJ2015

- Anticipatieve heffing van 10% op moment van aanleg

- Verlaagde RV van 20% (aanleg vanaf AJ2018) of 17% (aanleg voor AJ2018) 
bij uitkering binnen 5 jaar

- Verlaagde RV van 5% bij uitkering na 5 jaar

- Vrijstelling RV op moment van vereffening

• VVPRbis

- Voor inbrengen in geld vanaf 1 juli 2013 – “VOLSTORT”

- Verlaagde RV van 20% bij uitkering tijdens tweede BJ volgend op BJ van de inbreng

- Verlaagde RV van 15% bij uitkering vanaf derde BJ volgend op BJ van de inbreng

29
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Omvorming BVBA – BV: “kapitaal”

31

• BVBA met 18.550 EUR

- Msts 6.200 EUR volstorten

- Rest “nog op te vragen”

• Omvorming naar BV

- “nog op te vragen inbreng”

- VVPRbis→ niet van toepassing want inbreng nog niet volstort

- Mogelijkheid om “niet op te vragen inbreng” ook werkelijk niet op te vragen

- Gevolg: inbreng volledig volstort en VVPRbis voorwaarde voldaan

VVPRbis ok?

32

• Voorafgaande Beslissingen nrs. 2020.0114 en 2020.0178 van 21 april 2020

- Volstorting vereis op moment dividend toegekend en betaalbaar

- Invoering WVV is fiscaal neutraal

- Voordeel verlaagde RV mag niet worden geweigerd  louter omwille van feit dat er 
nog niet volstort was ten tijde van omzetting naar BV

- Voordeel mag ook niet worden geweigerd tav dividenden afkomstig van reserves 
aangelegd vóór de omzetting

➔ volledige dividenduitkering aan verlaagd tarief RV mogelijk

31
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Quid VVPRbis bij VOF/GVC → VOF / CommV

33

• VOF opgericht met 100 EUR kapitaal & kapitaalvermindering naar 1 EUR

- Oorspronkelijke kapitaal 100 EUR =/= VVPRbis

- 1 EUR dus ook geen VVPRbis

• Oplossing = bijkomende inbreng van bv. 900 EUR

- 9/10 dividenden is VVPRbis

• Oplossing = via liquidatiereserve werken

Quid VVPRbis bij VOF/GVC → VOF / CommV

34

• VOF opgericht met 18.550 EUR kapitaal – volstort tbv 100 EUR

• Kapitaalvermindering naar 1 EUR

- Oorspronkelijke kapitaal = VVPRbis (maar pas verlaging indien op moment dividend 
volstort

- 1 EUR dus wel VVPRbis

33
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Omzetting vennootschappen?

35

CVBA

CVOA

ESV

VOF

LV

Comm.V.

Maatschap

Stille 
vennootscha

p

Tijdelijke 
vennootscha

p

Comm.VA

NV

E-BVBA

S-BVBA

BVBA

CV

VOF

CommV

maatschap

NV

BV

BVBA – BV of soortgelijk

36

• Loutere statutenwijziging (notaris)

• Geen omzetting van vennootschapsvorm dus geen “ingewikkelde” 
procedure

- Geen staat A&P

- Geen controleverslag Commissaris / revisor / externe accountant

• Idem NV / CommVA – NV

• Idem CVBA – CV

• Maatschap, VOF, Comm.V. → onderhandse akte voldoende (geen notaris)

35
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Omzetting van vennootschapsvorm

37

• Procedure WVV – Boek 14 “omzetting van vennootschappen”

• Bijvoorbeeld BV naar NV 

- Verslag bestuursorgaan

- Staat A&P < 3m voor datum notariële akte

- Controleverslag commissaris / revisor / externe accountant

- Let op: BV → NV: minimumkapitaal 61.500 EUR

Corona-incentives 
in de aangifte VennB

37
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Corona Incentives

39

• Coronapremies

- Vrijstelling indien (i) geen compensatie voor goederen/diensten, (ii) compensatie 
voor economische of sociale gevolgen van COVID-19 en (iii) toekenning tussen 15 
maart 2021 en 31 december 2021

- ! Enkel indien toegekend door gewest/gemeenschap/provincie/gemeente (niet 
federaal)

- Concreet: corona hinderpremie – corona compensatiepremie – corona 
ondersteuningspremie – … (zie VLAIO & Circulaire 2020/C/130)

