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Kernpunten eerste 
stappen fiscale 
hervorming

Auteursrechten

• Terugkeer naar de ‘kern’ van het regime

- “grote schommeling in inkomsten die leidt tot onevenredige belastingdruk”

• Afbakening personeel toepassingsgebied
- Kunstwerkattest; of

- Werken overgedragen of in licentie gegeven aan een derde voor mededeling aan het publiek 
of voor zijn openbare uitvoering of opvoering (Schriftelijk , fotografisch, materieel, digitaal, metaverse …)

• Eliminatie van huidige gebruikers?
- Developers

- Consultants

- Advocaten

- Architecten

- …

3

4



24-11-2022

3

Auteursrechten

• Invoering driedubbele beperking qua bedragen

• Behoud absolute grens
- AJ2023 – maximaal €64.070,00

- Erboven = beroepsinkomen

• Invoering relatieve grens
- AR maximaal 30% van totale vergoeding

- Saldo = beroepsinkomen

• Absolute grens te beoordelen over vier voorgaande tijdperken
- Voorbeeld

2019: €100K   /   2020: €70K   /   2021: €50K   /   2022: €60K   /   2023: €40K

2023: 40k is onder de absolute grens?

Gemiddelde 2019 – 2022: €70K > €64.070,00 ➔ Gevolg: €40K belast als beroepsinkomsten

Auteursrechten

• Timing
- Nieuw regime: inkomsten toegekend vanaf 1 januari 2023

- Overgangsmaatregel t.e.m. 1 januari 2024 indien AR reeds van toepassing

- !  Grenzen (absolute grens + forfaitaire kostenaftrek) reeds gehalveerd

Van Tot VAST Pct

0 17.090 0 50%

17.090 34.170 8.545 25%

34.170 … 12.815 0%

Max. 12.815

MAX BEDRAG = 37k ongeïndexeerd➔ 18,5k ongeïndexeerd (+/- 64/2 = 32k)

gehalveerd
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Notionele interestaftrek

• Afschaffing notionele interestaftrek

- Ook voor ‘kleine ondernemingen’

• Voor belastbare tijdperken die afsluiten vanaf 31/12/2023

Eenmalige verhoging korfbeperking

• Huidige regeling
- Resterend belastbaar resultaat onder code 1440

- Overgedragen DBI, overgedragen fiscale verliezen … maximaal aftrekbaar ten belope van 
€1Mio + 70% van het gedeelte dat de €1Mio overschrijdt

• Regeling AJ2024 (! Éénmalig)
- €1Mio + 40% van het gedeelte dat de €1Mio overschrijdt
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Fiscale hervorming – FBB 
aanpassing

FBB – Forfaitair belastingkrediet

10

• Buitenlands inkomen “bezwaard” met buitenlandse bronheffing

• FBB mogelijk?

• FBB = BK tbv forfaitair gedeelte van betaalde buitenlandse bronheffing

- Verrekenbaar maar niet terugbetaalbaar, noch overdraagbaar

- Te verrekenen FBB wordt toegevoegd aan verworpen uitgaven

- Belgische regels soms strenger dan dubbelbelastingverdrag

- Art. 285 e.v. WIB
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FBB interesten

11

• Interest FBB
Netto interest inkomen  x WHT % (max 15%) x       factor M

100 – WHT % (max 15%)

• Factor M = “schuldfinancieringsgraad”

• A + (B – C) – (D – E)

• A + (B – C)

• A = onroerende & roerende inkomsten en inkomsten uit kapitalen

• B = bruto beroepsinkomen

• C = al dan niet verwezenlijkte meerwaarden

• D = roerende inkomsten die als kost zijn gedragen (bv. uitgekeerde interesten)

• E = uitgekeerde dividenden

FBB Royalties

12

• Royalty FBB
- Netto royalty inkomen x 15/85

• Zou worden gewijzigd ➔ 15/85 wordt werkelijke WHT/(100-WHT)
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FBB: dubbelbelastingverdragen (1)

• Dubbelbelastingverdragen

- Art. 22 or 23 – “elimination of double taxation”

- Double taxation shall be avoided in case of a resident of Belgium in accordance with the 
following methods:

- subject to the provisions of the Belgian laws (...) resident of Belgium derives income 
consisting of interest or royalties (...), the tax paid in respect of such items of income shall 
be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income

• FBB conform Belgische regels (max 15/85 & incl. factor M voor interesten)

