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Agenda
1. Belastingverhoging – update n.a.v. rechtspraak

2. Auteursrechten – update 

3. Belastingkrediet afgeschafte evenementen

4. Formaliteiten - update
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Belastingverhoging –
laattijdige aangifte

Belastingverhoging laattijdige aangifte

4

• 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”
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Belastingverhoging laattijdige aangifte

5

• 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

Auteursrechten

5

6



16-6-2022

4

Auteursrechten – “beschermd werk”

7

• 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.

Auteursrechten – “beschermd werk”

8

• 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…
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Belastingkrediet afgeschafte 
evenementen

Belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven

10

• 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
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Belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven

11

• “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)

updates

Formaliteiten
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Contactname Fiscus

13

Digitaal contact?

14

• Doel: alle contact met fiscus via centrale infonummer of MyMinFin
- MyMinFin: opgave dossiernummer 

- Telefonisch: vijf cijferige code

→ in principe automatische toewijzing aan correcte persoon

- Tips

Communicatie van voorgaande jaren (aanslagbiljet – herinnering - …) 
bevat vaak nog wel rechtstreekse contactgegevens

Noteren van persoonlijke contactgegevens indien telefonisch/fysiek contact met controleur
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BTW Uittreksels

15

FICHE 281.50 → uitbreiding “de minimis”

| 16

• Uitbreiding vrijstelling EER
- levering goed/dienst binnen de EER en 

- “wettelijke/reglementaire verplichting” om factuur of gelijkaardig doc op te stellen

- Inwerkingtreding: toekenningen vanaf 1 januari 2021

• Wettelijke verankering grensbedrag
Aan de Koning wordt daarnaast bevoegdheid verleend om een plafond in te voeren, waaronder de voormelde fiche 
verplichting hoe dan ook niet geldt. Dit plafond mag niet meer bedragen dan 1.000 EUR, en geldt per jaar en per 
leverancier van goederen of dienstverrichter. Het plafond van 1.000 EUR wordt niet geïndexeerd.

- KB 10/04/2022: €250

- Geen datum van inwerkingtreding ?? 10d na publicatie?? 6 mei 2022??
- Maar – bericht aan de SA ivm betalingen/kosten 2021

“Betaalde of ten laste genomen bedragen of verleende voordelen van alle aard waarvan het totale bedrag of de totale 
waarde per verkrijger (leverancier van goederen of dienstverrichter) en per jaar niet meer bedraagt dan 250 euro”.
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Fiche 281.10/281.20

| 17

• Reminder: voor terugbetalingen van onkosten vanaf 1 januari 2022 steeds vermelding van het 
toegekende bedrag op de fiche 281.10 en 281.20

• Geldt voor elke categorie

- Werkelijke bewijsstukken / Forfaitair – ernstige normen / Forfaitair

- Belangrijke gevolgen

- Terugbetaling aan werknemer vanaf heden steeds te registeren via payroll 

- Terugbetaling aan bedrijfsleider via R/C of privékost via R/C → steeds op fiche

- Parl. Vr 05/04/2022 – variabele kostenvergoedingen

- Geen ficheverplichting indien terugbetaling “waarvan het van meet af aan duidelijk is dat die door de werkgever of 
vennootschap op eigen naam gebeurt”

- Aankoop printer – factuur op naam vennootschap – voorgeschoten door bedrijfsleider

- Duidelijk dat de vennootschap de kost draagt → niet op fiche

- Quid restaurant? Brandstof voor bedrijfswagen? …

Onroerend goed-
boekhoudkundige verwerking

17
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Boekhoudkundige verwerking Onroerend Goed

| 19

CBN-advies 2015/8 

BHK verwerking van de aankoop van een OG bestemd voor verkoop

• Bestuursorgaan→ bestemming is bepalend voor de boekhoudkundige 
verwerking

- Duurzaam voor de bedrijfsuitoefening →opname onder vaste activa

- Bij verwerving bestemd voor verkoop → opname onder de rubriek voorraden

• MAR→ klasse 3 voorraden en bestelling in uitvoering
→35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

- #35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

- Incl. terreinen, gebouwen en zakelijke rechten op zulke onroerende goederen. 

Boekhoudkundige verwerking ORG

| 20

• Let op! verschil tussen #37 (BIU) en #35 OG bestemd voor verkoop

- #37 Bestellingen in uitvoeringen? 

- een opdracht dat voor rekening van een derde op bestelling wordt uitgevoerd, nog niet 
opgeleverd.

- # 35: OG bestemd voor verkoop?