- Fiscaaltechnisch: vrijstelling via verhoging begintoestand reserves (code 1056)

- Wat indien terugbetaling wegens onrechtmatig in volgend jaar? Verworpen uitgaven

Corona Incentives

40

• Eénmalige verhoogde investeringsaftrek (KMO)

- Investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022

- Verhoging van 8% (was 20% voor 2018 en 2019) naar 25%

• Andere

- Receptiekosten tussen 8/06/20 en 31/12/20: volledig aftrekbaar (i.p.v. 50%)

39
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Carry-back van verliezen & 
Wederopbouwreserve

Carry-back

42

• Principe

- aftrek van verliezen van volgend boekjaar (aanslagjaar X+1) van de winst van boekjaar 
afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020 (aanslagjaar X)

- Volledig extracomptabel

• Voorwaarden

- geen dividenden of andere uitkeringen (vanaf 13 maart 2020 t.e.m. indiening aangifte 
AJ2021

- geen deelneming in of ‘onverklaarbare’ betaling aan belastingparadijs

• Bedrag

- Fiscale winst, voor aanleg vrijgestelde reserve, na DBI, octrooi-aftrek en innovatie-aftrek

- Absolute grens: 20.000,00 EUR

- Nood aan quasi-correcte inschatting: marge van 10% t.o.v. werkelijke verlies om sanctie 
te vermijden

41

42



23-9-2021

22

Carry-back – quid boekjaren?

43

30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Aj 2019 Aj 2020 Aj 2021

Carry-back

Carry-back
OFWEL

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Aj 2020 Aj 2021

Carry-back

Carry-back

44

• Fiscale winst voor 
aanleg vrijgestelde 
reserves, na DBI, 
Octrooi-aftrek en 
innovatie-aftrek

Aangroei belaste reserves 280.000

V.U. 60.000

Dividenden 0

Resultaat 340.000

Giften -10.000

DBI -50.000

Investeringsaftrek -15.000

Belastbare winst 265.000

Maximale carry-back = 340.000 – 50.000 = 290.000

43
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Carry-back

45

• Fiscaaltechnisch aanslagjaar X

- Aanleg vrijgestelde reserve (code 1128)

- Aanleg belaste reserves via code 1011PN (daling belaste reserve)

- Formulier 275 COV

• Fiscaal technisch aanslagjaar X+1

- Terugname van vrijgestelde en belaste reserve

- Neutralisatie van tariefverschil (e.g. 29,58% voor AJ2020 en 25% voor AJ2021)

- Eventuele extra aanslag indien carry-back > werkelijke winst

- Formulier 275 COV

Verhoging tariefdaling

46

• Grote vennootschap
- 29,58 → 25% = daling 4,58%

- Daarom verhoging van 18,32% x terugname (18,32% x 25% = 4,58%)

- Dus “10.000” x 18,32% = 1.832 EUR extra V.U.

- 1.832 x 25% = 458 EUR belasting

• Kleine vennootschap
- Complexe breuk

- Belasting voor vrijstelling – Belasting na vrijstelling 

- Belasting na terugname voor verhoging – Belasting voor terugname en voor verhoging

- = a%

- a% - 100% = b%

- b% x “10.000” = V.U. verhoging

45
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Afzonderlijke aanslag = sanctie igv te veel carry-back

47

Sanctie igv te veel carry-back

48

• GRONDSLAG x TARIEF (tss 2% en 40%)

• Grondslag
- 25% x (positief resultaat “2020” – 10% x werkelijk verlies “2020”)

• Tarief
- 20% x (positief resultaat “2020” / fiscaal verlies “2020”)

•

Vb. 100 verlies maar 200 geschat
- assumptie geen V.U.

- 25% x [ (-100+200) – 10%x(100)] = 25% x 90 = 22,5

- 20% x (100 / 100) = 20%

- 22,5 x 20% = 4,5

47
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Groepsbijdrage: opfrissing

Groepsbijdrage (vanaf AJ 2020)

| 50

• Principe: fiscale ‘consolidatie’
- Winstgevende groepsvennootschap draagt (stuk van) belastbaar resultaat over aan 

groepsvennootschap in verliespositie

• Kwalificerende groepsvennootschappen
- Binnenlandse vennootschap of Belgische vaste inrichting van EER

- ‘Verbonden’: 

- rechtstreekse deelneming van 90% (moeder-dochter & zuster-zuster) 

- Ononderbroken periode van 5 jaar (AJ 2021 = tss 1/1/17 – 31/12/21)

- EER moeder igv zusters

- Geen Natuurlijk Persoon “moeder”

• Formulier 275 CITG & groepsbijdrage-overeenkomst

A

B C

≥90%≥90%

49
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Groepsbijdrage

| 51

• Bedrag?

