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Aandachtspunten 
controles

Meerdere wagens in de vennootschap – vnl. ‘manco’s’

4

• Uitgangspunt fiscus: 
- art. 49 WIB – werkelijke prestaties / behalen van belastbare inkomsten (“bezoldigingstheorie”)

• Recente controle:
- Twee verschillende wagens (zwaardere SUV & hybride Mini)

- Deel van bezoldigingspakket: VAA op beide wagens, opgenomen in de notulen, vermelding op 
loonfiches – onvoldoende? 

- Argumentatie dat beide wagens voor verschillende verplaatsingen (i.e. korte vs lange verplaatsing –
LEZ – type cliënteel …) – niet weerhouden

• Recente rechtspraak (Luik 11/02/2022)
- “vennootschap kan kosten i.v.m. een voordeel van alle aard slechts in aftrek kan brengen als 

beroepskost, indien zij aantoont dat daartegenover werkelijke prestaties van de bedrijfsleider staan”

- Argumentatie vennootschap: aanzienlijke omzet (meer dan 176.000 EUR) / betrokken kosten 
ongeveer 13.000 EUR per jaar / bedrijfsleider is de enige zaakvoerder

- “Het hof stelt vast dat de vennootschap geen enkel element of document voorlegt waaruit blijkt dat 
de gedragen kosten op iets anders betrekking hebben dan de privébehoeften van de gezinsleden van 
de bedrijfsleider.”
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Onroerend goed in de vennootschap

5

• Quid?
- Vennootschap (eigenaar / vruchtgebruiker) stelt woning/tweede verblijf (kosteloos) ter 

beschikking aan bedrijfsleider

- Bedrijfsleider: belast op forfaitair VAA

- Vennootschap: aftrek werkelijke kosten (onderhoud, afschrijvingen, financieringskosten…)

• Rode lap voor de fiscus: VAA <<< werkelijke kosten
- Argumentatie: artikel 49WIB is niet voldaan → geen werkelijke prestaties

• Mogelijke argumentatie belastingplichtige
- Bezoldigingstheorie

- Meerwaarde theorie

- Huurinkomsten?

Onroerend goed in de vennootschap

6

• Rechtspraak in voordeel van BP
- HvB Gent – 19 mei 2020 / HvB Antwerpen – 14 januari 2020

Cruciaal: onderbouwing waarom ter beschikking stelling en welke prestaties worden vergoed

• Notulen AV inzake verloningspolitiek, winstcijfers vennootschap …

- HvB Gent – 26 oktober 2021

•Geen personeel →  vennootschap verkrijgt/behoudt belastbare inkomsten door prestaties van haar 
zaakvoerder

•! VAA disproportioneel t.o.v. werkelijke kosten, MAAR: wetgeving

•Omvang bezoldiging = vrije keuze van de vennootschap

•Omzet is gevolg van prestaties van de bedrijfsleider, toegenomen doorheen de jaren

•Vennootschap kan omvangrijke loonsverhoging toe te kennen

•Louter de grote omvang van de kosten in hoofde van de vennootschap in vergelijking met de relatief kleine 
omvang van het belastbare voordeel bij de bedrijfsleider, kan op zich geen reden zijn om de kosten in hoofde 
van de vennootschap te verwerpen (verbod opportuniteitsbeoordeling)

- HvB Antwerpen – 18 januari 2022 / Rb Gent – 28 juni 2022
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Onroerend goed in de vennootschap

7

• Rechtspraak in nadeel van BP

• HvB Antwerpen – 29 maart 2022
• Niet voldaan aan bewijs dat er werkelijke prestatie zijn - bezoldigingstheorie

- "louter een algemene verwijzing naar geleverde prestaties" volstaat niet als bewijs

- De vennootschap legt "geen enkel document ter staving van de verloningspolitiek" voor – wel melding van 
voordelen toegekend aan de zaakvoerder, "maar zonder dat er enig detail wordt vermeld" en "zonder dat het 
doel van de kost duidelijk geattesteerd wordt“

- Ook uit de "loutere goedkeuring van de jaarrekening" kan niet worden afgeleid dat aan het voordeel werkelijke 
prestaties beantwoorden. 