- Bouwprojecten die niet in opdracht van een derde worden uitgevoerd maar in eigen beheer

- Verkoop OG zonder verder wijzigingen

- bouwrijp maken van een bouwgrond, verkaveling van een aangekocht terrein ed

• Waardering: AW of marktwaarde ( indien deze lager is)

19
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Boekhoudkundige verwerking ORG

| 21

• Voorbeeld kosten die deel uitmaken van de AW van het OG
- studie en ontwerpkosten: vanaf de concrete aankoop van het actief 

niet de voorafgaande kosten van bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie (= kost);

- erelonen van de notaris, architect, landmeter, ed;

- registratierechten; kosten verzekeringen; slopingskosten; bodemsaneringskosten;

- kosten voor het aanleggen van rioleringen, wegen (kosteloze overdracht naar overheden);

- bouw en verbouwkosten;

- intercalaire interesten (facultatief), voor zover het de normale bouwperiode betreft;

- Louter algemene kosten (bijvoorbeeld de kosten van de algemene directie) en kosten die 
verband houden met de verkoop zoals promotiemateriaal, receptiekosten, e.d.

behoren niet tot de aanschaffingswaarde.

Boekhoudkundige verwerking ORG

| 22

• Waardering: methode van individualisering toepassen 
→methode gewogen gemiddelde, FIFO, LIFO is hier niet van toepassing

• Voorbeeldboekingen

21
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Boekhoudkundige verwerking ORG

| 23

• Boeking van intercalaire intresten

- Voorwaarden

- Rente op vreemd vermogen dat wordt aangewend voor de financiering van “voorraad onr.g.”

- Productie voorraden >1 jaar

• Voorbeeldboeking

Boekhoudkundige verwerking ORG

| 24

• Quid latere andere bestemming OG dan initieel voorzien?

- overboeking dient te gebeuren!!

• Let op! Meerwaarde & art. 47 gespreide taxatie

- Minstens 5 jaar gebruikt voor beroepswerkzaamheden 

- Ook werkelijke afschrijvingen op het goed 

- Enkel als aan deze twee voorwaarden is voldaan, kan een gespreide taxatie worden 
uitgevoerd ➔ niet bij voorraad!

- Overboeken?

23
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CBN-advies 2015/5 
Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik

| 25

• Boekingen verwerking van het vruchtgebruik

• Uitbreidings- of verbeteringswerken

- In principe te boeken op de rekening 26 Andere materiële vaste activa en volgens 
een passend afschrijvingsplan af te schrijven.

=/= termijn vruchtgebruik!! Want ‘opstalrecht’ & eigenaar en dus ‘normale’ termijn

De jaarrekening- diverse topics

25
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Waarborgen en zekerheden

| 27

Waarborgen en zekerheden

| 28
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Toelichting bij de jaarrekening

• VOL/VKT

VKT max > 1 drempel

• Beursgenoteerd?

- Altijd ‘VOL’

• MIC?

- Dochter of moeder

=/= MIC

| 29

Toelichting bij de jaarrekening: MIC

| 30

• artikel 3:88 KB WVV toelichting beperkt tot:

- een overzicht van de rechten en verplichtingen buiten balans;

- informatie over de vergoedingen aan de leden van de organen van de vennootschap; 

- informatie over de inkoop van eigen aandelen.

- een beperkt overzicht met betrekking tot de waarderingsregels; 

- een staat van de vaste activa.

29
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Toelichting bij de jaarrekening: VKT

| 31

• VKT 6.1 Staat van de vaste activa

• VKT 6.2 Staat van de inbreng

• VKT 6.3 Staat van de schulden

• VKT 6.4 Resultaten

• VKT 6.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

• VKT 6.6 Betrekkingen met verbonden ondernemingen, geassocieerde 
ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en commissaris(sen)

• VKT 6.7 Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening

• VKT 7 Inlichtingen omtrent de deelnemingen

• VKT 8 Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de 
jaarafsluiting

• VKT 9 Andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen te vermelden inlichtingen

Andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten.

| 32

• Aandeelhoudersstructuur op datum jaarafsluiting: VOL6.7.2 - VKT8 (in MIC geschrapt)

• Jaarverslag: VOL 7 (VKT 10-MIC 9 maar niet verplicht)

• het verslag van de commissarissen VOL 8  (VKT 11 -MIC 10)

• de sociale balans VOL10-VKT 12-MIC- 11

• Remuneratieverslag voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke 
rechtspersonen een controle uitoefenen: VOL 11 - VKT 13 - MIC 12

• Notulen belangenconflicten (!!)
VOL (in jaarverslag?) 12 - VKT 14 - MIC 13

• Verslag raad van toezicht van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve 
vennootschap: VOL 13 - VKT 17 - MIC 16

• Jaarrekening(en) van de ondernemingen waarvoor de neerleggende onderneming onbeperkt 
aansprakelijk is: VOL 15 - VKT 18 - MIC 17

31
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Belangenconflicten

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

| 34

• Belangenconflict

- Bestuurder

- Onrechtstreeks of rechtstreeks belangen

- Vermogensrechtelijk van aard

- Strijdig met het belang van de vennootschap

• Procedure

- Voorafgaand aan de beslissing moet de bestuurder in kwestie het bestuursorgaan op 
de hoogte brengen

- Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben→ voorleggen aan de algemene 
vergadering

- Indien er een commissaris aangesteld is dient hij ook door de bestuurder in kwestie 
of door de raad van bestuur op de hoogte gebracht te worden.

