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Agenda
1. Nieuwe autofiscaliteit

2. CBN – opfrissing advies reorganisaties

3. OSS aangifte – praktisch

4. Liquidatiereserve – “oplossing” gemengd aandeelhouderschap
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Nieuwe autofiscaliteit

De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

| 4

• Tijdslijn:
18/05/2021: voorontwerp ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’

Juli 2021: beperkte opmerkingen Raad van State

14/09/2021: Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de 
mobiliteit

10/11/2021: goedgekeurd door Plenaire vergadering
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De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

| 5

• Stimulans van ‘koolstofemissievrije’ wagens 

- elektrisch, maar bijvoorbeeld ook waterstof 

• en bijhorende laadstations

• Nog geen impact op VAA (“moet deel zijn van de bredere fiscale hervorming”)

De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

| 6

• Waar wordt niet aan gesleuteld

- Forfaitair VAA blijft

- NEDC CO2 is nog steeds ok

- Enkel wijziging voor personenwagens; niet voor moto of (lichte) vracht

- Geen wijziging voor BTW
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Achtergrond

| 7

De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

| 8

• Wat met “uitstotende” wagens

• Datum van bestelling / aanschaf is cruciaal

- Voor 01/07/2023 “Grandfathering”

- 01/07/2023 – 31/12/2025 “Uitdoofregeling”

- Vanaf 01/01/2026 nieuwe regeling → niet aftrekbaar

- “Niet-emissievrij” Dus ook Plug-in-Hybrides
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“Fossiele” wagens: Grandfathering

| 9

Aanschaf Aftrekbaarheid

Voor 1 juli 2023 Geen impact: huidige regeling behouden

Aanschaf CO2-bijdrage

Voor 1 juli 2023 Huidige formules blijven behouden

“Fossiele” wagens: Uitdoofregeling aftrekbaarheid

| 10

Aanschaf 1 juli 2023 – 31 december 2025: Uitdoofregeling

Tot AJ2025 AJ2026 AJ2027 AJ2028 AJ2029-…

Max 100% 75% 50% 25% 0%

Min 50% (*) 0% 0% 0% 0%

(*) 40% indien > 200g
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“Fossiele” wagens: Uitdoofregeling CO2bijdrage

| 11

Aanschaf 1 juli 2023 – 31 december 2025: Uitdoofregeling

CO2-bijdrage Tot 01/07/ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -…

Min. basisbijdrage (*) 20,83 20,83 23,41 25,99 28,57 31,15

X factor X 2,25 X 2,25 X 2,75 X 4,00 X 5,5 X 5,5

(*) Maandelijkse niet-geïndexeerde bedragen in EUR

“Fossiele” wagens: vanaf 01/01/2026 - CO2-bijdrage

| 12

Aanschaf Aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2026 Geen aftrekbaarheid! 100% verworpen – 0% aftrek
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“Fossiele” wagens: vanaf 01/01/2026 - CO2-bijdrage

| 13

Besteld vanaf 01/01/2026

CO2-bijdrage 2026 2027 2028 -…

Min. basisbijdrage (*) 25,99 28,57 31,15

X factor X 4,00 X 5,5 X 5,5

(*) Maandelijkse niet-geïndexeerde bedragen in EUR

Koolstofemissievrije wagens: aftrekbaarheid 

| 14

Aanschaf Aftrekbaarheid 
(gedurende hele looptijd)

Tot 31/12/2026 100%

2027 95%

2028 90%

2029 82,5%

2030 75%

2031 67,5%
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Koolstofemissievrije wagens: CO2-bijdrage

| 15

Koolstofemissievrije wagens

CO2-bijdrage 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-…

Besteld voor 
01/07/2023

20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83

Besteld vanaf 
01/07/2023

20,83 20,83 23,41 25,99 28,57 31,15

(*) Maandelijkse niet-geïndexeerde bedragen in EUR

Varia

| 16

• PHEV besteld vanaf 01/01/2023: 

