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Agenda
1. Nieuwe ficheverplichtingen

2. Terugbetaling elektriciteit

3. Doorrekening van onkosten

4. Buitenlandse BTW resuperatie (praktisch)

5. VVPRbis & liquidatiereserve: stand van zaken
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Nieuwe ficheverplichtingen
Vergoedingen betaald vanaf 01/01/2022

Algemeen

• Terugbetaling werkelijke kosten

- Werkelijke kosten

- Individuele bewijsstukken

• Terugbetaling forfaitair bedrag

• Forfaitaire kosten

- In principe geen individuele bewijsstukken, maar… 

• Forfait gebaseerd op ernstige normen

- Circulaires 

- Richtlijnen ambtenaren

- Ruling

- Eigen dossier, gebaseerd op verleden en/of 
steekproeven

• ‘Louter’ forfait

4

Geen ‘dubbele’ terugbetaling mogelijk
bv: indien parkeerkosten vergoed o.b.v. tickets, geen ‘extra’ forfait mogelijk
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Nieuwe regels inzake fichevermelding

| 5

• Inwerkingtreding: terugbetalingen vanaf 1 januari 2022
- Ook voor bedrijfsleiders

• Huidige verplichting:

Bron: Liantis

Nieuwe regels inzake fichevermelding

| 6

• Nieuwe verplichting:

Bron: Liantis
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Fiche 281.50: nieuwigheden

| 7

• Huidige vrijstelling indien 

- (i) onderworpen aan BE boekhoudwetgeving en 

- (ii) btw-conforme factuur

- Gevolg: steeds fiche indien buitenlandse ontvanger

- Uitbreiding vrijstelling: 

- (i) levering goed/dienst verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de EER en 

- (ii) “een wettelijke/reglementaire verplichting” om factuur of gelijkaardig doc op te stellen

- Daarnaast: geen ficheverplichting indien totale betaling een leverancier < 1.000 EUR

→ Voor betalingen vanaf 1 januari 2021 (dus fiches 281.50 due date 06/2022)

Auteursrechten: fiche 281.45 nieuwigheden

| 8

• Formaliteiten
- Ontvanger: verplichte aparte vermelding op factuur, met berekening kostenaftrek en in te 

houden RV

- Toekenner: aangifte RV 

- Toekenner ook: opmaak fiche 281.45 → voortaan verplicht

Voor betalingen/toekenningen vanaf 1 januari 2021 (AJ2022): (wettelijke) verplichting

Deadline: 30 april

7
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Ficheverplichting bedrijfsvoorheffing: nieuwigheden?

| 9

• Nieuwe ficheverplichting was aangekondigd

“per werknemer van wie de bedrijfsvoorheffing in de loop van het voorgaande 
kalenderjaar niet of niet volledig aan de Schatkist wordt doorgestort”

- Bv: vrijstelling doorstorting 80% BV in geval van O&O

→ Heeft de finale wet niet gehaald

Terugbetaling elektriciteit
Incl. vergoedingen laadpaal
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VAA elektriciteit en bewoning

| 11

• Werkgever/vennootschap kan verwarming en/of elektriciteit ter beschikking stellen 
aan werknemer/bedrijfsleider

→ Forfaitaire belastbaarheid – in functie van genieter – ongeacht werkelijk gebruik

• Voor voordelen toegekend vanaf 1 januari 2022: wijziging!!!
(KB 19 december 2021 – wijziging artikel 18, §3 KB/WIB)

• Enkel forfaitaire waardering indien “ook het onroerend goed waarvoor het voordeel 
wordt verleend, ter beschikking wordt gesteld”

• Waarom? Vermijden dat WG zijn WN een ‘voordelige’ loonsopslag toekent via 
alternatieve verloning – WN zal vanaf heden worden belast op werkelijke waarde

Genieter AJ2022 (€/jaar)

Verwarming Elektriciteit

Leidinggevend personeel / 
Bedrijfsleider

€ 2.080,00 € 1.030,00

Werknemer € 930,00 € 470,00

Terugbetaling elektriciteit m.b.t. bedrijfswagen

| 12

• Toekenning van een ‘tankkaart’ of het ter beschikking stellen van een 
laadpaal aan de werknemer/bedrijfsleider 