- De vennootschap verwijst niet "naar enige aanwijsbare economische oorzaak of noodzaak voor het ter 
beschikking stellen van de woning“

• Onvoldoende onderbouwing voor meerwaardetheorie

- "algemene stijgende trend van de prijzen op de vastgoedmarkt niet volstaat voor de vennootschap om al haar 
kosten met betrekking tot het onroerend goed als aftrekbare beroepskost te beschouwen“

- Het hof stelt voorts vast dat de vennootschap een "beroep heeft gedaan op een externe financiering voor de 
aankoop" van de woning. Het gaat dus "niet om een belegging van uitsluitend eigen middelen, evenmin om een 
vorm van beheer van vermogen van de vennootschap".

- Ten slotte wijst het hof erop dat de woning "in onverdeeldheid toebehoorde" aan de vennootschap en haar 
zaakvoerder; wat "een eventuele verkoop enigszins kan bemoeilijken"

BTW IC & OSS – bewijs ‘buitenland’

8

• Aandachtspunt bij controle = bewijs levering & ontvangst buitenland

• IC Levering 
- Bewijs levering is cruciaal

- ondertekende CMR, vervoerfactuur, verzekeringsdocument voor het vervoer, …

- “meerdere documenten waaruit echtheid van vervoer blijkt”

- Schriftelijke verklaring van ontvangst kan mogelijks soelaas bieden

“bestemmingsdocument”: Europees = bijkomend bewijs

Belgisch bestemmingsdocument = voldoende bewijs an sich

Zeker nuttig indien koper zelf instaat voor vervoer (en er door verkoper dus weinig/geen bewijs voorhanden 
is) = levering “ex works”

Ook nuttig indien u zelf als verkoper levert (en dus ook geen ‘externe’ documenten voorhanden heeft)

Weinig nuttig indien u reeds CMR document “voor ontvangst” laat tekenen (of vervoersfirma dit doet)

Let op! Indien u weet heeft van “lokaal verbruik” (of zou moeten hebben) geldt bestemmingsdocument niet 
(bv. levering van bouwmaterialen aan Poolse aannemer)
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BTW bestemmingsdocument IC
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- Het bestemmingsdocument moet volgende gegevens vermelden:

- de naam, het adres en het Belgische btw-nummer van de verkoper;

- de naam, het adres en het btw-nummer van de afnemer in de lidstaat (andere dan België) 
waar hij de goederen zal ontvangen;

- de bevestiging dat het bestemmingsdocument betrekking heeft op de aankomst van 
goederen in het kader van een btw-vrijgestelde intracommunautaire levering;

- de plaats van aankomst van de goederen (adres buiten België);

- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de goederen en, indien het 
vervoermiddelen betreft, het identificatienummer van het vervoermiddel;

- de datum en het nummer van de factuur, of wanneer de factuur nog niet is uitgereikt, een 
andere referentie die ondubbelzinnig aan de factuur is verbonden;

- de datum van de ontvangst van de geleverde goederen.

VVPRbis & 
liquidatiereserve: stand 
van zaken
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VVPRbis: ‘oud’ kapitaal

| 11

• Regeling sinds 1 juli 2013: 
- minimumkapitaal in lijn met vereiste onder oud vennootschapsrecht: 18.550,00 EUR

bv: CommV opgericht in 2015 met kapitaal van 2.000,00 EUR: uitgesloten

- ‘Nieuwe inbreng sinds 1 juli 2013’

bv: BVBA met kapitaal van 20.000,00 EUR bij oprichting in 2000: uitgesloten

• Regeling sinds 1 mei 2019: 
- geen minimumkapitaal meer vereist – aanpassing WVV

- ! MAAR: slechts van toepassing op kapitaalbewegingen vanaf 1 mei 2019

bv: CommV met kapitaal van 2.000 EUR verhoogt na 1 mei 2019 haar kapitaal met 5.000 EUR

→ VVPRbis mogelijk voor 5/7e van uitkering (indien andere voorwaarden voldaan)

