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1. VVPRbis regime: ingrijpende wijzigingen op komst?

2. Wederopbouwreserve

3. Management vergoedingen vs. tantièmes/bestuurdersvergoedingen
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VVPRbis
Ingrijpende wijzigingen op komst?

RV: algemeen

4

30% 15% Andere

▪ Algemeen: 30%

▪ Art. 269, 1° WIB

▪ “algemeen” verminderd tarief 15%

▪ Art. 269, 2° & 3° WIB

▪ Spaarboekjes

▪ Auteursrechten

▪ 0, 5, 15, 20, 33, ...%

▪ Vb. art. 269  WIB

▪ Liquidatiereserve

▪ VVPRbis

▪ Vb. Art. 21 WIB

▪ Liquidatiereserve

▪ Activering spaargeld

▪ KB/WIB

▪ Dubbelbelastingverdragen
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VVPRbis regime: ingrijpende wijzigingen op komst?

Timing dividenden

VVPRbis – huidige regeling

VVPRbis – nieuwe regeling?

“dividend”: speciale timing? (oud WVenn)

• Interimdividend:

- Enkel NV en Comm.VA (art 618 W.Venn.)

- Winst van het lopende boekjaar

- RvB beslist

- Staat van A&P gecontroleerd door 
commissaris (max 2m oud)

- Ten vroegste 6 maanden na het afsluiten 
van het vorig boekjaar

- Cijfers vorig boekjaar moeten reeds zijn 
goedgekeurd

- Maximum 2 x per jaar – tussenperiode ten 
minste 3 maanden

• Tussentijds dividend

- Niet geregeld in wet

- Cass. 23 januari 2003

- Uit gereserveerde winst van het vorig 
boekjaar:

- Alle reserves zoals goedgekeurd in JR van laatst 
afgesloten boekjaar

- Er kan niet uit winst lopend boekjaar worden 
geput

- AV beslist

| 6
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“dividend”: speciale timing? (WVV)

| 7

• Interimdividenden specifiek opgenomen in WVV voor BV en CV

- Ook winst voorgaand boekjaar, zolang nog niet goedgekeurd

• Tussentijdse niet geregeld (cf. ‘oude regels’ & ‘gewoon dividend’)

• Art. 5:141 (BV) / Art. 6:114 (CV)

- De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot 
vaststelling van de uitkeringen.

- De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen 
van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende 
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar 
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of 
vermeerderd met de overgedragen winst.

“dividend”: speciale timing? (WVV)

| 8

• Interimdividenden ook specifiek opgenomen in WVV voor NV
- Strenger dan bij BV/CV: verslag A&P bevestigd door commissaris
- Ook winst voorgaand boekjaar, zolang nog niet goedgekeurd

• Tussentijdse niet geregeld (cf. ‘oude regels’ & ‘gewoon dividend’)

• Art. 7:213 (NV)
- De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te 

keren.

- Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar 
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of 
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die 
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

- Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en 
passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een 
interimdividend uit te keren. 

- Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

- Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de 
dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

- Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het 
meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend

7
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Tussentijds vs. interim dividend

9

• Interim: bevoegdheid RvB – notulen moeten dit toestaan

• Tussentijds: bijzondere AV

31/12/2020 Mei 2021

Einde boekjaar
Tot 31/12/2019 goedgekeurd

Gewone AV
Goedkeuring 31/12/2020
Beslissing t.e.m. 31/12/2020

December 2021

Bijzondere AV: TT
→ Max 31/12/2020

RvB: Interim 
→ 01/2021 t.e.m. “December” 2021

Feb 2021

Bijzondere AV: TT
→Max 31/12/2019

RvB: interim
→ 01/2021 t.e.m.: 02/2021, 
→ incl. BJ 31/12/2020

VVPRbis regime: ingrijpende wijzigingen op komst?

Timing dividenden

VVPRbis – huidige regeling

VVPRbis – nieuwe regeling?

9
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VVPRbis: Art. 171, 3°sexies en 269, § 2 WIB92

| 11

• Inbreng
- In geld vanaf 1 juli 2013

- Niet voortkomen uit vastklikregeling

- niet op aandelen die voortkomen uit “de omzetting van een schuldvordering”

• Uitkerende vennootschap 
- Kleine vennootschap - artikel 1:24, §§1-6 WVV. 