• Meeste landen, bv.: Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Canada, Zwitserland, 
Luxemburg, Spanje, Brazilië…

FBB: dubbelbelastingverdragen (2)

• Dubbelbelastingverdragen

- Art. 22 or 23 – “elimination of double taxation”

- Double taxation shall be avoided in case of a resident of Belgium in accordance with the following 
methods:

- subject to the provisions of the Belgian laws (...) resident of Belgium derives income consisting of 
interest or royalties (...), the tax paid in respect of such items of income shall be allowed as a 
credit against Belgian tax relating to such income

- (...) the deduction shall be the fixed proportion of the foreign tax for which provision is made in 
existing Belgian law, subject to any subsequent modification -- which, however, shall not affect the 
principle hereof

• FBB conform historische Belgische regels, incl. latere wijzigingen indien geen
afbreuk aan principe (nog steeds max 15/85 & incl. factor M voor interesten)

• Bv. USA, Japan
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FBB: dubbelbelastingverdragen (3)

• Dubbelbelastingverdragen

- Art. 22 or 23 – “elimination of double taxation”

- Double taxation shall be avoided in case of a resident of Belgium in accordance with the 
following methods:

- subject to the provisions of the Belgian laws (...) resident of Belgium derives income 
consisting of interest or royalties (...), the tax paid in respect of such items of income shall 
be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income

- ...

- (...) however, the rate of the fixed proportion in respect of foreign tax may not be lower 
than the rate of the tax levied on such income

• FBB ten minste bedrag aan ingehouden buitenlandse belasting (mogelijks 
zonder factor M & hoger tarief dan 15/85)

• Bv. Australië, Italië, …

FBB: dubbelbelastingverdragen (4)

• Dubbelbelastingverdragen

- Art. 22 or 23 – “elimination of double taxation”

- Double taxation shall be avoided in case of a resident of Belgium in accordance with the following 
methods:

- subject to the provisions of the Belgian laws (...) resident of Belgium derives income consisting of 
interest or royalties (...), the tax paid in respect of such items of income shall be allowed as a 
credit against Belgian tax relating to such income

- ...

- ...

- (...) however, the credit shall be allowed at the rate of “x” percent of the (gross/net) amount of 
such income 

• FBB ten minste tarief zoals in DBV (zonder factor M & mogelijks hoger tarief dan
15/85)

• Bv. Israel (15%)
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FBB: dubbelbelastingverdragen (5)

• Dubbelbelastingverdragen
- Art. 22 or 23 – “elimination of double taxation”

- Double taxation shall be avoided in case of a resident of Belgium in accordance with the following 
methods:

- subject to the provisions of the Belgian laws (...) resident of Belgium derives income consisting of 
interest or royalties (...), the tax paid in respect of such items of income shall be allowed as a 
credit against Belgian tax relating to such income

- ...

- ...

- ...

- (...) however, the credit shall be allowed at the rate of 20 percent; it shall also be granted if such 
income has been (temporarily) exempted from tax by virtue of (...)

• FBB aan vast tarief, zelfs indien er geen belasting betaald is

• Bv. Maleisië

FBB in de aangifte

| 18
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FBB in de aangifte

| 19

Voorbeeld

• Een Belgische vennootschap ontvangt buitenlandse roerende inkomsten:
- Netto royalties vanuit Israel tbv 17.000 EUR (10% bronheffing is ingehouden)

- Netto interesten vanuit Israel tbv 17.000 EUR (10% bronheffing is ingehouden)

- Netto royalties vanuit Nederland tbv 16.000 EUR (20% bronheffing is ingehouden)

- Netto interesten vanuit Nederland tbv 16.000 EUR (20% bronheffing is ingehouden)

• De vennootschap heeft totale inkomsten van 350.000 EUR. In deze inkomsten is 
inbegrepen dat ze een meerwaarde verwezenlijkt heeft bij de verkoop van een 
vast activum tbv 25.500 EUR. Daarnaast heeft ze roerende inkomsten gedragen 
t.b.v. 33.000 EUR (interesten betaald tbv 18.000 EUR en een dividend uitgekeerd 
tbv 15.000 EUR).