33
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Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

| 35

• Wanneer is de procedure niet van toepassing

- In geval van een overeenkomst gesloten tussen vennootschappen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks minstens voor 95 % verbonden  zijn dan wel voor minstens 95% 
verbonden zijn met eenzelfde moedervennootschap

- Wanneer de beslissing betrekking heeft op gebruikelijke verrichtingen onder de 
gebruikelijke voorwaarden en zekerheden voor soortgelijke verrichtingen

• Inhoud notulen raad van bestuur

- de verklaring van de bestuurder

- de redenen die het bestaan van het belangenconflict rechtvaardigen

- de aard van de beslissing of de verrichting

- een rechtvaardiging van de genomen beslissing

- de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

| 36

• Belangrijkste wijzigingen WVV

- De onthoudingsplicht →algemene regel.  De bestuurder met een belangenconflict 
mag niet langer deelnemen aan de beraadslaging en stemming

- De regel over wie bij een belangenconflict de beslissing kan nemen wordt 
geüniformiseerd. (lasthebber ad hoc verdwijnt- uitzondering enige bestuurder-enige 
aandeelhouder blijft behouden)

- Voor de bestuurders van de stichtingen is er een gelijkaardige procedure voorzien. 
Wat de vzw betreft, zal de te volgen procedure afhankelijk zijn van de grootte van de 
vereniging.

- Elke belanghebbende zal de nietigheid van het besluit kunnen vorderen, wanneer de 
regels niet werden nageleefd.

35
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Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

37

• De geconflicteerde bestuurders blijven – zelfs na het volgen van de 
procedure – persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk wanneer het verkregen 
financieel voordeel onrechtmatig is ten nadele van de vennootschap. 

• Het voorgaande geldt onverminderd de algemene mogelijkheid om aan 
bestuurdersaansprakelijkheid te ontsnappen door voorafgaande melding.

• Een nauwkeurige omschrijving van de financiële implicaties is dus van 
uitermate belang.

“Alarmbelprocedure”

37
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Alarmbelprocedure (zie ook CBN 2021/14 )

• Nettoactief onder het WVV?

het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, 
behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij 
de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en 
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

• Alarmbel?

- Kapitaalhoudende vennootschappen Vs. Kapitaalloze vennootschappen

Alarmbel?

40

• Kapitaalvennootschappen
- Nettoactief < ½ kapitaal 

- Nettoactief < ¼ kapitaal

- Nettoactief < 61.500 EUR → belanghebbende kan ontbinding eisen voor rechtbank

- Rechtbank kan dan  bindende termijn opleggen om te regulariseren

• Kapitaalloze vennootschappen
- Nettoactief dreigt negatief te worden of is geworden ➔ balanstest

- Bestuur stelt vast dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap in staat zal zijn om 
gedurende de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar 
worden➔ liquiditeitstest

39
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Verslaggeving alarmbelprocedure

| 41

• Bij een overschrijding van 1 van de bovenstaande grenzen

→ actie bestuursorgaan

• Vennootschap ontbinden of bijzonder verslag met maatregelen opstellen 
om de continuïteit van de vennootschap te bewaren

Verslaggeving alarmbelprocedure

| 42

• Procedure

- Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering samen. Deze vergadering moet 
samenkomen binnen de twee maanden na de datum waarop de moeilijke financiële 
toestand werd vastgesteld. De algemene vergadering beslist uiteindelijk over de 
ontbinding van de vennootschap of over de door het bestuursorgaan voorgestelde 
maatregelen die kunnen worden getroffen om de financiële situatie te verbeteren.

41
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Verslaggeving alarmbelprocedure

| 43

• Jaarrekening

• Bij herstelmaatregelen→

• Opname onder ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

- De raad van bestuur stelt vast dat artikel 3:6 §1, 6°, artikel 7:228 en artikel 7:229 
(NV)  of artikel 5:153 (BV) van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen 
van toepassing zijn en beslist uitdrukkelijk de waardering in het perspectief van de 
continuïteit te behouden om volgende redenen:

- …… (verwijzing naar onderhandelingen met bank? Aandeelhouder?)

- …… 

- ……

Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnfbelgium.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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