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Subsidies

Overzicht - Vlaanderen

| 4

• KMO-portefeuille (VLAIO)
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Wat Omvang Voorwaarden

Steun bij de aankoop van diensten ter 
verbetering van de kwaliteit

Opleidingen
- Sales
- Computer
- Boekhouding/fiscaliteit
- Communicatie

Advies
- Communicatieplan
- Marketing analyse en plan
- Investeringsanalyse

Nieuw: opleiding en adviezen met betrekking 
tot cybersecurity

Kleine onderneming: 30% (45% voor cyber)

Middelgrote onderneming: 25% (35% voor 
cyber)

Plafond: €7.500/jaar

- KMO / Vrij beroep

- Dienst geleverd door geregistreerde 
dienstverlener

- Gericht op kernprocessen van de 
onderneming

- Minimale kost van respectievelijk €100 of 
€500 voor de opleiding of het advies
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Overzicht - Vlaanderen
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• KMO-groeisubsidie (VLAIO)
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Wat Omvang Voorwaarden

Subsidies gericht op een ‘groeitraject’ binnen 
vier specifieke thema’s:
- Digitalisering
- Internationalisering
- Circulair en duurzaam ondernemen
- Innovatie

Subsidie dekt de kost voor het verwerven of 
inkopen van de kennis om het groeitraject te 
realiseren
- Aanwerving strategische medewerker
- Advies

De toekenning gebeurt telkens via een ‘oproep’ 
voor één of meerdere thema’s
→ 2022

- Maart – April
- Juli – Augustus
- November - December

Ranking van de ontvangen aanvragen op basis 
van criteria

Vervolgens verdeling van het beschikbare 
budget a.d.h.v. ranking

Subsidie bedraagt 50%

Plafond: €25.000 voor aanwerving of advies
- dus €50.000 mogelijk

- KMO / Vrij beroep

- Geen negatief eigen vermogen

- Specifieke voorwaarden voor de 
aangeworven medewerker of 
dienstverlener

- Minimale projectkost: €20.000

Overzicht - Vlaanderen
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• O&O haalbaarheidsstudie (VLAIO)
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/oo-haalbaarheidsstudie

Wat Omvang Voorwaarden

Steun voor uitvoeren van haalbaarheidsstudie 
voor een innovatief project

Doel: inzicht krijgen in de mogelijkheden en 
haalbaarheid van de geviseerde innovatie

Innovatief project moet in aanmerking komen 
voor een vervolgtraject dat ook wordt gesteund 
door VLAIO

Maximaal €50.000 aan steun per ‘partner’, met 
absoluut maximum van €500.000

Toekenning in functie van de projectbegroting 
- Standaard 40%
- 50% voor KMO

- Onderneming / non-profit / 
publiekrechtelijke organisatie

- Voldoende netto bedrijfskapitaal om niet-
gesteunde deel van het project te 
financieren

- Maximaal €8.000.000 aan overige steun 
ontvangen
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• Vlaams beschermingsmechanisme 12 (VLAIO)
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-
beschermingsmechanisme-12

Wat Omvang Voorwaarden

Steun aan onderneming met omzetdaling t.g.v. 
exploitatiebeperkingen door de Covid-
maatregelen

Enkel binnen bepaalde sectoren, o.a.
- Feestzalen
- Vakantie- of jeugdverblijven
- Sociaal-culturele activiteiten
- Sportactiviteiten
- …

“12”:
- heeft betrekking op Q1 2022
- aanvraagperiode van 1 april tot 16 mei

Berekend op de omzet opgenomen in de btw 
aangiftes van 2019

10% voor ondernemingen
5% voor zelfstandigen

Plafonds van €33.750 tot €180.000, afhankelijk 
van het aantal werknemers

- Minstens 60% omzetdaling te wijten aan 
opgelegde beperkingen overheen de 
subsidieperiode (i.e. duurtijd van de 
beperkingen binnen het 1ste kwartaal van 
2022)

en

- Minstens 30% omzetdaling overheen het 
volledige eerste kwartaal van 2022

- Aan  te tonen a.d.h.v. btw-
aangiftes

- Referentieperiode = vergelijking met zelfde 
periode in 2019

- Geen nood aan bewijs van omzetdaling 
indien de onderneming verplicht gesloten 
is

Overzicht - Vlaanderen
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• Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement (FIT)
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-
voor-deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement

Wat Omvang Voorwaarden

Doel: netwerking en vergroten van 
naamsbekendheid van Belgische bedrijven

! Enkel indien je als onderneming een stand 
hebt op de beurs, niet ter financiering van de 
toegang tot

Afhankelijk van de omvang en kostprijs van de 
gehuurde stand-oppervlakte

Bijkomende steun voor reis- en verblijfkosten 
indien buiten de EER

- KMO / ondernemersorganisatie / kamer 
van koophandel

- Beurs of evenement vindt plaats in het 
buitenland

- Niet combineerbaar met andere steun

- Gebruik van het “Flanders – State of the
Art” logo
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• Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële 
bedrijfscommunicatie (FIT)
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-
voor-digitale-internationale-commerci%C3%ABle-bedrijfscommunicatie

Wat Omvang Voorwaarden

Doel: ondersteuning bij de externe 
ontwikkeling en/of vertaling van 
- digitale 
- internationale 
- externe/commerciële 
- anderstalige
bedrijfscommunicatie

Voorbeelden
- Website
- Bedrijfsfilm
- Sociale media (extern beheerd)

€3.000 - KMO / ondernemersorganisatie / kamer 
van koophandel

- Gebruik van het “Flanders – State of the
Art” logo met vermelding dat de 
communicatie werd ontwikkeld met steun 
van

Fiscale behandeling
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• Algemene regel: subsidies belastbaar
- In principe: op het moment van ontvangst

- Kapitaalsubsidies: a rato van afschrijvingen van bijhorende actiefbestanddeel

- Voorbeelden

KMO-portfeuille

Flanders Investment and Trade (FIT)

Europees Sociaal Fonds (ESF) VLaanderen

- Uitzonderingen: gewestelijke steunmaatregelen

- Aanpassing begintoestand reserves
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• Uitzonderingen: gewestelijke steunmaatregelen

Vlaanderen

Tewerkstelling Economische expansie Innovatie Openbare werken Covid19

• Vlaamse 
ondersteuningspremie 
voor werknemers en 
zelfstandigen

• Aanwervings-incentive 
voor langdurig 
werkzoekenden

• Ecologiepremie

• Strategisch 
ecologiesteun

• Strategische 
transformatiesteun

• O&O 
haalbaarheidsstudie

• Innovatieve 
starterssteun

• IWT-steun O&O

• Ontwikkelingsproject

• Onderzoeksproject

• Baekeland-mandaten

• Innovatiemandaten

• ICON-projecten

• Thematische ICON’s

• …

• Hinderpremie

• Sluitingspremie

• Inkomens-
compensatievergoeding

• Hinderpremie

• Compensatiepremie

• Ondersteuning-
spremie

• Omboekingspremie

• Vlaams beschermings-
mechanisme 11

• …

Niet-limitatief overzicht
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• Uitzonderingen: gewestelijke steunmaatregelen

Wallonië

• Waalse steunprogramma’s (spw-DG06) voor onderzoek en ontwikkeling (First Enterprise, First Enterprise International, Responsible de Projet de 
Recherche, recherche industrielle, développement experimental, programme Greentic)

• Waalse investeringssteun voor bedrijven

• Covid19 steunmaatregelen

Brussel

• Brusselse steunprogramma’s (Innoviris) voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven

• Covid19 steunmaatregelen
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CBN – Verslaggeving bij 
ontbinding en vereffening

CBN 2022/04 – 31 maart 2022

| 14

• Verslaggeving bij ontbinding en vereffening onder het nieuwe WVV

• ! Daadwerkelijke vereffeningsperiode

→    Ontbinding en vereffening in één akte: CBN 2022/06 (nog niet gepubliceerd)

• Ontbindingsvormen van de vennootschap

• Vrijwillige ontbinding: beslissing van de AV

• Ontbinding van rechtswege

• Gerechtelijke beslissing

• Drie stappen

• Beslissing (of gebeurtenis) tot ontbinding

• Vennootschap in vereffening

• Sluiting van vereffening

13
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Vrijwillige ontbinding (art. 2:71 WVV)
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• Voorstel tot vrijwillige ontbinding: toelichting in bijzonder verslag van de RvB

• Staat van activa en passiva
- Max 3 maanden oud op moment van de beslissing van de AV

- Wordt ook neergelegd bij de griffie samen met het ontbindingsverslag

• Waarderingsregels inzake discontinuïteit
- Volledige afschrijving oprichtingskosten

- Activa: boekwaarde → vermoedelijke realisatiewaarde

- Voorziening voor alle vereffeningskosten (o.a. vergoedingen aan personeel)

• Commissaris / bedrijfsrevisor / accountant: opmaak verslag

• Beslissing van de AV: statutenwijziging (3/4e meerderheid van de aanwezige 
stemmen)

• Opmaak laatste jaarrekening voor boekjaar dat eindigt op de datum van de 
ontbinding

Ontbinding van rechtswege (art. 2:72 WVV)

| 16

• Wanneer?