VVPRbis: ‘oud’ kapitaal

| 12

• Regeling sinds 1 januari 2022: 

- Hele artikel m.b.t. VVPRbis vervangen

- Nieuw artikel van toepassing op 
“dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022”

- Gevolg: beoordeling voor dividenden vanaf 1 januari 2022 enkel a.d.h.v. nieuw artikel

- Nieuw artikel maakt dus geen onderscheid meer voor of na 1 mei 2019

- Gevolg: 

- geen uitsluiting meer van oude vennootschappen die onder oude vennootschapsrecht geen 
minimumkapitaal kenden

- Gevolg voor voorbeeld van de CommV

- CommV opgericht in 2015 met kapitaal van 2.000,00 EUR

- Verhoogt na 1 mei 2019 haar kapitaal met 5.000,00 EUR: volledige 7.000,00 EUR aan kapitaal 
kwalificeert voor VVPRbis (niet langer beperkt tot 5/7e)

- En zelfs zonder kapitaalverhoging: ‘oude’ kapitaal van 2.000,00 EUR kwalificeert voor VVPRbis

- Bevestiging in parlementaire vraag
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VVPRbis: vrijstelling volstortingsverplichting

| 13

• Let op!!
- Vennootschappen: opgericht tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2019

- Aanpassing statuten aan WVV

- Mogelijkheid: nog niet volledig volstort kapitaal te herleiden tot het volstort gedeelte via een 
“vrijstelling van volstortingsplicht” 

- Sinds 1 januari 2022: regularisatie vereist om in aanmerking te komen voor VVPRbis

- ! Enkel indien vrijstelling van volstortingsplicht tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021

- Uiterlijk vóór 31 december 2022: “kapitaal” weer op initieel toegekende niveau brengen (via 
statutenwijziging – notaris)

- Geen aanpassing startpunt wachttermijn: volstorting pas vereist op het moment dat er wordt 
overgegaan tot uitkering

Liquidatiereserve

| 14

• In a nutshell
- Kleine vennootschap op moment dat liquidatiereserves worden aangelegd

- 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% ➔ OOK GEEN AANGIFTE RV NODIG

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

• In principe is anticipatieve heffing ‘finaal’
- Indien later geen gebruik wordt gemaakt van de liquidatiereserve (keuze / verliezen / …) 

- geen terugvordering mogelijk

- Uitzondering: recuperatie indien blijkt dat voorwaarden op moment van aanleg niet vervuld waren 
(bv niet ‘klein’ op moment van aanleg – vaststelling n.a.v. controle)

- Bezwaar mogelijk → indien later toch 30% RV, kan de 10% heffing teruggevorderd worden

- Termijn? 6 maanden vanaf de aanslag van de 30% roerende voorheffing (bv n.a.v. controle)

13
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Liquidatiereserve – enkele aandachtspunten

| 15

• Buffer tegen inflatie?
- 31 december 2014: liquidatiereserve €100.000,00

Anticipatieve heffing + Uitkering aan 5% RV : €10.000,00 + €5.000,00

Waarde 31/12/2019 (+5j) na inflatie = € 92.093,82 (na 5% = 87.489,13 in reële termen)

110k min 30% = 77k ➔ liquidatiereserve = goed idee

- Quid gemiddelde inflatie van 4,1144%
100k liquidatiereserve na 5 jaar = 81.052,60

Minus 5% (in reële termen) = 76.999,97

Inflatie vreet dus aan voordeel van de liquidatiereserve!!

- Op vandaag inflatie 9,65% -- volgend jaar gepland msts 3,5%
100k EUR – 90.350 EUR – 87.187,75 EUR op drie jaar!

Gevaarlijk dichtbij 81k zoals hierboven…

- Aan huidige inflatie op dit moment niet interessant om liquidatiereserve aan te leggen?