- Te beoordelen voor aanslagjaar verbonden aan belastbaar tijdperk kapitaalinbreng 

- VOOR 01/05/2019: Vennootschap zonder minimumkapitaal: 
enkel indien kapitaal ≧ 18.550 EUR (minimumkapitaal BV[BA]) na inbreng

Impact nieuw vennootschapsrecht!!! GESCHRAPT SINDS 01/05/2019

VVPRbis

| 12

• Aandelen
- Nieuwe gewone aandelen op naam, niet preferent, volledig volstort

- Aangehouden in volle eigendom op ononderbroken wijze sinds inbreng, of (uitz.):

- Overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten door erfopvolging of schenking

- Omruiling  van aandelen (art. 45) of vervreemding/verkrijging van aandelen ingevolge 
belastingneutrale verrichtingen

• Verlaagde RV op winstverdeling vanaf tweede boekjaar na dat van inbreng
- RV 30% bij winstverdeling van eerste boekjaar na dat van inbreng

- RV 20 % bij winstverdeling van tweede boekjaar na dat van inbreng

- RV 15% bij winstverdeling van derde en volgende boekjaren na dat van inbreng

- Geldt niet bij liquidatieboni!!

11
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VVPRbis

| 13

• Anti-misbruikbepaling:

- Vanaf 01/05/2013 : kapitaalvermindering vóór kapitaalverhoging => 
slechts in de mate dat verhoging > vermindering

- Vanaf 01/05/2013 : kapitaalvermindering vennootschap verbonden of geassocieerd 
met persoon die deze sommen investeert in kapitaalverhoging andere vennootschap 
=> geen verlaagd tarief

- “Persoon”: incl. echtgenoot, ouders of kinderen ten laste

VVPRbis

14

• Voorbeelden
- Kleine vennootschap (BV[BA]) wordt opgericht op 01.10.2017. Minimumkapitaal 18.550 EUR, 

2 aandeelhouders

- Volstort: 6.200 EUR

- Dividend in 2021: welk tarief?

13
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VVPRbis

15

• Voorbeelden
- Kleine vennootschap (BV[BA]) wordt opgericht op 01.10.2017. Minimumkapitaal 18.550 EUR, 

2 aandeelhouders

- Volstort: 6.200 EUR

- Dividend in 2021: welk tarief?

Voorwaarde! Aandelen volledig volstort!

30%!

VVPRbis

16

• Voorbeelden
- Kleine vennootschap (BV[BA]) opgericht in 1994. Kapitaal 20.000 EUR, 200 aandelen. 

- Kapitaalverhoging in 2017: 20.000 EUR, 200 nieuwe aandelen

- Volledig volstort

- Totaal aandelen = 400

- Welk tarief bij uitkering in 2021?

15
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VVPRbis

17

• Voorbeelden
- Kleine vennootschap (BV[BA]) opgericht in 1994. Kapitaal 20.000 EUR, 200 aandelen. 

- Kapitaalverhoging in 2017: 20.000 EUR, 200 nieuwe aandelen

- Volledig volstort

- Totaal aandelen = 400

- Welk tarief bij uitkering in 2021?

- 200 = ‘oud’ & 200 = ‘nieuw’ 
→ ° 2017 dus “winstverdeling van derde jaar na dat van de inbreng“

- Winstverdeling over 2020 (bv in 2021) @15%

- 200/400 @ 15% & 200/400 @ 30%

VVPRbis – minimumkapitaal 

| 18

• VVPRbis - Art. 269,§2 WIB92
- Schrapping voorwaarden minimumkapitaal

- Artikel 269, § 2 wordt gewijzigd bij art. 62, 1° tot 5° Wet 17 maart 2019 (BS 10 mei 2019), 
van toepassing op verhogingen en verminderingen van kapitaal 
doorgevoerd vanaf 1 mei 2019 (art. 119).