• Verstrijken van de duur (voor een vennootschap van beperkte duur)

• Uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in de statuten

• Gevolg?

• Geen beslissing van de AV nodig

• Geen opmaak van een verslag door de RvB

• Nog wel opmaak van de laatste jaarrekening tot aan de ontbinding

15
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Gerechtelijke ontbinding (art. 2:73 – 2:75 WVV)
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• Wanneer?

• Wettige redenen: o.a. niet naleving van de verplichting door een ADH, 
normale voorzetting van de vennootschap wordt onmogelijk …

• Niet neerlegging van de jaarrekening

• Niet verschijning voor de rechtbank

• Op verzoek indien netto-actief < 61.500 (NV)

• Hoe?

• Door uitspraak van de ondernemingsrechtbank (uitwerking op datum van 
uitspraak)

• Opnieuw wel opmaak van de laatste jaarrekening tot aan de ontbinding

Vereffening

| 18

• Idem voor vrijwillig / rechtswege / gerechtelijk

• Opmaak tussentijdse staat van de vereffening
- Ontvangsten/uitgaven – wat nog dient te worden vereffend - …

- Jaar 1: staat op de 6e en 12e maand 

- Vanaf jaar 2: enkel op de 12e maand

- Neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank

• Opmaak jaarlijkse jaarrekening
- Voorlegging (maar geen goedkeuring door) aan de AV

- Vermelding waarom niet de vereffening nog niet kan worden voltooid

- Neerlegging NBB

17
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Sluiting vereffening na vrijwillige ontbinding

| 19

• Idem voor vrijwillig / rechtswege / gerechtelijk

• Opmaak en neerlegging van vereffeningsverslag

• Neerlegging op de zetel van de vennootschap (en rechtbank indien gerechtelijk)

• Minstens één maand voor de AV die over de sluiting zal beslissen

• Inhoud
- Tegeldemaking van de activa

- Bestemming van de ontvangen opbrengst

- Aflossing schuldenaars

- Uitkeringen/toebedelingen aan de ADH

• Controle door commissaris indien aanwezig, anders individueel onderzoeksrecht
van de ADH

• Publicatie in het BS

Kantinekosten en 
Bedrijfsrestaurant 

19
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Bedrijfsrestaurant
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Vennootschapsbelasting

• Algemene regel: 50%
- Niet 69% - want (in principe) niet voldaan aan voorwaarde dat het een ‘publieke gelegenheid’ betreft

• Uitzondering voor ‘sociale maaltijden’ voor personeel: 100%
- Voorwaarde: tussenkomst van personeelslid van minstens €1,09/maaltijd

- Indien tussenkomst < €1,09 → VU als sociaal voordeel = (€1,09 – bijdrage) x maaltijden

• Uitzondering voor kaderleden en/of zakenrelaties: 69%
- Uitzondering: doorgerekende kost → 100%

• P.M.: uitzondering voor externe restaurantkost in kader van Sinterklaas, 
pensionering, huldiging …

Bedrijfsrestaurant

| 22

BTW

• Algemene regel: niet aftrekbaar

• Uitzondering voor ‘sociale maaltijden’ voor personeel
- Indien vergoeding: btw op de gevraagde vergoeding + inkomende btw 100% aftrekbaar

- Indien geen vergoeding: btw niet aftrekbaar

• Uitzondering voor kaderleden en/of zakenrelaties: 69%
- Idem

- ! Doorgerekende kosten (zie vorige sessie)

21
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Kantinekosten vs onthaalkosten
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• Kantinekosten = kosteloze verstrekking van soep, koffie, frisdrank, bier en 
fruit aan het personeel tijdens de werkuren

- Dus niet: broodjes, koeken … → sociaal voordeel

- Vennootschapsbelasting: steeds 100% aftrekbaar

- BTW: steeds 100% aftrekbaar

- Onthaalkosten: dezelfde kosten voor koffie, frisdrank … maar dan voor klanten en leveranciers

- Vennootschapsbelasting: 50% aftrekbaar

- BTW: geen aftrek

- → Soms moeilijk onderscheid: bv. aankoop koffie door ManCo zonder personeel? 