- diesel, benzine: 50% aftrekbaar

- elektriciteit: voorgaande (meer gunstige?) regels

- → stimulans om elektrische motor ten volle te benutten

- Geldt voor het overige als een “fossiele” wagen

• Regeling wordt doorgetrokken naar rechtspersonenbelasting

- 25% Belasting op niet-aftrekbaar gedeelte

• Woon-werkverkeer 0,15 EUR/km (zie ook verder)

- Aftrekbaar vs. niet-belastbaar

- geldt enkel voor emissievrije voertuigen vanaf 2026 (en grandfathering/uitdoofregeling)
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Laadpalen: ondernemingen

| 17

• Verhoogde kostenaftrek voor nieuwe laadstations 
(zelfstandigen en vennootschappen)

• In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht (msts 5j afschrijven)

• Publiek toegankelijk (www.eafo.eu) 
- Ten minste gedurende gangbare openingstijden dan wel sluitingstijden (of/of)

• “Intelligent” systeem (voorwaarde vanaf 2023)
- Laadtijd en laadvermogen ‘gestuurd’ door ‘energiebeheersysteem’

Investering Kostenaftrek

01/09/2021 – 31/12/2022 200%

01/01/2023 – 31/08/2024 150%

Kostenaftrek in BT wanneer publiek toegankelijk – voorheen reeds afschrijven mogelijk

Laadpalen: particulieren

| 18

• Belastingvermindering voor nieuwe laadstations (particulieren)

• Aankoop, installatie en keuring van laadpaal “in nieuwe staat”
- Levering met plaatsing, Erkende keurder, Groene stroom, Intelligent systeem

- Ook mbt kosten ‘verzwaring’ elektriciteit

• In de woning van de belastingplichtige
- Huurwoning mag ook – eigenaar hoeft niet // domicilie of directe nabijheid

- (*) Max. 1.500 EUR per laadstation – slechts in 1 belastbaar tijdperk vermindering mogelijk

Uitgave betaald Belastingvermindering (*)

2021-2022 45%

2023 30%

2024 15%

Facturen & bewijs betaling noodzakelijk

17
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Ter info – “verzwaring”?

19Type here the title of the presentation

IA koolstofemissievrije vrachtwagens

| 20

• Investeringsaftrek
- Koolstofemissievrije vrachtwagens

- Laad-/Tankinfrastructuur elektriciteit & waterstof

• Compenserende maatregelen?
- Afschaffing vrijstelling bijzondere accijns professionele diesel

Jaar investering Tarief IA

2023 35%

2024 29,5%

2025 24%

2026 18,5%

2027-… 13,5%

19
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Enkele bedenkingen (+)

| 21

• Gefaseerde stimulans richting emissievrije wagens sluit aan bij reeds 
waarneembare trend binnen de bedrijfswagens:

• Geen afstraffing van bestaand wagenpark ?

Enkele bedenkingen (-)

| 22

• Maar: te sterke/snelle focus op 100% elektrische wagens? Waarom geen 
overgangsregeling die plug-in hybrides en andere schone technologieën op 
positieve manier onderscheidt van louter fossiele wagens?

• Wat met de openbare laadstructuur?

• Quid stimulans privéaankoop van elektrische wagens? 

21
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CBN
opfrissing advies reorganisaties
CBN-advies 2021/10

Reorganisaties

| 24

• Liquidatie

• Zetelverplaatsing

• (Partiële) fusie

• (Partiële) splitsing

• Inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak

• Inkoop eigen aandelen

• …
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Fusies - vennootschapsrechtelijk

| 25

• Drie categorieën:
- Fusie door overneming (art. 12:2 WVV)

- Fusie door oprichting (art. 12:3 WVV)

- Gelijkgestelde verrichtingen (art. 12:7 WVV)

• Na te leven procedures (fusie door overneming)
- Fusievoorstel, opgesteld door bestuursorganen van betrokken vennootschappen (in 

gezamenlijk overleg)

- Neerlegging fusievoorstel bij de ondernemingsrechtbank

Minstens 6 weken voor de (bijzondere) algemene vergadering

- Opmaak bijzonder verslag bestuursorganen [niet nodig bij geruisloze fusie]