• Bereken het FBB waarop de vennootschap recht heeft. In de veronderstelling dat 
ze het ganse FBB kan verrekenen met de uiteindelijk te betalen 
vennootschapsbelasting, hoeveel moet ze dan toevoegen aan de verworpen 
uitgaven?
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Oefening: FBB interest 

| 21

Berekening FBB - Interest

Bron Israel Bron Nederland

bruto interest 18 889                           bruto interest 20 000                           

Bronheffing % 10% Bronheffing % 20%

Bronheffing EUR 1 889 -                            Bronheffing EUR 4 000 -                            

Netto interest 17 000                           Netto interest 16 000                           

Teller

Totale omzet A + B 350 000                        

Meerwaarden C 25 000                          

Gedragen roerende inkomsten D 33 000                          

Uitgekeerde dividenden E 15 000                          

Noemer

Totale omzet A + B 350 000                        

Meerwaarden C 25 000                          

Breuk A+ (B-C) - (D-E) 307 000                        

A+ (B-C) 325 000                        

factor M 'afgerond' 0,94462                       

Interesten

Factor M

Oefening: FBB interest 

| 22

Israel Netto x Factor M x 10/90

1 784,27                        

Nederland Netto x Factor M x 15/85

2 667,15                        

Totaal FBB BE regels 4 451,42                        

Totaal werkelijke bronheffing 5 888,89                        

Totaal FBB verdrag 5 500,48                        

FBB volgens Belgische regels

Israel 10%

1 888,89  

Nederland 20%

4 000,00  

Werkelijke bronheffing

Israel minstens bruto x 15/100

1 784,27                         2 833,33  

Nederland Belgische regels

2 667,15                         

FBB volgens verdrag

Totaal FBB BE regels 4 451,42                        

Totaal werkelijke bronheffing 5 888,89                        

Totaal FBB verdrag 5 500,48                        

Te verrekenen 5 500,48                        verdrag

Te verwerpen 4 451,42                        cf. BE regels?

21

22



24-11-2022

12

Oefening: FBB royalties

| 23

Bron Israel Bron Nederland

bruto royalties 18 889       bruto royalties 20 000             

Bronheffing % 10% Bronheffing % 20%

Bronheffing EUR 1 889 -        Bronheffing EUR 4 000 -             

Netto royalties 17 000       Netto royalties 16 000             

Royalties

Israel Netto x 15/85

3 000,00    

Nederland Netto x 15/85

2 823,53    

FBB volgens Belgische regels

Israel 10%

1 888,89  

Nederland 20%

4 000,00  

Werkelijke bronheffing

Israel minstens bruto x 15/100

3 000,00  2 833     

Nederland Belgische regels

2 823,53  

FBB volgens verdrag

Totaal FBB BE regels 5 823,53    

Totaal werkelijke bronheffing 5 888,89    

Totaal FBB verdrag 5 823,53    

Te verrekenen 5 823,53    verdrag = Be regels

Te verwerpen 5 823,53    verdrag = Be regels

Autofiscaliteit
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“Fossiele” wagens

25

Alle ‘fossiele’ wagens Aftrekbaarheid

Aanschaf voor 1 juli 2023 Geen impact: huidige regeling behouden (*PHEV)

Aanschaf 1 juli 2023 – 31 december 2025: Overgangsregeling

Tot AJ2025 AJ2026 AJ2027 AJ2028 AJ2029 AJ2030 AJ2031 AJ2032

Max 100% 75% 50% 25% 0% 0% 0% 0%

Min 50% (*) 0% (*) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Aanschaf vanaf 1/1/26 Aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2026 Geen aftrekbaarheid

PHEV Aftrekbaarheid

Aanschaf vanaf 1 januari 2023 Benzine/Diesel: 50%

“Koolstofemissievrije” wagens

26

Aanschaf Aftrekbaarheid (gedurende hele looptijd)

Tot 2026 100%

2027 95%

2028 90%

2029 82,5%

2030 75%

2031 67,5%

25
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Verkoop van personenwagens

| 27

• Praktisch voorbeeld
- 2016, aankoop diesel 102g/km CO2 , boekjaar per kalenderjaar, KMO

- Aankoopprijs inclusief niet-aftrekbare BTW = 50.000 EUR.

- 2022 (boekwaarde nihil) verkoop 16.000 EUR excl. BTW

- Belastbaar percentage meerwaarde =
42.900
50.000

x 100 = 85,80%

- Belastbaar bedrag meerwaarde = 16.000 EUR x 85,80% = 13.728 EUR

Jaar Boekhoudkundige afschrijving Fiscaal aanvaarde afschrijving

2016 10.000 EUR 90% 9.000 EUR

2017 10.000 EUR 90% 9.000 EUR

2018 10.000 EUR 90% 9.000 EUR

2019 10.000 EUR 90% 9.000 EUR

2020 10.000 EUR 69% 6.900 EUR

TOTAAL 50.000 EUR 42.900 EUR

Meerwaarde na leasing

28

• “…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 leasing: afschrijvingen of niet?