- wordt geacht te zijn vervat in het VAA dat wordt berekend op de bedrijfswagen zelf
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Terugbetaling elektriciteit m.b.t. bedrijfswagen

| 13

• Indien én een tankkaart/laadpas én elektriciteit thuis via de laadpaal 
terugbetaald door de werkgever/vennootschap: 

• 3 voorwaarden - geen bijkomend VAA voor “thuis-elektriciteit”:

(1) De vennootschap stelt een homecharger of laadpaal ter beschikking; 

(2) De homecharger of laadpaal beschikt over een communicatiesysteem dat de 
vennootschap in staat stelt het elektriciteitsverbruik op te volgen; en

(3) De car policy voorziet in de terugbetaling van de elektriciteit die wordt getankt via 
de homecharger of laadpaal.

Terugbetaling elektriciteit m.b.t. bedrijfswagen

| 14

• Quid indien werkgever louter thuisverbruik van elektriciteit vergoed, zonder 
laadpaal ter beschikking te stellen (i.e. voorwaarde 1 op vorige slides is niet 
voldaan)?

• (Omstreden) standpunt Minister van Financiën – opdeling drie situaties

• 1 = Beroepsmatige verplaatsingen: 

• de ontvangen vergoeding kwalificeert als een terugbetaling van kosten 
eigen aan de werkgever. 

• Dergelijke terugbetaling blijft geheel onbelast bij de 
werknemer/bedrijfsleider.

• Let op! Ficheverplichting!
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Terugbetaling elektriciteit m.b.t. bedrijfswagen

| 15

• Quid indien werkgever louter thuisverbruik van elektriciteit vergoed, zonder 
laadpaal ter beschikking te stellen (i.e. voorwaarde 1 op vorige slides is niet 
voldaan)?

• (Omstreden) standpunt Minister van Financiën – opdeling drie situaties

• 2 = Woon-werk verplaatsingen: 

• de ontvangen vergoeding kwalificeert als een tussenkomst van de 
werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer. 

• Tot aan het bedrag van €430,00 (aanslagjaar 2023) is deze vergoeding 
vrijgesteld bij de werknemer (geldt niet voor bedrijfsleider).

Terugbetaling elektriciteit m.b.t. bedrijfswagen

| 16

• Quid indien werkgever louter thuisverbruik van elektriciteit vergoed, zonder 
laadpaal ter beschikking te stellen (i.e. voorwaarde 1 op vorige slides is niet 
voldaan)?

• (Omstreden) standpunt Minister van Financiën – opdeling drie situaties

• 3 = Privé verplaatsingen: 

• de ontvangen vergoeding kwalificeert als een bijkomend voordeel alle aard, 
dat geraamd wordt op basis van het werkelijk betaald bedrag. Deze 
vergoeding is belastbaar in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider.

• → Opmerkelijk gevolg: vergoeden van thuis elektriciteit zonder laadpaal = 
privé verplaatsingen worden plots belastbaar (↔ ‘traditionele’ 
brandstoffen)

15
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Terugbetaling elektriciteit m.b.t. bedrijfswagen

| 17

• Quid indien werkgever louter thuisverbruik van elektriciteit vergoed, zonder 
laadpaal ter beschikking te stellen (i.e. voorwaarde 1 op vorige slides is niet 
voldaan)?

• (Omstreden) standpunt Minister van Financiën – opdeling drie situaties

• → Opmerkelijk gevolg: vergoeden van thuis elektriciteit zonder laadpaal = 
privé verplaatsingen worden plots belastbaar 

↔ ‘traditionele’ brandstoffen via tankkaart?

Doorrekening van kosten
Boekhouding // VennB // BTW
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Situatieschets

Situatieschets

| 20

• Doorgerekende kost, gemaakt in het kader van hoofdprestatie 
(hoofdprestatie = levering goederen/diensten)

- Manager heeft een dienstverleningsovereenkomst met een klant

- In het kader van deze dienst wordt er een restaurantkost gemaakt door de manager

- Deze restaurantkost wordt via een aparte vermelding op dezelfde factuur voor de ‘diensten’ 
ook mee doorgerekend aan de klant

Restaurant Dienstverlener Klant

Restaurant Dienst + 
Restaurant

19
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Situatieschets

| 21

• Als dusdanig doorgerekende kosten
- Manager heeft een dienstverleningsovereenkomst met een klant