- Opmaak bijzonder verslag commissaris / bedrijfsrevisor / accountant [niet nodig bij geruisloze 
fusie]

- Beslissing op (bijzondere) algemene vergadering)

- Publicatie

Fusies binnen een groep van vennootschappen

| 26

• Moeder-dochter fusie Omgekeerde moeder-dochter fusie Zusterfusie
= “geruisloze fusie”

indien 100%

100%

25
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Boekhoudkundig

| 27

• Continuïteit (art. 3:56, §1 KB/WVV)
- Alle actief-en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap (dochter) opgenomen in de 

boekhouding van de overnemende vennootschap (moeder) tegen de boekwaarde

• Bijzonderheid bij geruisloze fusie: aandelen dochter staan reeds op actief van de 
moeder

- Enkel overdracht van actief, schulden en voorzieningen van de dochter

- Geen overdracht van het eigen vermogen 

- Aandelen/deelneming die bij de moeder staan geboekt geschrapt t.o.v. eigen vermogen dochter

- Doorgaans: verschil in boekwaarde aandelen en eigen vermogen dochter

- Gevolg: fusiegood- of badwill (zie verder)

• Nood aan “vastklikmoment”
- Rekeningen van beide vennootschappen op vaste moment genomen als werktoestand

- Going forward: alle transacties vanaf deze datum uitgevoerd door de dochter worden geacht te zijn 
gedaan door de overnemende vennootschap

- Going back? Boekhoudkundige retroactiviteit mogelijk (zie verder)

Fiscaalrechtelijk

| 28

• In principe wordt een (moeder-dochter) fusie belast

• Uitzondering: vrijstellingsregime van artikel 211 WIB92
- In de praktijk de regel

- Want: indien aan alle voorwaarden voldaan, automatisch van toepassing

• Voorwaarden
- Overnemende vennootschap is binnenlands of EU vennootschap

- Geen belastingfraude of belastingontwijking tot hoofdreden (art. 183bis WIB92)

Tip: licht de motieven toe in het fusievoorstel

• Vereenvoudiging van structuur, versterking financiële positie om nieuwe 
kredieten te bekomen, synergiën …

27
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Fiscaalrechtelijk

| 29

• Principe: neutraliteit en continuïteit
- Op niveau van de dochter: geen belastingheffing op eventuele meerwaarde van overdragen 

activa of op de belastingvrije reserves

- Op niveau van de moeder: overname van actief/voorzieningen/schulden (in principe) tegen 
boekwaarde

- → eventuele latente meerwaarde en/of belastingvrije reserves worden dus ongewijzigd 
overgedragen (uitstel van belastingen, geen afstel)

- Impact op overgedragen verliezen en DBI

- Beperking van overgedragen verliezen en overgedragen DBI in hoofde van moeder en dochter

- in functie van fiscale nettowaarde

Fusiebadwill - Fusiemeerwaarde

| 30

- Fusiebadwill

- Boekwaarde aandelen/deelneming bij moeder < eigen vermogen dochter

- Moeder realiseert een meerwaarde: via P&L

Te bekijken vanuit positie overgenomen vennootschap hoe deze meerwaarde wordt gekwalificeerd

• Meerwaarde = uitkering reserves (“liquidatiebonus”)

• 100% DBI-vrijstelling 
P.M.: indien meerwaarde liquidatiebonus overschrijdt (boekwaarde aandelen < “kapitaalswaarde”) –
vrijgesteld onder voorwaarden