• Einde leasecontract – lichten optie – verkopen met meerwaarde

- Quid belastbaarheid meerwaarde?

27
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Meerwaarde na leasing

29

• Parlementaire vraag: positie MinFin
- 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 geen afschrijvingen in jaar van verkoop, dus niet fiscaal beperkt

→ Meerwaarde integraal belastbaar

- Quid verschil operationele / financiële leasing? Geen uitsluitsel in PV

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

“Datum van aanschaf of bestelling”

30

• Antwoord MinFin op vraag Automobielfederatie

29
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“Datum van aanschaf of bestelling”

31

• Vb. 

- besteld rechtstreeks tussen verkoper en autokoper (20/12/2022)

- Autokoper gaat nadien leasing aan (getekend 03/01/2023)

- waardoor leasefirma ‘koper’ wordt

- ➔ Datum leasecontract is cruciaal!!

- ➔ Indien plug-in hybride == benzine/diesel nog slechts 50% aftrekbaar!

• Quid lange levertijden

- Geen wettelijke bepalingen die voorzien in bepaalde termijn tussen datum bestelling 
en datum uiteindelijke levering

- Wel opletten voor ‘constructies’

“Datum van aanschaf of bestelling”

32

• Quid afkopen na leasing?

- Indien aankoopoptie in leasecontract voorzien, en optie later werkelijk gelicht

- Dan geldt datum van eerder leasecontract en niet datum van lichten optie

31
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Steunmaatregelen 
energiecrisis

Steunmaatregelen energiecrisis - Fiscaal

• Betalingstermijnen AJ2022 (PB/VennB/BNI): 4 maanden i.p.v. 2
- Automatisch: ook indien aanslagbiljet reeds werd ontvangen

• Soepelere afbetalingsplannen

• Automatische verlaging accijnzen gas/elektriciteit november & december 
(voor professionele afnemers)

• Overbruggingskrediet zelfstandigen
- (Tijdelijke) stopzetting activiteiten van minstens 7 kalenderdagen

- Te wijten aan stijgende energiekosten

Bewijs: voorschotfacturen / verhouding energie t.o.v. totale productiekosten of omzet

- Via sociaal verzekeringsfonds

- Aanvraag: ten laatste in tweede kwartaal volgende op kwartaal van (tijdelijke) stopzetting

33
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Steunmaatregelen energiecrisis – Sociale zekerheid

• Uitstel sociale bijdragen – indien betalingsproblemen o.m.v. energiekosten

• Soepelere afbetalingsplannen sociale bijdrage
- Voor bijdragen voor derde en vierde kwartaal 2022 en eerste kwartaal 2023

• Tijdelijke werkloosheid ‘energie’
- Hoge energiekosten leiden tot vermindering/stopzetting productie

Energie bedraagt minstens 3% van totale productiekost; of

Factuur energie voor 3e kwartaal 2022 is verdubbeld t.o.v. 3e kwartaal 2021

- 1 oktober 2022  - 31 december 2022 (mogelijks verlengd)

• Andere

• Moratorium op faillissementen op vraag van leveranciers indien problemen 
door energiecrisis 

80% regeling

35
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80% regeling

• Principe: maximale beperking fiscale aftrekbaarheid premies betaald door 
vennootschap in kader van pensioenopbouw bedrijfsleider (IPT, VAPZ …)

• Doorheen pensioenopbouwfase: jaarlijkse raming 
(bv: wettelijk pensioen = 25% bruto-jaarbezoldiging)

80% regeling

• Recente beslissing wetgever: 
- Op heden: wettelijk pensioen: correctie bruto-jaarbezoldiging met coëfficiënt (ongeveer 

0,9), om rekening te houden met lagere sociale bijdragen

- Vanaf activiteitsjaren 2021 e.v.: schrappen correctie-coëfficiënt 

- Van toepassing vanaf AJ2022 – met toleranties 

- Gevolg: geleidelijke stijging zelfstandigen pensioen tot niveau werknemer

• Impact: minder marge voor extra-wettelijk pensioen binnen 80%-regeling
- Ook weerspiegelt in nieuwe vuistregel voor raming: vanaf 2021 
→ wettelijk pensioen = 50% bruto-jaarbezoldiging (ipv 25%)