- In het kader van deze dienst wordt er een extern advies ingewonnen door de manager bij een 
advocatenkantoor

- Deze kost wordt via een aparte factuur doorgerekend aan de klant

Advocaat Manager Klant

Advies Advies

Dienst

Situatieschets

| 22

• Voorgeschoten sommen
- Accountant heeft een dienstverleningsovereenkomst met een klant

- In het kader van deze dienst wordt de jaarrekening neergelegd in naam en voor rekening van 
de klant

- Deze neerleggingskost wordt doorgerekend door de accountant aan de klant

NBB Accountant Klant

Neerlegging Neerlegging

Dienst

21
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Boekhoudkundig

Boekhoudkundig

| 24

61xxxx (Restaurant)kosten
@ 70xxxx Omzet

Of 

61xxx1 door te rekenen (restaurant)kosten
@ 70xxx1 Omzet – doorgerekende kosten

Of

64xxx1 Door te rekenen (restaurant)kosten
@ 74xxx1 Doorgerekende kosten

23
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BTW

Doorgerekende kosten – btw

| 26

• Twee vragen:

(1) Dient er btw te worden aangerekend op de doorgerekende kost?

(2) Wie heeft er recht op aftrek (indien deels/niet aftrekbaar)?

25
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Doorgerekende kosten – btw

| 27

• Dient er btw te worden aangerekend op de doorgerekende kost?

(1) Doorgerekende kost in het kader van hoofdprestatie
- “Bijzaak volgt hoofdzaak”-principe: kost wordt ondergeschikt aan de hoofdprestatie

- Art. 26WBTW: kost maakt deel uit van maatstaf van heffing

Zelfs indien op een aparte factuur vermeld

- BTW principes toepassen o.b.v. hoofdprestatie (plaatsbepaling – tarief …)

Restaurant Manager Klant

Restaurant Dienst + 
Restaurant

€40 drank + €8,4 btw (21%)
€60 eten + €7,2 btw (12%)

→ €15,6 btw

€200 dienst + €42 btw
€100 restaurant + €21 btw

Doorgerekende kosten – btw

| 28

• Dient er btw te worden aangerekend op de doorgerekende kost?

(2) Als dusdanig doorgerekende kosten
- Geen hoofdprestatie – loutere doorrekening

- Art. 13, §2 en 20, §1 WBTW: commissionair-fictie

Partij A wordt geacht de doorgerekende handeling zelf te hebben verricht

- Gevolg: btw regels alsof deze partij het goed zelf levert / de dienst zelf verricht

Advocaat Manager Klant

Advies Advies

Dienst

€100 + btw verlegd

€200 dienst + €42 btw

€100 + €21 btw

27
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Doorgerekende kosten – btw

| 29

• Dient er btw te worden aangerekend op de doorgerekende kost?

(3) Voorgeschoten sommen
- Voorwaarde: voor rekening van & in naam van

Specifieke voor belastingen/rechten/vergoedingen: in naam van wettelijke schuldenaar

- Art. 28,5 WBTW: kosten maken geen deel uit van de maatstaf van heffing

- Gevolg: geen btw

BTW

NBB Accountant Klant

Neerlegging Neerlegging

Dienst
€50 (incl. btw)

€100 + €21 btw

€50 (buiten btw)

Doorgerekende kosten – btw

| 30

• Wie heeft er recht op aftrek?

• Restaurant-en hotelkosten 

(1) Doorgerekende kost gemaakt in het kader van hoofprestatie
- Partij die doorrekent: btw niet aftrekbaar

- Partij die doorgerekend krijgt: btw aftrekbaar → indien hoofddienst recht op aftrek geeft

Waarom? Vergoeding van de dienst, niet van restaurant of hotelkost (bijzaak volgt hoofdzaak)

Hotel Manager Klant

Dienst

Recht op aftrek

€100 + €6 btw
Btw-recuperatie: €0

€106 + €22,26
Btw recuperatie: 

€22,26

29
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Doorgerekende kosten – btw
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• Wie heeft er recht op aftrek?

• Restaurant-en hotelkosten

(2) Als dusdanig doorgerekende kosten
- Partij die doorrekent: btw volledig aftrekbaar

- Partij die doorgerekend krijgt: btw niet aftrekbaar

Voorwaarde: afzonderlijke vermelding & factuur op naam van partij die doorrekent

Hotel Consultant Klant

Dienst

Recht op aftrek

€100 + €6 btw
Btw-recuperatie: €6

€100 + €6 btw
Btw recuperatie: €0

Doorgerekende kosten – btw

| 32

• Wie heeft er recht op aftrek?