- Let op! niet geschrapt
“…dividenden uit nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een inbreng in geld vanaf 1 juli 2013”

• PV 2539 dd. 14/02/2019 – Antwoord MinFin De Croo
“Deze opheffing is van toepassing op kapitaalverhogingen en –verminderingen vanaf 1 mei 2019.

Van zodra dus een nu nog geviseerde vennootschap haar kapitaal ten vroegste op 1 mei 2019 heeft 
verhoogd of verminderd, zal de kapitaalvereiste niet meer op haar van toepassing zijn en zullen haar 
dividenduitkeringen, indien voldaan aan de andere voorwaarden van artikel 269, §2 WIB 92, in 
aanmerking komen voor de verlaagde roerende voorheffing”

17
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VVPRbis – minimumkapitaal – quid vrijstelling volstorting?

19

• vrijstelling volstorting of kapitaalvermindering?
- BV eind 2014 opgericht met 18,550 EUR kapitaal, waarvan 6,200 EUR volstort

- Vrijstelling verplichting volstorting = kapitaalvermindering

- Na beslissing AV – 6,200 EUR ‘kapitaal’ → volledig VVPRbis? 

- Idem indien volledig volstort en nu kapitaalvermindering

- Quid indien BV opgericht in 1994 → Inbreng van voor 2013 dus kwam nooit in aanmerking!!

- CommV opgericht met 5k kapitaal tussen 2013 & 2019

- Quid latere kapitaalverhoging vs vermindering? → Nooit VVPRbis want was nooit in orde

- CommV opgericht met 18,5k kapitaal, volstort tbv 5k, tussen 2013 & 2019

- Later kapitaalvermindering tot 5k → Volledig VVPRbis

- Zie ook Rulings 2020.0114 en 2020.0178 van 21 april 2020

VVPRbis regime: ingrijpende wijzigingen op komst?

Timing dividenden

VVPRbis – huidige regeling

VVPRbis – nieuwe regeling?

19
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VVPRbis – voorontwerp van wet (>regering)

21

• Huidige voorwaardes (o.a.):

- Slechts volstort op moment dat dividend aan verlaagde RV wordt verleend of toegekend

- Kapitaalverhoging mag geen “preferente aandelen” creëren

- Discussie omtrent “minimumkapitaal” (bv. “vrijstelling volstorting”)

• Nieuwe WVV en afschaffing kapitaal bood opportuniteit: omvorming bestaande BVBA naar BV met 
vrijstelling volstorting eerder toegekend, maar nog niet volstort kapitaal

VVPRbis – voorontwerp van wet (>regering)

22

• Impact wetsvoorstel

1. “Sommen die bij de uitgifte van de aandelen onderschreven werden, moeten volledig volstort zijn.”

VVPRbis nog mogelijk indien kapitaalverhoging waardoor inbreng opnieuw het initiële niveau bereikt
(van vóór de vrijstelling van volstorting) ! Voor 31 december 2022

2. Termijn “derde boekjaar na boekjaar van inbreng” 
→ “derde boekjaar na boekjaar volledige volstorting van de bedragen waarop bij de oprichting of 
kapitaalverhoging is ingeschreven”

3. “Preferente aandelen” 
→ “aandelen met voorkeursrecht ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien 
van de verdeling van het maatschappelijk vermogen“

4. Geen creatie van preferent aandeel na kapitaalverhoging

21
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Wederopbouwreserve

Wederopbouwreserve

| 24

• Wederopbouwreserve: Wet 19/11/2020

- Maatregel die vennootschappen aanmoedigt om hun solvabiliteit terug te herstellen

- Door vrijstelling van hun toekomstige winsten (aanslagjaren 22, 23, 24)

- Opdat vennootschappen zo snel mogelijk over een gelijkwaardig eigen vermogen
beschikken van “vóór het COVID-19 tijdperk”

23
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Wederopbouwreserve

| 25

• Wederopbouwreserve: fiscaal vrijgestelde reserve in AJ 22-23-24

- Vrijgestelde reserve , ten laste van het resultaat van de boekjaren verbonden aan:

- aanslagjaren 2022, 2023 of 2024

- Maximaal gelijk aan het bedrijfsverlies (code 9901 in de jaarrekening) van het 
boekjaar afgesloten in 2020 (of 2021 indien afgesloten voor 31 juli 2020) 

- Resultaat 31/3/2020 +25.000 – Resultaat 31/3/21 (-25.000) ➔ wederopbouw enkel ‘21

- Resultaat 30/6/2020 (-20.000) --- Resultaat 30/6/2021 (-30.000) ➔ wederopbouw keuze

- met een absoluut maximum van 20 miljoen euro.