- Geen wettelijke bepaling

- Maar… ALTIJD BELASTBAAR

- Geen fiscale aftrekken mogelijk

- Maar… NIET ALTIJD AFTREKBAAR

- Fiscale aftrek die niet overdraagbaar is naar volgende jaren

- Laatste aftrek buiten de korf

- Na giften, DBI jaar zelf, Innovatie-aftrek, investeringsaftrek

- Te weinig winst over vs. bijdrage → asset kwijt!!

• Bijdrage > winst → aftrek verloren en belast bij ontvanger

• Bijdrage > verlies → aftrekbaar maar excess belastbaar bij ontvanger

Groepsbijdrage

| 52

• Fiscaaltechnisch
- Betaler van de groepsbijdrage: 

- 8ste bewerking (code 1445) - dus niet onderworpen aan de korf

- Zorgt voor daling van de (resterende) winst

- Ontvanger van de groepsbijdrage:

- vermindering begintoestand reserves (code 1067)

- Zorgt voor stijging van de winst (waartegen verlies van het jaar kan worden afgezet)

• ! Geen andere fiscale aftrekken (b.v. overgedragen verliezen)

51
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Groepsbijdrage

| 53

• Vergoeding
- Toepassing van de groepsbijdrage vereist een verplichte betaling van een vergoeding gelijk 

aan de besparing in vennootschapsbelasting

- Voor groepsbijdrages toegepast in de aangiftes over AJ2021, mogelijk dat de vergoeding 
slechts werd betaald en geboekt in AJ2022

- Fiscaaltechnisch

- Fiscaal neutraal

- Betaler van de vergoeding: verworpen uitgaven (code 1264)

- Ontvanger van de vergoeding: verhoging begintoestand reserves (code 1062)

Groepsbijdrage: voorbeeld

| 54

• A : fiscaal verlies van 110.000 EUR, vóór toepassing van de groepsbijdrage-
regeling, in boekjaar 31/12/X

• B : belastbaar resultaat van 480.000 EUR, vóór toepassing van de 
groepsbijdrage-regeling, in boekjaar 31/12/X. B heeft geen voorafbetalingen 
gedaan en geen fiscaal verrekenbare bestanddelen

• A en B sluiten in jaar X + 1 een groepsbijdrage-overeenkomst voor 100.000 
EUR

• Belastingbesparing B = 25.000 EUR

• Vergoeding B aan A = 25.000 EUR (werkelijk betaald!!)
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Groepsbijdrage: voorbeeld

| 55

• De vermindering van de belastbare basis bij B met 100.000 EUR en de 
verhoging van de belastbare basis van A vinden plaats buiten de 
boekhouding

• Zuiver fiscale correcties

Groepsbijdrage: voorbeeld
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• Vennootschap B (betaler van de vergoeding)

• Bij de eindejaarsverrichtingen op 31/12/X

• 6702 Geraamde belastingen 120.000
@
4500 Belgische winstbelastingen 120.000

• Bij het sluiten van de groepsbijdrage-overeenkomst (boekjaar X+1) 

• 4500 Belgische winstbelastingen 25.000
@
489 Diverse schulden 25.000
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Groepsbijdrage: voorbeeld
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• Vennootschap A (ontvanger van de vergoeding)

• Bij de eindejaarsverrichtingen op 31/12/X

• Geen boeking

• Bij het sluiten van de groepsbijdrage-overeenkomst (boekjaar X+1) 

• 2810 Vordering verbonden onderneming 25.000
@
764 Andere niet-recurrente 25.000

bedrijfsopbrengsten

Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnftaxlegal.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 

57

58

mailto:alexander@dnftaxlegal.be
https://www.linkedin.com/company/dnf-belgium/?originalSubdomain=be
https://www.linkedin.com/in/alexanderverleysen/?originalSubdomain=be