• Autokosten

(1) Doorgerekende kost in het kader van hoofdprestatie
- Partij die doorrekent: btw maximaal 50% aftrekbaar

- Partij die doorgerekend krijgt: btw aftrekbaar → indien hoofddienst recht op aftrek geeft

Leasemaatschappij Consultant Klant

€ €

Dienst

Volledig recht op aftrekBeperkt recht op aftrek

€100 + €21 btw
Btw-recuperatie: 

€10,5
€110,5 + €23,20 btw

Btw recuperatie: €23,20

31

32



7-3-2022

17

Doorgerekende kosten – btw
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• Wie heeft er recht op aftrek?

• Autokosten

(2) Als dusdanig doorgerekende kosten
- Partij die doorrekent: btw maximaal 50% aftrekbaar

- Partij die doorgerekend krijgt: btw ook maximaal 50% aftrekbaar

Leasemaatschappij Consultant Klant

€ €

Dienst

Beperkt recht op aftrekBeperkt recht op aftrek

€100 + €21 btw
Btw-recuperatie: €10,5

€110,5 + €23,20 btw
Btw recuperatie: €11,6

Doorgerekende kosten – btw

| 34

• Wie heeft er recht op aftrek?

• Autokosten

(2) Als dusdanig doorgerekende kosten
- Uitzondering: wagen ter beschikking gesteld aan verbonden onderneming

Partij die doorrekent: btw volledig aftrekbaar

Partij die doorgerekend krijgt: btw maximaal 50% aftrekbaar

Leasemaatschappij GroepCo 1 GroepCo 2

€ €

Dienst

Beperkt recht op aftrekVolledig recht op aftrek

€100 + €21 btw
Btw-recuperatie: €21

€100 + €21 btw
Btw recuperatie: €10,5
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Inkomstenbelasting

Doorgerekende kosten – inkomstenbelasting

| 36

• Fiscale wetgeving: standaard

• aftrekbeperking kan worden toegepast bij beide partijen
- Waarom? 

- Vermijden dat kosten worden doorgerekend door partij A aan partij B die niet onder 
aftrekbeperking valt

• → Gevolg: dubbele aftrekbeperking en dus dubbele belastbaarheid

Levering 
goed/dienst

Partij A Partij B

€ €

Aftrekbeperking Aftrekbeperking

35
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Doorgerekende kosten – inkomstenbelasting

| 37

• Administratieve commentaar – discussie hoe te interpreteren 

• “aftrekbeperking toepasbaar in hoofde van de belastingplichtige die de 
uitgaven doet en ze in zijn beroepskosten opneemt en niet bij diegene ten 
behoeve van wie de goederen/diensten worden geleverd”

- Zelfs niet indien de kosten apart op factuur worden vermeld

- → Gevolg: slechts 1x aftrekbeperking

- Maar: enkel voor restaurantkosten of ook voor andere kosten?

Levering 
goed/dienst

Partij A Partij B

€ €

Aftrekbeperking

Doorgerekende kosten – inkomstenbelasting

| 38

• Autokosten: artikel 66, §2, 4° WIB
- “paragraaf 1 (de aftrekbeperking) is niet van toepassing voor de kosten die aan derden 

worden doorgerekend, mits deze kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld”

- Voorwaarde:  vermelden van brandstof en CO2

Waarom? Partij B in staat stellen de formule correct toe te passen

- “Uitdrukkelijk”: forfaitaire doorrekening niet voldoende

- → Gevolg: slechts 1x aftrekbeperking – in hoofde van partij B

Leasemaatschappij Partij A Partij B

€ €

Aftrekbeperking

37
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Doorgerekende kosten – inkomstenbelasting
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• T.e.m. aanslagjaar 2021

• Restaurant- en receptiekosten: administratieve commentaar (Com.IB 53/164 e.v.)