- Geen bedrijfsverlies = geen wederopbouwreserve

Wederopbouwreserve → bedrijfsverlies?

26

25

26



16-12-2021

14

Wederopbouwreserve

| 27

• Wederopbouwreserve: fiscaal vrijgestelde reserve in AJ 22-23-24

- Per jaar niet meer dan belastbare gereserveerde winst vóór aanleg reserve.

- bedrag van de aangroei van de belastbare reserves, na aanpassingen in meer en min van de 
begintoestand van de reserves, en vóór de aanleg van deze wederopbouwreserve

- Dus geen compensatie van V.U. + Uitgekeerde dividenden

- Behoudens fiscale aftrekken

- Mogelijk niet het volledig verlies van “2020” te benutten indien onvoldoende winst!

- De aanleg gebeurt boekhoudkundig door overboeking naar een aparte categorie 
van belastingvrije reserve (onaantastbaarheidsvoorwaarde)

- Er dient een formulier bij de aangifte te worden gevoerd voor de aanslagjaren 
waarin de vrijstelling wordt toegepast.

Wederopbouwreserve: uitgesloten vennootschappen

28

1. Vennootschappen die in de periode 12/03/2020 tot en met de dag van de 
indiening van de aangifte die verbonden is aan het AJ waarin de 
wederopbouwreserve wordt aangelegd:
- Een kapitaalvermindering doorvoeren;

- Een inkoop van eigen aandelen doorvoeren;

- Dividenden uitkeren of toekennen (cf art 18 WIB92)

- Of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht

➔TOT INDIENING AANGIFTE VENNB VOOR AJ VAN AANLEG

➔BV. INDIENINGSDATUM AANGIFTE AJ 2024

27
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Wederopbouwreserve

| 29

• PV 472 dd 24/07/2020

• Kunt u bevestigen dat met de verwijzing naar “elke andere vermindering of 
verdeling van het eigen vermogen” enkel uitkeringen aan personen in hun 
hoedanigheid van aandeelhouder of houder van winstbewijzen worden 
bedoeld, en dus tantièmes, intrinsiek toegekend aan bestuurders en ook 
fiscaal-technisch niet als een eigenvermogensuitkering aangemerkt, niet 
omvat?

Wederopbouwreserve

| 30

• PV 472 dd 24/07/2020: Antwoord Minister Financiën De Croo

• “De toekenning of uitkering van een tantième is, evenals de toekenning of 
uitkering van dividenden, een winstuitkering en maakt dus eveneens een 
vermindering of verdeling van het eigen vermogen uit.

• De expliciete verwijzing naar “elke andere vermindering of verdeling van het 
eigen vermogen” in de door u vermelde specifieke antimisbruikbepaling 
impliceert dat geen enkele vorm van vermindering of verdeling van het 
eigen vermogen wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van die 
antimisbruikbepaling.”

• => Dus ook geen uitkering van tantièmes !

29
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Wederopbouwreserve

| 31

• PV 472 dd 24/07/2020: Commentaar rechtsleer

• Fiscaal noch vennootschapsrechtelijk noch boekhoudkundig wordt een 
tantième gelijk gesteld aan een vermindering van eigen vermogen

• Tantième technisch gesproken géén vergoeding van het kapitaal

• Tantième is niet per definitie voorbehouden aan aandeelhouders

Wederopbouwreserve

| 32

• Circ. 2020/C/122 dd 22/09/2020

• “Aanwending van de winst van het boekjaar principieel niet te beschouwen 
als een aantasting van het eigen vermogen”

• De beoordeling of de toekenning van tantièmes moet worden 
geherkwalificeerd als een uitkering van dividenden, moet geval per geval 
gebeuren op grond van de feitelijke omstandigheden (inzonderheid het 
geval waarbij de bedrijfsleider-begunstigde ook aandeelhouder of vennoot 
is van de vennootschap)”

• Fiscus is dus toch genuanceerder dan Minister !