29
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Voorbeeld: fusiebadwill

| 31

Moeder

Vaste activa 8.350 Kapitaal 3.000

Aandelen dochter 2.650 Reserves 5.200

Liquide 1000 Overgedragen winst 2.000

Schulden 1.800

12.000 12.000

Dochter

Vaste activa 2.900 Kapitaal 2.650

Liquide 6.100 Reserves 5.850

Schulden 500

9.000 9.000

→ Fusiebadwill / Meerwaarde
= 5.850

Voorbeeld: fusiebadwill

| 32

• 2 – Vaste activa 2.900
54/58 – Liquide middelen 6.100 
@ 28 – FVA 2.650

14 – Overgedragen winst 5.850
17/49 – Schulden 500

Gefuseerde vennootschap

Vaste activa 8.350 + 2.900 Kapitaal 3.000

Aandelen dochter 2.650 Reserves 5.200

Liquide 1000 + 6.100 Overgedragen winst 2.000 + 5.850 (fusieresultaat)

Schulden 1.800 + 500

18.350 18.350

31
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Voorbeeld: fusiebadwill

| 33

5.200
2.000

7.200

5.200
7.850

13.050

5.850

5.850

0

0

0

Neutraliteit

Fusiegoodwill - fusieminderwaarde

| 34

• Fusiegoodwill

• Boekwaarde aandelen/deelneming bij moeder > eigen vermogen dochter

• Moeder realiseert een minderwaarde → twee stappen:

• 1) Diverse aanrekeningsregels (CBN-advies 2021/10) 
- Toepassing algemene boekhoudprincipes op dochter: 

- Terugname afschrijvingen? Terugname waardeverminderingen of voorzieningen?

- Vervolgens: toegerekend aan A met hogere of P met lagere waarde dan boekwaarde

- ! Maximaal ter grootte van resterende fusieverschil (anders: effectieve belastbaarheid ≠ neutraal)

- Bv: bedrijfsgebouw dat reeds 20 jaar werd afgeschreven maar nog steeds operationeel is

• 2) Indien resterend verschil: boeken als ‘goodwill’ of via P&L
- Indien rechtstreeks via P&L: kost fiscaal niet aftrekbaar (verwerking via VU)

- Indien geactiveerd: 

aanleg belastingvrije reserve t.b.v. bedrag fusiegoodwill & fiscale correctie via VU

afschrijvingen fiscaal niet aanvaard (correctie in aangifte of via aanrekening op belastingvrije reserve)

33
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Voorbeeld: fusiegoodwill

| 35

Moeder

Vaste activa 3.350 Kapitaal 3.000

Aandelen dochter 10.650 Reserves 5.200

Liquide 1000 Overgedragen winst 4.500

Schulden 2.300

15.000 15.000

Dochter

Vaste activa 2.900 Kapitaal 10.650

Liquide 6.100 Wettelijke reserves 1.065

Overgedragen verlies - 3.215

Schulden 500

9.000 9.000

→ Fusiegoodwill / Minderwaarde
= 2.150

Voorbeeld: fusiegoodwill

| 36

2 – Vaste activa 2.900
54/58 – Liquide middelen 6.100
212 – Goodwill 2.150

@ 28 – FVA 10.650
17/49 – Schulden 500

689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 2.150
@ 132 Belastingvrije reserves 2.150

Gefuseerde vennootschap

Vaste activa 3.350 + 2.900 Kapitaal 3.000 

Aandelen dochter 10.650 Reserves 5.200 – 2.150 = 2.350 

Goodwill 2.150 Belastingvrije reserves 2.150

Liquide 1000 + 6.100 Overgedragen winst 4.500

Schulden 2.300 + 500

15.500 15.500

35
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Voorbeeld: fusiegoodwill

5.200
4.500

5.200
2.350

9.700 7.550

- 2.150

0

0

2.150
2.150

- 2.150

2.150

0

Neutraliteit

Voorbeeld: fusiegoodwill

| 38

2 – Vaste activa 2.900
54/58 – Liquide middelen 6.100
212 – Goodwill 2.150

@ 28 – FVA 10.650
17/49 – Schulden 500

10/11 in kapitaal/inbreng geïncorporeerde negatieve belaste reserve 2.150
@ 132 in kapitaal/inbreng geïncorporeerde vrijgestelde reserve 2.150