- “deze dubbele beperking zal evenwel niet worden toegepast wanneer de kosten in normale 
omstandigheden worden doorgerekend aan (i) een derde die eveneens aan de beperking onderhevig 
is en (ii) dit op een wijze die geen twijfel laat bestaan over de precieze draagwijdte van de transactie”

- Voorwaarde:  'onverbloemde' doorrekening voor hetzelfde bedrag

Aard van de dienst – Naam van het restaurant – Datum – Kopie rekening

- → Gevolg: slechts 1x aftrekbeperking – in hoofde van partij B

- ! Enkel indien partij B in België onderworpen is aan PB, VennB of BNI

Restaurant Partij A Partij B

€ €

Aftrekbeperking

Doorgerekende kosten – inkomstenbelasting

| 40

• Vanaf aanslagjaar 2022: nieuw artikel 53/1 WIB92
- Restaurant, receptie, relatiegeschenken, beroepskledij, jacht/visvangst

- worden als beroepskosten aangemerkt (en dus volledig aftrekbaar) indien deze aan derden 
worden doorgerekend, mits uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur vermeld

- → Gevolg: slechts 1x aftrekbeperking – in hoofde van partij B

- ! Ongeacht of partij B al dan niet in België onderworpen is aan PB, VennB of BNI

Restaurant Partij A Partij B

€ €

Aftrekbeperking

39
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Doorgerekende kosten – inkomstenbelasting

| 41

• Tot aanslagjaar 2021 bestond discussie of de administratieve tolerantie 
m.b.t. restaurant- en receptiekosten ook naar andere kosten konden worden 
doorgetrokken

• Vanaf aanslagjaar 2022 wordt de administratieve tolerantie wettelijk 
verankerd en zonder discussie uitgebreid naar andere kosten

• QUID Boetes – maaltijd- en ecocheques – ... ?
- Doortrekken redenering die schuilgaat achter administratieve tolerantie en MvT bij wettelijke 

verankering?

- Hoogstwaarschijnlijk geweigerd door fiscus

wetgever maakt door nieuw artikel 53/1 WIB92 duidelijk voor welke kosten de aftrekbeperking kan worden 
‘doorgeschoven’

bv boetes en maaltijdcheques zijn kosten die op naam van ‘partij A’ staan

Buitenlandse btw recuperatie
Praktisch

41
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Buitenlandse btw recuperatie

| 43

- Situatie 1: Belgische belastingplichtige is geregistreerd in het buitenland voor btw-
doeleinden

→ recuperatie dient te verlopen via indiening van btw-aangiftes in andere EU lidstaat

- Situatie 2: Belgische belastingplichtige is niet geregistreerd in het buitenland voor 
btw-doeleinden

→ recuperatie via Intervat-portaal

Buitenlandse btw recuperatie: via BE BTW nummer

| 44

- Timing indiening

- Ten vroegste eerste dag na de periode waarop de teruggaaf betrekking heeft

Bv. 01/04/2021 - 30/06/2021 → vanaf 01/07/2021

- Uiterlijk 30 september van het volgende kalenderjaar

• ↔ Belgische btw: 31 december van het derde volgende kalenderjaar

- Timing teruggaaf

- In principe binnen de 4 maanden na indiening wordt aanvraag behandeld (uitzondering: 6-
8 maanden indien extra inlichtingen nodig)

- Terugbetaling binnen 10 werkdagen na aanvraag behandeling

43
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Buitenlandse btw recuperatie: via BE BTW nummer

| 45

- Praktisch

- Een aanvraag kan betrekking hebben op een kwartaal of een kalenderjaar

Aanbeveling FOD Financiën: aparte aanvraag per lidstaat

- Maar: maximaal 5 aanvragen per kalenderjaar

- Dus: indien Belgische btw-plichtige btw heeft betaald elk kwartaal in 2 andere EU-lidstaten, 
en rekening houdende met aanbeveling FOD – indiening teruggaaf op jaarbasis

- Drempels

- Kwartaalaanvraag: minimumbedrag teruggaaf 400 euro

- Jaaraanvraag: minimumbedrag teruggaaf 50 euro

- Stuurt opnieuw in richting van jaaraangifte

Buitenlandse btw recuperatie: via BE BTW nummer

| 46
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VVPRbis & liquidatiereserve
StaVaZa

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

| 48

• Inbreng “vers geld”
- In geld vanaf 1 juli 2013

- Niet voortkomen uit vastklikregeling

- Kamercommissie Financiën, 29 april 2015: 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 (i.e. minimumkapitaal BV[BA]) na inbreng

Impact nieuw vennootschapsrecht!!! GESCHRAPT SINDS 01/05/2019 (zie verder)

47
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VVPRbis

| 49

• Welke Aandelen?
- Nieuwe gewone aandelen op naam: 

“de onderschreven sommen bij uitgifte aandelen moeten volledig volstort zijn”
geen voorkeursrecht t.a.v. deelname in kapitaal of winst

- 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

VVPRbis

| 50

• Welke “dividenden”?