- → Opletten voor dubbele aftrek: forfaitaire kantoorvergoeding wordt geacht ‘koffie, water en 
versnaperingen’ te bevatten (cfr. Randnummer 31 Circulaire 2021/C/20)

Verlaagde BTW 6%

23
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Verlaagde btw tarieven
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• Afbraak en wederopbouw: 6% btw

• ‘basisregeling’: enkel van toepassing in 32 steden 
(VL: Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, 
Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk en Hasselt)

• Uitgebreid naar heel het Belgisch grondgebied
- Periode: 1 januari 2021 – 31 december 2023 (initieel 2022)

• In geviseerde 32 steden: combinatie tussen 2 regimes mogelijk

• Van toepassing op 3 situaties
- “Bouwheer” natuurlijke persoon die de woning zelf zal bewonen

Eigenaar (of andere zakelijk recht) over de woning – dus ook ‘gewone’ particulier

- Bouwheer (NP of RP) die de woning minstens 15 jaar zal verhuren in het kader van sociale huisvesting

- Woning bestemd voor verkoop (bv voor bouwpromotor)

• Bijkomende voorwaarden voor de particulier (o.a. bewoonbare oppervlakte, 
domicilievereiste)

• Meer info: Circulaire 2021/C/18

Verlaagde btw tarieven

| 26

• Gas en elektriciteit: 6% btw

• Enkel voor ‘huishoudelijke afnemers’ 
- Afnemer moet een natuurlijke persoon zijn + facturatie mag niet op ondernemingsnummer staan

• Periodes
- Elektriciteit: 1 maart 2022 – 30 september 2022

- Gas: 1 april 2022 – 30 september 2022

• Geldt voor gehele elektriciteitsfactuur (energiekost, maar ook nettarief, taksen 
etc.)

• Praktisch:
- Voorschotfacturen: gefactureerd/aangerekende vanaf 1 april 202 (1 maart was technisch niet 

haalbaar – regularisatie in eindafrekening) t.e.m. 30 september 2022 (ongeacht of verbruik 
gedeeltelijk buiten geviseerde periode)

- Eindafrekening: rekening houdende met verbruik per btw-periode
Echter: meeste tellers geven verbruik overheen jaar mee

→ Vergelijking met ‘courante’ profielen die ‘passend’ zijn voor bepaald type klant

25
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Verlaagde btw tarieven
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• Zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers: 6% btw

• Voorwaarden
- Werk in onroerende staat (dus verplichte installatie)

- Werken verstrekt en gefactureerd aan de eindgebruiker

- Woning zal uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt

- Woning is maximaal 10 jaar oud

Anders: (mogelijks) toepassing van 6% tarief inzake renovatie 

- Voldoen aan bepaalde uitstootnormen

• Geldt niet indien zonnepaneel/warmtepomp/zonneboiler enkel gebruikt 
wordt voor elementen die niet voor bewoning worden gebruikt (zwembad, 
sauna …)

Actua autokosten

27
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Autokosten: VAA
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• VAA inzake ‘thuis’ getankte elektriciteit

• Eerder antwoord van de MvF inzake het VAA voor vergoeding thuis 
‘getankte’ elektriciteit: geen extra VAA indien voldaan aan 3 voorwaarden

Homecharger/laadpaal ter beschikking gesteld door werknemer

Communicatie inzake het elektriciteitsverbruik

Car policy voorziet in de terugbetaling

- Verduidelijking inzake voorwaarde ii: elke vorm van communicatie, voor zoverre verifieerbaar

- Ingebouwd in homecharger/laadpaal

- Apart stopcontact

- Tussenteller

- App?