- Indien verwachte uitkering/liquidatie ver in de tijd ligt, nog meer dan anders rekening houden met ‘uitholling’ 
door inflatie

Liquidatiereserve – enkele aandachtspunten

| 16

• Berekening vijfjarige termijn
- ‘Vijf kalenderjaren’ ≠ ‘vijf belastbare tijdperken’ of ‘vijf boekjaren’

- → Berekening op dagbasis

- Bv: aanleg op 31 maart 2016 + 5 jaar = 30 maart 2021

Uitkering vanaf 31 maart 2021 mogelijk

- Bv: aanleg op 31 december 2016 = 30 december 2021

Uitkering op 31 december 2021 mogelijk

Bevestigd door rulingdienst en parlementaire vraag

15
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Liquidatiereserve – enkele aandachtspunten

| 17

• Dubbel voordeel liquidatiereserve
- Verlaagde roerende voorheffing op moment van uitkering (indien termijnen gerespecteerd)

- Geen verdere belastbaarheid in hoofde van aandeelhouder-natuurlijke persoon 

- Mogelijk probleem

- Aanleg liquidatiereserves op moment dat alle aandeelhouder natuurlijke personen zijn

- Vervolgens: aandeelhouderschap ook in handen van andere rechtspersonen

- Uitkering liquidatiereserve

Gedeelte aan NP: 10% anticipatieve heffing + 5% RV

Gedeelte aan RP: 10% anticipatieve heffing + 5% RV + fiscale behandeling in vennootschapsbelasting

• RV kan worden verrekend (of niet in te houden indien vw’n voldaan)

• Ontvangen dividend mogelijks worden vrijgesteld

• 10% anticipatieve heffing is extra ‘kost’ die bij ‘normale’ reserve-
uitkering niet aanwezig zou zijn

Liquidatiereserve – enkele aandachtspunten

| 18

• Oplossing (voorafgaande beslissing nr. 2021.0601)
- Opname van verschillende behandeling aandeelhouders in de statuten

A-aandelen: aangehouden door natuurlijke personen

B-aandelen: aangehouden door rechtspersonen

- Elk aandeel geeft recht op zelfde bedrag aan dividenden

Maar: dividenden toegekend aan A aandelen worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput uit de 
liquidatiereserves. Dividenden toegekend aan B aandelen bij voorrang uit de gewone reserves

- Mogelijk issue: art. 344, §1 en loutere fiscale motivering

"de aanvrager maakt gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe WVV met zich meebrengt"; en,

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

→ Wegnemen van hindernis van aanwezigheid van een liquidatiereserve voor instap aandeelhouders-rechtspersonen

17
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Belastingkrediet voor 
vervoerskosten

Belastingkrediet voor vervoerskosten

| 20

• Doel? Stimulans om hogere kilometervergoedingen toe te kennen aan 
personeel

• Gebruik eigen wagen voor beroepsverplaatsingen (≠ woon-werk):
Doorgaans vergoed: bedragen cfr. vorige slides of CAO/arbeidsreglement/…

Geen loon voor zoverre aan forfaitaire norm wordt voldaan

VU in functie van CO2-uitstoot en brandstof

• Progressief belastingkrediet indien bedragen worden verhoogd (≠ 
geïndexeerd)

M.b.t. dienstverplaatsing tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022 (ongeacht datum uitbetaling)

Aanpassing CAO/arbeidsreglement/arbeidscontract

Geen doorrekening van verhoging (i.e. uitzendkantoor dat extra ‘kost’ doorrekent aan dienstafnemer)

19
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Belastingkrediet voor vervoerskosten

| 21

• Kenmerken:
Verhoging zelf volledig te beschouwen als VU (→ vermijden van dubbel ‘voordeel’)

Indien onvoldoende verschuldigde belasting: terugbetaalbaar

Apart formulier (want reeds voor AJ2022 – aangifteformulier reeds finaal)

• Berekening

• Het verschil tussen de ‘referentievergoeding’ (dat is de vergoeding die werd toegekend voor 
dienstverplaatsingen op 1 november 2021) en € 0,3707 (de officiële kilometervergoeding 
vanaf 1 juli 2021) geeft recht op het belastingkrediet door het gemiddelde te nemen van 
het bedrag voor én na verhoging van de kilometervergoeding en dat te delen door € 0,3707 
per kilometer.