- (…) op de dividenden, met uitzondering van 
de in artikel 18, eerste lid, 2°ter, en 3° bedoelde (…)

- Inkoopboni, liquidatieboni, liquidatiereserves (2° ter) of 

- > kaaimantaks/juridische constructies (3°)

- gewone dividenden (1°) of 

- terugbetaling van ‘kapitaal’ (2°/2°bis) of 

- herkwalificatie interest (4°)

49
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VVPRbis

| 51

• Anti-misbruikbepalingen:

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

- Vanaf 01/05/2013 : kapitaalvermindering of uitkering liquidatiereserve @5% van 
vennootschap verbonden of geassocieerd met persoon en deze persoon investeert 
sommen investeert in kapitaalverhoging andere vennootschap => geen verlaagd 
tarief

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

- Latere kapitaalvermindering prioritair aangerekend op VVPRbis kapitaal

- P.M. indien ook ‘vastklik’kapitaal – keuze belastingplichtige (PV Van Biesen, nr. 20974 dd. 08/01/2014)

VVPRbis

| 52

• 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
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VVPRbis – minimumkapitaal 

| 53

• 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
“… uit nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een inbreng in geld vanaf 1 juli 2013”

• PV 2539 dd. 14/02/2019

“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”

VVPRbis - minimumkapitaal

54

• vrijstelling volstorting = kapitaalvermindering?

- BV eind 2014 opgericht met 18,550 EUR kapitaal, waarvan 6,200 EUR volstort

- Vrijstelling verplichting volstorting = kapitaalvermindering ??

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

- Idem indien volledig volstort en nu kapitaalvermindering?

- MvT invoering WVV →moet “fiscaal neutraal verlopen”

- Antwoord MinFin (zie vorige slide)

- Rulings 2020.0114 en 2020.0178 van 21 april 2020

PAS OP! REACTIE WETGEVER!!
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VVPRbis – nieuwe wetswijziging

55

• Voorheen geldende voorwaarden (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”)

• Wetsvoorstel

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

- Termijn “tweede boekjaar na boekjaar van inbreng” 
→ “tweede boekjaar na boekjaar volledige volstorting van de bedragen waarop bij de oprichting of 
kapitaalverhoging is ingeschreven”

- “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“

VVPRbis – uiteindelijke wetswijziging

| 56

• Uiteindelijke wet (na kritiek Raad Van State): toevoeging “anti-misbruikbepaling”:

• Wet 21 januari 2022

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

Gevolg: omvorming BVBA naar BV met vrijstelling initiële inbreng zet VVPRbis buiten werking

- Toch vrijstelling volstorting? 
Regularisatie mogelijk (! 15 december 2021 als kantelpunt → zie volgende slide)

- Initiële voorstel zorgde ook voor verstrenging van de wachttermijn

- Termijn “tweede boekjaar na boekjaar van inbreng” → “tweede boekjaar na boekjaar volledige volstorting 
van de bedragen waarop bij de oprichting of kapitaalverhoging is ingeschreven”

Op advies van de Raad van State geschrapt

- Conclusie: pas op moment van dividenduitkering is volstorting verplicht!

- Inwerkingtreding: toekenningen/uitkeringen vanaf 1 januari 2022
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Toch vrijstelling volstorting gedaan?

| 57

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

VVPRbis – “minimumkapitaal”

58

• BV opgericht in 1994  met 20.000 EUR
- Inbreng van voor 2013 dus kwam nooit in aanmerking!! 

- Ook niet indien kapitaalvermindering

- Nu verhoging kapitaal met bv. 5.000 EUR → 5/25 mogelijks VVPRbis

• CommV opgericht met 5k kapitaal tussen 2013 & 2019
- Quid latere vermindering? → Nooit VVPRbis want was nooit in orde

- Latere verhoging: indien volstort, dan mogelijks verhoudingsgewijs VVPRbis

• CommV opgericht met 18,5k kapitaal, volstort tbv 5k, tussen 2013 & 2019
- Volledig volstorten! 