Gefuseerde vennootschap

Vaste activa 3.350 + 2.900 Kapitaal 3.000 – 2.150 + 2.150 

Aandelen dochter 10.650 Reserves 5.200

Goodwill 2.150 Belastingvrije reserves 0

Liquide 1000 + 6.100 Overgedragen winst 4.500

Schulden 2.300 + 500

15.500 15.500
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Voorbeeld: fusiegoodwill

5.200
4.500

5.200
4.500

9.700 7.550

- 2.150

0

0

2.150
2.150

- 2.150

2.150

0

Neutraliteit

- 2.150

Voorbeeld: fusiegoodwill

| 40

• Afschrijving fusiegoodwill
- In principe 5 jaar

- Fiscaal niet aanvaard

- Twee opties

Afschrijving 

• Boekhoudkundige kost → correctie in aangifte via VU
Afschrijving & t.b.v. zelfde ritme terugname belastingvrije reserve (of overboeking reserve in kapitaal)

• Boekhoudkundige 0-operatie → geen correctie in aangifte

• Beste optie

39
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Praktisch

| 41

• Retroactiviteit
- Boekhoudkundig: doorgaans zal er gewerkt worden met boekhoudkundige retroactiviteit (i.e. 

fusie die juridisch plaatsvindt in de loop van 2021 wordt boekhoudkundig geacht op 1 januari 
2021 plaats te vinden)

- Fiscaal: doorgaans aanvaard de fiscus deze retroactiviteit, indien niet langer dan 7 maanden 
en “indien deze een correcte vaststelling van de belastingheffing niet in de weg staat”

- Welke aangiftes worden ingediend? 

Assumptie: moeder & dochter: boekjaar 1/01/2021 – 31/12/2021 / Boekhoudkundige (en fiscale) 
retroactiviteit 1/01/2021

Dochter: 1 januari 2020 – 31 december 2020 – indienen september/oktober 2021

Dochter: 1 januari 2021 – juridische datum fusie (= “aangifte speciaal”) – indienen binnen 7 maanden

• Want: opgeslorpte vennootschap blijft bestaan tijdens periode van 
retroactiviteit, en dient dus over deze periode aangifte in te dienen. 

• Maar: boekhoudkundig reeds in hoofde van moeder, dus (quasi) nihil
Moeder: 1 januari 2021 – 31 december 2021

OSS registratie - praktisch

41
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OSS: One-Stop-Shop

• Nieuwe btw-regels voor verkopen op afstand (bv. e-commerce, webshop).

• Het stelsel voor verkopen op afstand is van toepassing indien aan drie 
voorwaarden is voldaan:
- De goederen moeten worden verzonden door de verkoper of voor zijn rekening naar 

de afnemer.

- De verkopen moeten worden verricht in een lidstaat van de Europese Unie naar een 
andere lidstaat van de gemeenschap.

- De afnemer is een natuurlijke niet-btw-plichtige persoon of een persoon die door 
een afwijkende regeling wordt gedekt.

• Het stelsel is niet van toepassing op leveringen van:
- Nieuwe vervoermiddelen

- Tweedehandsgoederen

- Accijnsgoederen (alcoholhoudende producten, minerale oliën, tabak, etc.)

OSS: One-Stop-Shop

• Nieuw btw-regels voor verkopen op afstand (bv. e-commerce, webshop).

• Oude regeling

- Verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten waren verbonden aan 
drempelbedragen.

- Elke lidstaat kon zijn drempel kiezen. Men had twee drempels, nl. 35.000,00 € & 
100.000,00 €.

- Bij overschrijding van drempel in dat land diende me in dat land een btw-nummer
aan te vragen.

43
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OSS: One-Stop-Shop

• Nieuwe regeling

- Invoeren van één drempel.

- Bedrag vastgelegd op 10.000,00 €. IN TOTAAL

- Bij overschrijding. Btw-tarief van het land van verkoop gebruiken.

- Geen btw-nummer niet meer nodig in andere lidstaat.

- De Belgische omzet wordt gewoon verwerkt via de aangifte.