31

32



16-12-2021

17

Wederopbouw: welke vennootschappen nog uitgesloten?

33

2. gereglementeerde beleggingsvennootschappen, coöperatieve 
participatievennootschappen en zeescheepvaartvennootschappen die 
tonnagetaks-regime toepassen

3. Vennootschappen die op 18/03/2020 konden worden aangemerkt als een 
onderneming in moeilijkheden

Onderneming in moeilijkheden?

34

- Art. 2, §1, 4°/2 WIB92 “onderneming in moeilijkheden”

- Aangifte of vordering tot faillietverklaring ingesteld of beheer actief ontnomen

- Procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend

- Ontbonden vennootschap in staat van vereffening

- Netto-actief omv verliezen gedaald tot minder dan helft van het vaste gedeelte van het 
maatschappelijk kapitaal

- Steun ontvangen “reddingssteun” “herstructureringsfase” (…)

- Wettelijke definitie maar te bepalen “op 18 maart 2020”

33
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Wederopbouwreserve

| 35

• Behoud van de vrijstelling slechts indien:

- Vanaf 12/03/2020 tot laatste dag belastbaar tijdperk waarin wederopbouwreserve 
wordt genoten:

- Geen rechtstreekse deelneming in vennootschap in “belastingparadijs”

- Geen betaling aan “belastingparadijs” van msts 100k, tenzij “werkelijke en oprechte 
verrichting als gevolg van rechtmatige financiële of economische behoeften”

Wederopbouwreserve

| 36

• Behoud van de vrijstelling slechts indien:

- Wederopbouwreserve op afzonderlijke rekening van passief geboekt

- Onaantastbaarheidsvoorwaarde

- Let op! Impact liquidatiereserve!!

35
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Wederopbouwreserve

| 37

• Behoud van de vrijstelling - De reserve wordt belastbaar:
- Bij een inkoop van eigen aandelen (tbv inkoop) 

- Bij de toekenning of uitkering van dividenden (incl liquidatiereserve – tbv dividend), 

- Bij enige kapitaalvermindering of andere vermindering of verdeling van het eigen 
vermogen ten belope van bedrag vermindering/verdeling

Wederopbouwreserve

| 38

• Behoud van de vrijstelling - De reserve wordt belastbaar:
- Indien het saldo van de rekening 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" 

een bedrag opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag dat voor deze post is 
vastgesteld op de afsluitdatum van het boekjaar dat is geëindigd in 2019 indien voor het 
eerst tijdens het belastbare tijdperk aan deze voorwaarde wordt voldaan, of onder dezelfde 
post een bedrag opneemt onder de drempel die voorheen de laagste was indien aan 
dezelfde voorwaarde is voldaan in een vorig belastbaar tijdperk, ten belope van het verschil 
tussen:

- Enerzijds: bedrag van drempel van 85% resp. bedrag van voorheen laagste drempel, en

- Anderzijds: bedrag van post 620 voor het belastbare tijdperk dat resp. onder drempel van 
85% ligt, of dan onder voorheen laagste drempel ligt

37
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Wederopbouwreserve

| 39

• Voorbeeld
- In 2019 boekt een vennootschap loonkosten ten belope van 100.000 euro.

- Boekjaar 2020: bedrijfsverlies 125.000 euro

- De vennootschap legt in 2021 een wederopbouwreserve aan voor 125.000 euro;
rekening 620: 100.000 euro

- In 2022 boekt ze loonkosten ten belope van 80.000 euro. 

.

Wederopbouwreserve

| 40

• Voorbeeld
- In 2019 boekt een vennootschap loonkosten ten belope van 100.000 euro.

- Boekjaar 2020: bedrijfsverlies 125.000 euro

- De vennootschap legt in 2021 een wederopbouwreserve aan voor 125.000 euro;
rekening 620: 100.000 euro

- In 2022 boekt ze loonkosten ten belope van 80.000 euro.