- Latere kapitaalvermindering – blijft ok / maar eerst volstorten
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“Volstorting”

| 59

• Volstorting via R/C?
- PV Van Biesen, nr. 3682 dd 29 april 2015 → omzetting schuldvordering =/= vers geld

- Kapitaalverhoging moet dus wel degelijk “in geld” // niet in natura

- Quid volstorting via R/C?

Burgerlijk Recht: schuldvergelijking mogelijk

Vennootschapsrecht: volstorting = middelen bezorgen aan vennootschap

Fiscaal recht: “vers geld”

Bestuur strafrechtelijk aansprakelijk indien erkende stortingen op aandelen niet echt gebeurd

Verhoging debetsaldo aldus zeker uit den boze

Quid verlaging creditsaldo?

• Oorsprong gelden R/C → criterium “vers” geld
• Sommen geld als voorschot betaald door bedrijfsleider/aandeelhouder

• Vs.
• Niet betaalde bezoldiging / kilometervergoeding / …

- Pas op! Art 344§1 WIB

Uitkering van een dividend

| 60

• Timing (voorbeelden)

31/12/2021 Mei 2022

Einde boekjaar
31/12/2020  al goedgekeurd

Gewone AV
Goedkeuring 31/12/2021
Beslissing t.e.m. 31/12/2021

September 2022

Bijzondere AV: TT
→ Max 31/12/2021

RvB: Interim 
→ 01/2022 t.e.m. 09/2022

Feb 2022

Bijzondere AV: TT
→ Max 31/12/2020

RvB: interim
→ t.e.m.: 02/2022, 
→ incl. 31/12/2021

Komt in de cijfers per 31/12/2021

Komt in de cijfers per 31/12/2022
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Liquidatiereserve

61

• In a nutshell
- PW 19 december 2014 (BS 29/12/2014) – art. 184quater, 219quater & 269, §1, 8° WIB

- Kleine vennootschap op moment dat liquidatiereserves worden aangelegd

- Met ingang van AJ 2015

- Overboeking (deel van) BH winst na belastingen naar afzonderlijke ‘liquidatiereserve’

• First you’ll pay then you’ll cash
- Anticipatieve heffing 10% (=/= RV =/= voorschot latere RV !!!)

- Latere RV

Liquidatie = 0%

Dividend = 5% indien > 5jaar; 20% indien < 5jaar [aangelegd ten laatste in aj 2017 = 17%]

• 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 (nog?) niet, quid gelijkheid van aandeelhouders 
→ verwijzing naar ‘nieuw vennootschapsrecht’ → zie nieuwe ruling (zie verder)

Liquidatiereserve: timing dividenden

62

• Wachtperiode van 5 jaar: art. 269, §1, 8°

• Tussentijds dividend / Interim dividend?
- Kleine vennootschap met boekjaar per 31/12

- 31/12/2015: liquidatiereserve aangelegd + 5j = 31/12/2020

- 2021 Gewoon dividend → kan uit liquidatiereserve komen

- 2021 Tussentijds dividend → kan uit liquidatiereserve komen – mogelijks eerder beschikbaar?

- 2021 Interimdividend → kan nooit uit liquidatiereserve komen, want is winst van het 
‘lopende’ of nog niet goedgekeurde boekjaar, dat nog niet gereserveerd was
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Liquidatiereserve: varia

| 63

• P.M. “bijzondere liquidatiereserve”
- gereserveerde winsten AJ 2013 & 2014; 

heffing betaald + aangifte ten laatste op 15/12/2015 resp 30/11/2016 & boeking in boekjaar van betaling

• PV 16/01/2020  - hoeveel liquidatiereserves in België?

• Verschil met VVPRbis
- VVPRbis: 15% RV op dividenden uit winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de 

inbreng

- Liquidatiereserve: 5 jaar wachten “per gedeelte van de liquidatiereserve“

- Liquidatie in VVPRbis aan vol tarief

- Liquidatiereserve = “permanent” vs. VVPRbis = persoonsgebonden

Aanslagjaar 2015 2016 2017 2018

Liquidatiereserve (€) 2 800 871 691,00 9 065 219 679,00 14 025 363 942,00 18 308 354 612,00

Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnftaxlegal.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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