- De omzet aan andere EU-lidstaten dient elk kwartaal aangegeven te worden via een 
aangifte OSS-unieregeling. Aangifte verkoopt via de toepassing van Intervat.

- Uiterlijk op het einde van de volgend op het kwartaal.

- De buitenlandse btw stort men aan de Belgische btw-administratie. Die zorgt dan 
voor de doorstorting aan de EU-lidstaten.

OSS: One-Stop-Shop

• Opletten

- Opvolging van de omzet is belangrijk. Drempel kan snel overschreden worden.

- Rekening houden met btw-tarieven van de EU-lidstaten waaraan men levert.

- Nakijken of er eventueel verlaagd btw-tarief van toepassing is.

- Voor grensoverschrijdende afstandsverkopen dient er niet langer een factuur 
opgemaakt te worden. Bevestiging van de bestelling en het totaal te betalen bedrag 
inclusief btw volstaat.

- Ondernemingen die een btw-nummer van een EU-lidstaat hebben, mogen deze 
blijven gebruiken. Men is niet verplicht om te veranderen.

45
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Registratie

| 47

• Intervat → OSS optie

Registratie

| 48

• → Aanvraag tot registratie

47
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Registratie

| 49

• → Vervolgens stappen overlopen en gegevens klant invullen : overzicht 

Aangifte

| 50

• De omzet mbt OSS goederen wordt niet mee opgenomen in de gewone btw 
aangifte en wordt (afhankelijk van software) in een aparte XML opgeladen 
(of aparte aangifte)

• NIHIL aangifte is verplicht indien er geen OSS omzet is

• Betaling is op een apart rekening nummer en met een specifieke 
mededeling

49
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Aangifte

| 51

Termijnen

| 52

• Registratie ten laatste 10d na de periode waarover je een OSS aangifte wil 
indienen

• Concreet voor Q4 
- Ten laatste 10/01/2022 aanvraag indienen

- Aangenomen startdatum is dan 01/12/2021

- Alle omzet mbt OSS goederen in december opnemen

• Indienen aangifte loopt gelijk met de btw kwartalen 
- Aangifte Q4 ten laatste indienen 31/01/2022

51

52



18-11-2021

27

Liquidatiereserve:“oplossing” 
gemengd aandeelhouderschap

Liquidatiereserve - bijzonderheden

| 54

• Enkel ‘voordeel’ voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen

• Kan uitkering liquidatiereserve enkel aan NP en ‘gewone’ reserve aan RP?

- “Asymmetrische uitkering”

- Ruling 2016.155 → Kan niet, want is louter fiscaal motief en dus anti-misbruikbepaling

- PV 508, 07/08/2015 → Kan niet, quid gelijkheid van aandeelhouders (samen 10% betalen, maar 
enkel NP profiteren?)

- PV 508, 07/08/2015  → verwijzing naar ‘nieuw vennootschapsrecht’

• Nieuw vennootschapsrecht: “categorieën van aandelen”
- Oud recht: 1 aandeel = 1 stem en elk aandeel principieel recht op een gelijk deel van de 

winstuitkeringen 

Niet alle winst naar 1 aandeelhouder / niet 1 aandeelhouder vrijstellen van bijdrage in verlies

- Nieuw recht: “leeuwenbeding” wel mogelijk?

- Mogelijk categorie die liquidatiereserves krijgt en andere categorie niet?

53
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Liquidatiereserve - bijzonderheden

| 55

• Enkel ‘voordeel’ voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen

- Ruling 2021/0601 geeft antwoord – aanpassing van de statuten in toepassing van nieuw WVV

- Opdeling categorieën van aandelen: 
A-aandelen → natuurlijke personen

B-aandelen → rechtspersonen

- Elk aandeel geeft recht op zelfde bedrag aan dividenden, maar dividenden toegekend aan A aandelen worden 
bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves en dividenden toegekend aan 
B aandelen bij voorrang uit de gewone reserves

- Quid louter ‘fiscale motivering’?
"de aanvrager maakt gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe WVV met zich meebrengt"; en,

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

Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnftaxlegal.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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