• 80.000 EUR < drempel van 85% x loonkost 2019 (85.0000)

• Belastbare bedrag wederopbouwreserve is 85.000 – 80.000 = 5.000

• Nieuwe grens is 80.000 EUR

39
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Wederopbouwreserve

| 41

• Voorbeeld
- Nieuwe grens is 80.000 EUR

• In boekjaar 2023: rekening 620 = 70.000 EUR

• 80.000 (nieuwe drempel) minus 70.000 = 10.000 EUR belastbaar bedrag!!

Wederopbouwreserve

42

• Aandachtspunten

- Groot of klein: geen voorwaarde

- Geen investeringsverplichting

- Bedrijfsverlies vs fiscaal verlies: staat los van elkaar!

- Bv. Bedrijfsverlies 2020 = 125.000 EUR – Fiscaal verlies = 75.000 EUR

- Wederopbouwreserve: 1250.000 vanaf AJ 2022

- Fiscaal overdraagbaar verlies 75.000 te benutten vanaf AJ 2022

41
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Management-vergoedingen

43

De “managementvennootschap”

44

• Geen wettelijke defintie

- Niet in het WIB, noch in het WVV

• Invulling “uit de praktijk”

- Vennootschap met als voorwerp (doel): management van andere vennootschappen

• Voorwerp in de statuten

- Management-taken: specifiek (bv. financieel of HR) of eerder algemeen (“CEO”)

- Niet té ruim: volledig beheer/controle kan niet aan “een derde” worden overgelaten

43
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De “managementvennootschap”

45

• Intellectuele dienstprestaties

- Dus: BTW-plichtig

- In principe 21%

- @ buitenlandse btw-plichtige: verlegging (EU) of export (EU3)

• Vergoeding voor dienstprestaties

- Management fee

- Vergoeding voor intellectuele prestatie, specifieke opdracht, …

- !!! =/= vergoeding voor officieel mandaat

De “managementvennootschap”

46

• =/= bestuurdersbezoldiging

- Vergoeding voor (officieel) bestuurdersmandaat

- Mandaat = zaakvoerder, bestuurder, bedrijfsleider, vereffenaar (…)

- Natuurlijk persoon of rechtspersoon met Vaste Vertegenwoordiger (NP)

- !! Bevoegdheid van de Algemene Vergadering

• =/= tantième

- Variabele vergoeding afhankelijk van de winst, toegekend aan bestuurder(s)

- enkel indien positief resultaat

- !! Bevoegdheid van de Algemene Vergadering

45
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De “managementvennootschap”

47

• Management-opdracht
- “duidelijk” omlijnde opdracht

- Vergoeding voor deze opdracht (uur, dag, maand, … vast of variabel …)

- Contract – bevoegdheid van het “bestuursorgaan”

➔ Vergoeding voor prestaties

• Bestuurder-opdracht
- Wettelijk gekaderd (WVV)

- Officieel mandaat

- Al dan niet vergoed

- Mandaat – bevoegdheid van de algemene vergadering

➔ Niet alleen vergoed voor prestaties maar ook voor “risico” en “verantwoordelijkheid”

• Oppassen voor “2 petjes”
- Bestuurder of vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-manager

Aftrekbaarheid: wettelijk kader

48

• Artikel 49 WIB

- Annualiteit: gedaan of gedragen tijdens belastbaar tijdperk

- Realiteit: echtheid en bedrag verantwoorden adhv bewijsstukken

- Intentionaliteit: mhoo behouden of verkrijgen belastbare inkomsten

• In lijn met ‘statutair voorwerp’ (of ‘normale’ activiteit)?

- Cass. 12 juni 2015: neen! Dient niet ‘inherent’ te zijn aan statutair doel

- Cass. 21 juni 2019: herbevestiging

• Bewijslast: Belastingplichtige
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Aftrekbaarheid: wettelijk kader

49

• Artikel 53, 10° en 11° WIB

- Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen

- Aard & Omvang = onredelijk

- =/= opportuniteit

- =/= proportionaliteit… maar…

• Bewijslast: Fiscus!