• Het bedrag tussen € 0,3707 per kilometer en € 0,402 of €0,4170 (cfr. normen voor 
ambtenaren) per kilometer geeft recht op een belastingkrediet van 100 %.

• Elk bedrag boven € 0,402 of €0,4170 (cfr. normen voor ambtenaren) geeft geen recht op 
het belastingkrediet.

• → In essentie: stimulans om kilometervergoeding op ‘maximaal’ niveau te brengen

Belastingkrediet voor vervoerskosten

| 22

• Voorbeeld: maart 2022: 3.000 km / op 1 november 2021 €0,3 per km / 
vanaf 1 maart 2022: €0,40 per km

- €0,3707 - €0,30: belastingkrediet → [ (0,3707 - 0,30) /2 ] /0,3707 = 90,46%
Totaal: 3.000 km x [ €0,3707 - €0,30 ] x 90,46% = €191,87

- €0,40 - €0,3707: belastingkrediet → 100%
Totaal: 3.000 km x [ €0,40- €0,3707 ] x 100% = €87,90

• Totaal:  €191,87 + €87,90 = €279,77

- P.M.: stel €300 ook aftrekbaar m.b.t. wagen die slechts 40% wordt verworpen: 60% x 
€300 x 25% =  €45

21
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Aankoopoptie wagen

Lichten aankoopopties en doorverkoop wagen

| 24

• Kosten wagen: aftrek beperkt in functie van CO2-uitstoot en brandstof (art. 
65 WIB)

• MW+ bij verkoop: “…verhouding tussen de som van de vóór de verkoop 
fiscaal aangenomen afschrijvingen, voor elk belastbaar tijdperk beperkt tot 
100 pct., en de som van de geboekte afschrijvingen voor de 
overeenstemmende belastbare tijdperken” (art. 24, lid 4 WIB)

• Quid renting of operationale leasing?
- Kenmerk: huurprijs verloopt via P&L / wagen niet op balans en dus geen afschrijvingen

23
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Lichten aankoopopties en doorverkoop wagen

| 25

• Parlementaire vraag: positie fiscus
- Aankoopoptie gelicht en doorverkoop ten vroegste volgend boekjaar

Wagen komt op de balans – minstens 1 periode afgeschreven – afschrijvingen fiscaal beperkt

→ Meerwaarde slechts beperkt belastbaar

- Aankoopoptie gelicht en doorverkoop in zelfde boekjaar

Wagens op balans maar afschrijvingen teruggenomen bij verkoop, dus niet fiscaal beperkt

→ Meerwaarde integraal belastbaar

- Waarom? 
Art. 24, lid 4 WIB verwijst naar beperkte aftrekbaarheid van de ‘afschrijvingen’ en niet van de 
kosten

In situatie twee: geen verschil tussen boekhoudkundige en fiscale afschrijvingen

Terugbetaling onkosten

25
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Terugbetaalde kosten: fiche

| 27

• 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

• Verduidelijking in parlementaire vraag 05/04/2022

• Circulaire 29 juni 2022
- Verduidelijkingen:

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

- Geen ficheverplichting indien ‘van meet af’ aan duidelijk dat werkgever/vennootschap kost 
zal dragen

Bv. Factuur op naam van werkgever/vennootschap

Gevolg: niet mogelijk voor ‘bonnetjes’ (restaurant, brandstof …)

Geïndexeerde 
bedragen

27
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Geïndexeerde bedragen

| 29

• Thuiswerkvergoeding

- Vanaf 1 juni 2022: € 140,15
Vanaf 1 september 2022: €142,95

• Kilometervergoeding

- Vanaf 1 juli 2022: € 0,4170/kilometer

- ! Retroactief: 1 maart – 30 juni 2022: €0,402/kilometer

• Binnenlandse dienstreizen

- Vanaf 1 juni 2022: €18,84/dag

VAA elektriciteit & 
bewoning

29
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VAA elektriciteit en bewoning

| 31

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

- → Tot 31 december 2021: Forfaitaire belastbaarheid – in functie van genieter – ongeacht werkelijk 
gebruik

• Voor voordelen toegekend vanaf 1 januari 2022
- Enkel forfaitaire waardering indien “ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, 

ter beschikking wordt gesteld” (dus vennootschap is eigenaar of vruchtgebruiker)

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

- Verschil ter beschikking stellen vs kosten dragen

• Waardering? 
- Opdeling van elektriciteit- en gasgebruik tussen privé en beroepsgedeelten ‘naar best vermogen’

Cfr. akkoord n.a.v. controle? Cfr. opname in huurovereenkomst? 