• To be continued: circulaire in opmaak

Autokosten: laadstations - particulieren

| 30

• Belastingvermindering voor aankoop laadstation – particulier

• Opdat er gebruik kan worden gemaakt van de belastingvermindering dienen 
volgende voorwaarden cumulatief te zijn voldaan:
- Belangrijk: laadpaal is ‘betaald’ door particulier (=/= via werkgever)

De laadpaal is in nieuwe staat aangekocht

De laadpaal wordt geïnstalleerd

De laadpaal werd goedgekeurd door een erkende instantie

De laadpaal wordt geïnstalleerd bij de woning van de belastingplichtige 

De laadpaal wordt gevoed met groene stroom: in dit geval volstaat een energiecontract waarbij de energieleverancier 
zich ertoe verbindt enkel 100% hernieuwbare energie te leveren (contract afgesloten ten laatste op 1 januari van 
aanslagjaar waarin de vermindering wordt toegepast)

De laadpaal moet intelligent zijn. Het systeem moet de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen.

- Praktisch
- ‘In of bij de woning’: in de woning/garage, tegen de gevel, bij de buitenparkeerplaats, garage die niet 

aansluit maar in de ‘onmiddellijke nabijheid’

- ‘De woning’: daar waar de belastingplichtige zijn domicilie heeft op 1 januari van het aanslagjaar 
waarin de belastingvermindering wordt gevraagd

29
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Autokosten: laadstations - vennootschappen

31

• In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht

• Publiek toegankelijk

• Initieel

- Afschrijfbaar 200% investeringen 01/09/2021 – 31/12/2022

- Afschrijfbaar 150% investeringen later en tot 31/08/2024

- Niet cumuleerbaar met investeringsaftrek voor laadinfrastructuur

• Wetsaanpassing

- Afschrijfbaar 200% investeringen 01/09/2021 – 31/03/2023

- Niet cumuleerbaar met investeringsaftrek

Autokosten

| 32

• Eigen bijdrage? Vergoeding die de werknemer betaalt aan de werkgever ter 
compensatie voor het (privé) gebruik van de bedrijfswagen

• Vennootschapsbelasting
- HvC: eigen bijdrage is aftrekbaar van de te verwerpen autokosten (code 1205)

- ! Maar wel nog steeds 17% of 40% van het initiële VAA te verwerpen (code 1206)

• Personenbelasting
- Belastbaar = VAA – eigen bijdrage (art. 36 §2, laatste lid WIB)

• Rb. Gent: werknemer trekt in zijn aangifte PB de kosten m.b.t. brandstof 
(want geen tankkaart) en carwash af van het aan te geven VAA

- Fiscus: VAA heeft enkel betrekking op de bedrijfswagen – geen invloed van hoe de 
belastingplichtige de wagen gebruikt (i.e. tankbeurten, onderhoud etc.)

- Gevolg: geen aftrek van de kosten die voortvloeien uit het gebruik

31
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Autokosten
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• Voertuig aangepast aan lichamelijke beperkingen

• VAA wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van de wagen

• Probleem: werkgever stelt een wagen ter beschikking aan een werknemer met 
een lichamelijke beperking

- Situatie 1: de wagen wordt aangepast aan de beperkingen

- Situatie 2: de wagen waarop de WN recht heeft kan niet worden omgebouwd, waardoor de WN 
terecht komt in een hogere categorie 

- In beide gevallen leidt de hogere cataloguswaarde tot een hoog VAA in hoofde van de betrokken 
werknemer

• Administratie: tweeledige “toegift”
- Situatie 1: kosten gedaan “om het voertuig aan te passen aan of om te bouwen in functie van de 

lichamelijke beperkingen van de verkrijger van het voordeel“ zijn niet mee te nemen in de 
cataloguswaarde

- Situatie 2: VAA kan worden bepaald op basis van de waarde waarop de WN recht had/die zou zijn 
gekozen indien er geen lichamelijke beperking was

Belastingverhoging –
laattijdige aangifte

33
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Belastingverhoging laattijdige aangifte
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• Artikel 444 WIB92

- Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van de aangifte of in geval van 
onvolledige of onjuiste aangifte, worden de op het niet aangegeven of laattijdig 
aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, bepaald voor enige 
verrekening van de voorheffingen, de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van 
de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen, vermeerderd met een 
belastingverhoging die wordt bepaald naargelang van de aard en de ernst van de 
overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden 
vastgesteld en gaande van 10 pct. tot 200 pct. van de op het niet aangegeven 
inkomstengedeelte verschuldigde belastingen.