Aftrekbaarheid: wettelijk kader (art. 53, 10°)

50

- Gent 22 september 2015: “Dat veronderstelt niet een zuiver kwantitatieve, maar ook een 
kwalitatieve toets. (…) Toch is de verhouding van de uitgaven tot de inkomsten een 
belangrijk element in de beoordeling. (…) Wat het kwalitatief criterium betreft, mag 
bijvoorbeeld worden verondersteld dat rekening gehouden wordt met de status van het 
beroep. In het huidige geval is het gebruik voor de dokterspraktijk een element dat kosten 
hoger dan gemiddeld verantwoordt. (…) Er kan bezwaarlijk betwist worden dat er een zeer 
aanzienlijke wanverhouding bestaat tussen wat de appellante uit verhuring aan inkomsten 
ophaalt en de kosten die zij gemaakt heeft (…) Dat zij voor een dergelijk luxueus en duur 
project koos, mag dan wel mogelijk geweest zijn omdat de financiële middelen voorhanden 
zijn, toch zijn het overgrote deel van die kosten onredelijk hoog in vergelijking tot de 
beroepsbehoeften van de vennootschap, zijnde de behoeften om de verhuuractiviteit te 
kunnen waarmaken enerzijds en om een administratieve en werkruimte ter beschikking te 
hebben voor de dokterspraktijk anderzijds. 

- Gent 20 december 2016: “Het bestaan van een wanverhouding tussen beroepsinkomsten 
en beroepskosten is op zichzelf niet voldoende om te besluiten tot het onredelijk overtreffen 
van de beroepsbehoeften, maar te dezen wordt dit overtreffen afgeleid uit meer, zoals het 
verlies jaar in jaar uit, het stijgen van de beroepskosten zonder repercussie in dezelfde zin op 
de winst”
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Aftrekbaarheid: wettelijk kader

51

• Art. 344, §1 WIB: Fiscaal misbruik

- Objectief element → te bewijzen door fiscus

- In strijd met doel van de wet (net) buiten toepassingsgebied van belasting

- In strijd met doel van de wet (net) binnen toepassingsgebied van belastingvoordeel

- Subjectief element → te bewijzen door belastingplichtige

- Keuze voor de “rechtshandeling(en)” is gestuurd door “andere dan fiscale motieven”

• Art. 79 jo. 207 WIB: Abnormale of goedgunstige voordelen

- Verleend: indien aan BE Belastingplichtige; geen impact

- Ontvangen: minimale belastbare basis

Aftrekbaarheid: wettelijk kader

52

• Art. 45 WBTW: Aftrekbaarheid van btw op de 
geleverde goederen en verleende diensten (…), 
in de mate dat hij die (…) gebruikt voor (…) belaste handelingen (…)

• 3 zaken cruciaal!

- Realiteit: Diensten zijn werkelijk geleverd

- Bestemming: Diensten ‘gebruikt voor eigen btw-activiteit’

- Formaliteiten: Correcte factuur, btw-aangifte, etc
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Aftrekbaarheid: probleem

53

• Niet aftrekbaar

- Gevolg VennB = 2 x belasting betalen!!

- Bij betaler (niet-aftrekbaar) en bij genieter (omzet)

- Gevolg BTW = btw-verlies

- Niet-aftrekbaar bij betaler / geen correctie bij genieter

Managementvergoedingen: discussie met de fiscus?

54

• Aanvalsroute: vaak artikel 49 WIB92 [ook art 53,10° & 11° of 79/207] + 45WBTW

- Voornaamste discussiepunt: is de managementvergoeding te verantwoorden in functie van 
werkelijk geleverde prestaties

- Risico: belastbaarheid bij ontvanger + niet aftrekbaarheid bij betaler

• Daarom: opmaak schriftelijke overeenkomst met duidelijke omschrijving van 
te leveren prestaties en bijhorende vergoeding

• Blijvende discussie: HvC – “aantonen dat er echte prestaties zijn geleverd”
- Hoe? Timesheets – e-mails – verslagen/rapporten - …

• Bestuurdersvergoeding als oplossing?
- Fiscus hanteer zelfde zienswijze

• Tantième als oplossing?
- HvC: cruciaal = winst boekjaar waarin vennootschap-bestuurder reeds bestuurder was
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Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnftaxlegal.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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