Daarna verrekening aan werkelijk tarief cfr. voorschotfacturen en eindfactuur?

- Zonnepanelen/thuisbatterij betaald door werkgever/vennootschap: 
voordeel volgt niet uit de gratis elektriciteit, wel uit de ter beschikking stelling van 
zonnepanelen/thuisbatterij

Laadpaal & tax
incentives

31
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Laadpalen – incentives (vennootschapsbelasting)

33

• Verhoogde kostenaftrek

• Investering 01/09/2021 - 31/08/2024:

- 01/09/2021 – 31/03/2023: aftrekpercentage 200%

- 01/04/2023 – 31/08/2024: aftrekpercentage 150%

- Let op! Laadstation in nieuwe staat 

- Tijdens openingsuren en/of sluitingsuren vrij toegankelijk voor derden

- De afschrijvingen die worden aanvaard bovenop de aanschaffings- of beleggingswaarde van 
de bedoelde laadstations, komen niet in aanmerking voor het bepalen van de latere 
meerwaarden en minderwaarden op die laadstations.

- Geen ‘combinatie’ met investeringsaftrek

Laadpalen – incentives (vennootschapsbelasting)

34

• Investeringsaftrek
- KMO: 20%

- Beroepsmatig aangewend

- Quid ‘gebruik’ overgedragen aan andere partij?

- Art. 75, 3° WIB: (…) recht van gebruik ervan anders dan op de wijze als vermeld sub 2° is overgedragen aan een andere 
belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon of aan een vennootschap, die zelf aan de 
voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoet, 
die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch 
gedeeltelijk aan een derde overdraagt

- PV nr. 672 08/10/2021: Min.Fin. =  “thuis” geplaatste laadstations zijn uitgesloten, maar 
laadstations geplaatst in bedrijfsgebouwen niet

- Niet-KMO: 0%
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Nieuwe onderzoeks- en 
aanslagtermijnen?

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

• Wetsontwerp goedgekeurd door Ministerraad, nieuwe termijnen
- termijn van drie jaar: 

- situatie waarbij de aangifte tijdig is ingediend maar de fiscus van oordeel is dat de aanslag 
niet conform de aangifte kan worden gevestigd of een aanvullende aanslag nodig is

- termijn van vier jaar: 
- de aangifte is laattijdig of niet ingediend

- termijn van zes jaar: 
- bij laattijdige aangifte, niet-aangifte of als de verschuldigde belasting hoger is dan blijkt uit 

de aangifte in enkele specifieke gevallen

- vnl bij ‘buitenlandse connecties’: master of local file / FBB / 275F

- termijn van tien jaar bij complexe aangiften
- Hybride mismatches / CFC / juridische constructie

- termijn van tien jaar als er sprake is van fiscale fraude

35

36



22-9-2022

19

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

• Wetsontwerp goedgekeurd door Ministerraad, nieuwe termijnen

- Harmonisatie directe en indirecte belastingen

- Vanaf AJ 2023 (niet retro-actief)

- Ook uitbreiding bewaartermijn naar 10 jaar

- Verlening bezwaartermijn naar 12 maanden (vanaf 01/01/2023)

- Dwangsommen worden mogelijk indien niet-medewerking

- Rechterlijke toetsing (verzoek noodzakelijk)

- Verlengde termijn bij fraude

- Loutere kennisgeving voldoende, motivering & aanwijzingen niet meer nodig?

Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnfbelgium.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 

37

38

mailto:alexander@dnftaxlegal.be
https://www.linkedin.com/company/dnf-belgium/?originalSubdomain=be
https://www.linkedin.com/in/alexanderverleysen/?originalSubdomain=be