- Wet 30/06/2017; met ingang van 17/07/2017: invoering “laattijdig”

Belastingverhoging laattijdige aangifte

36

• Cass. 15/03/2018 (F.17.0004.N) → laattijdig =/= niet-ingediend

- Belastingverhoging dus niet mogelijk

- Daarom wetsaanpassing

- Bevestigd door Cass. 25/09/2020 (F.18.0137.N)

• Boetes worden opgelegd volgens een schaal waarvan de trappen door de 
Koning worden vastgesteld ➔ Art. 225 & 226 KB/WIB

- 225: De schaal van de belastingverhogingen bij niet-aangifte, andere dan inzake roerende voorheffing en 
bedrijfsvoorheffing, wordt als volgt vastgesteld

- 226: De schaal van de belastingverhogingen bij onvolledige of onjuiste aangifte, andere dan inzake roerende 
voorheffing en bedrijfsvoorheffing, wordt als volgt vastgesteld

- Recente rechtspraak: Belastingverhoging o.b.v. schalen KB/WIB dus ook ongegrond!!

- PS rechtspraak in eerste aanleg
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Auteursrechten

Auteursrechten – “beschermd werk”

38

• Circulaire 2022/C/22 dd. 25/02/2022 over de kwalificatie van “beschermd werk” (…) 
addendum Circ. Ci.RH.231/605.842 (AAFisc nr. 21/2012) dd 21/05/2012

• Naar aanleiding van recente rechtspraak (zie nr. 3 hierna), wijst 
deze circulaire erop dat de FOD Financiën bevoegd is voor de toepassing 
van art. 17, § 1, 5°, WIB 92, in zijn geheel.

• Uit het arrest van 30.10.2018 van het hof van beroep te Gent blijkt dat zowel de 
fiscale rechter als de fiscale administratie zich, - in het kader van de toepassing van 
art. 17, § 1, 5°, WIB 92 -, kunnen uitspreken over het bestaan van een werk beschermd 
door de wetgeving betreffende het auteursrecht.

• In dat arrest volgt het hof van beroep te Gent het standpunt van de administratie 
volgens de welke in het bedoelde specifieke geval, de geschriften van een advocaat in 
het kader van zijn beroep niet in aanmerking komen voor de bescherming voorzien in 
de wetgeving betreffende het auteursrecht.
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Auteursrechten – “beschermd werk”
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• Herziening Standpunt! Extract vorige circulaire 2012

• De bepalingen van artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, kunnen enkel worden toegepast wanneer het gaat om 
auteursrechten of naburige rechten die betrekking hebben op een werk van letterkunde of kunst dat door de W 
30.6.1994 beschermd wordt.

• Bijgevolg dient in de eerste plaats te worden bepaald of de geleverde prestaties van die aard zijn dat zij een cessie 
of een concessie van auteursrechten of naburige rechten met betrekking tot een dergelijk werk uitmaken.

• De toepassing van de W 30.6.1994 behoort tot de bevoegdheid van de FOD Economie. Bijgevolg komt het niet aan 
de FOD Financiën toe om te bepalen of een werk al dan niet onder het toepassingsgebied van die wet valt.

• Het zijn uiteindelijk de hoven en de rechtbanken die als enige kunnen beslissen of een werk wordt beschermd 
door de voormelde W 30.6.1994.

• Maar: Indien discussie met fiscus kan je nog steeds naar rechtbank…

Belastingkrediet afgeschafte 
evenementen
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Belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven
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• Ondersteuning evenementsector

- Kosten maken zonder (voldoende) inkomsten: cashflow-probleem

- “Upside” = overdraagbare verliezen… maar slechts jaar +1 impact

• Verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet

- 25% x niet-recupereerbare uitgaven = BK

- Uitgave zelf wordt VU

Belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven

42

• “niet-recupeerbare uitgave”
- Evenement dat afgelast/verzwakt werd omwille van Corona-maatregelen

- Effectieve “uitgave” die finaal verloren is (niet later recupereerbaar, niet louter 
boekhoudkundig erkend maar ook ‘betaald’)

- Beroepsmatig karakter (bv. receptiekost 50% aftrekbaar)

- Voedsel en drank ‘automatisch’ genegeerd

- Geen combinatie met andere overheidssteun (bv subsidies)

• “evenement”
- Commercieel oogmerk

=/= teambuilding personeel

- Tijdelijk karakter
=/= binnenspeeltuin of pretpark (tenzij eenmalig evenement in het pretpark)
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Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnftaxlegal.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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