- Diverse circulaires met gedetailleerde berekeningswijzen en voorbeelden beschikbaar

- In de praktijk: deels gebaseerd op voorspellingen zoals beschikbaar op MyPension.be

- Al gaat de fiscus maar gedeeltelijk akkoord – twijfel over accuraatheid en toegankelijkheid

37
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80% regeling

Nieuwe termijnen

39

40



24-11-2022

21

Nieuwe termijnen aangiften

41

• Aanslagjaar 2022
- Vennootschapsbelasting: 17 oktober

- Personenbelasting (mandataris): 28 oktober

- Belasting niet-inwoners (PB): 25 november

• Aanslagjaar 2023
- Vennootschapsbelasting : 9 oktober

- Personenbelasting (mandataris): 18 oktober

• Aanslagjaar 2024
- Vennootschapsbelasting : 30 september

- Personenbelasting (geen uitzondering meer voor mandataris):

‘Standaard’ aangifte: 15 juli

Deel 2 of buitenlandse beroepsinkomsten: 16 oktober

Nieuwe onderzoekstermijnen en aanslagtermijnen

42

• 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)

- als er sprake is van fiscale fraude

41
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Nieuwe onderzoekstermijnen en aanslagtermijnen

43

• Kenmerken
- Zowel voor directe als indirecte belastingen

- Vanaf aanslagjaar 2023: niet retroactief

- Ook uitbreiding bewaartermijn van boeken en stukken

• Specifiek voor btw
- Berekening termijn: 31 december van het X’de jaar volgend op het jaar waarin de btw 

opeisbaar is geworden

- Verjaringstermijn vordering tot teruggaaf blijft derde kalenderjaar volgend op jaar waarin 
de oorzaak van de teruggaaf ligt

• Verlenging bezwaartermijn
- Van 6 naar 12 maanden (vanaf 1 januari 2023)

BTW – nieuwe 
procedures

43
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BTW – verlegging van heffing werken in onroerende staat

45

• Werken in onroerende staat @ BTW belastingplichtige = ‘verlegging’
- Bv. aannemer werkt aan fabriek van BTW belastingplichtige

• Aanpassing factuurvermelding!!
- Op heden “BTW verlegd”

- Vanaf 1/1/2023
- Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één 

maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een 
belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde 
niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling 
van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten

• Verschuiving aansprakelijkheid naar de afnemer ipv “aannemer”
- Hoewel op heden de afnemer ook hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden

BTW – gemengde belastingplichtige

46

• Gemengde belastingplichtige?

- Deels BTW-activiteiten en deels non-BTW-activiteiten

- Bv. Plastisch Chirurg

- Bv. Diensten & Verhuur onroerend goed

• Quid aftrek BTW?

- “principe” = slechts aftrek indien ook BTW-omzet

• Verhoudingsgetal vs. werkelijk gebruik

- Algemeen verhoudingsgetal = BTW-omzet / totale omzet = % BTW-aftrek

- Werkelijk gebruik = ‘factuur per factuur” / allocatie

45
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BTW – gemengde belastingplichtige

47

• werkelijk gebruik

- Op heden = schriftelijk verzoek naar BTW-admin; kan ook achteraf

- Vanaf 1/1/2023 = voorafgaande kennisgeving

• Voorafgaande kennisgeving?

- Elektronische weg (604A of 604B) voor einde eerste aangiftetijdperk

- Via intervat gedetailleerde info meedelen bij btw Q1 (of een van 1e 3 maanden)

- Pas toepassing op 1 jan van volgend kalenderjaar indien niet tijdig!!

- Dus retro-actief kan niet meer

- Ontvangstbevestiging =/= goedkeuring

- Admin kan werkelijk gebruik opleggen, wel retro-actief

- Per 31/12/22 reeds werkelijk gebruik?

- Dan voor 1/7/2023 kennisgeving & gegevens bij btw-admin

Inhoudingsplicht 
(niet-)fiscale schulden

47
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Inhoudingsplicht fiscale en niet-fiscale schulden

| 49

• Wettelijke verplichting
- Onderneming/zelfstandigen

Dus niet: particulier die privé ORG laat (ver)bouwen

- Wanneer? (Onder)aannemer met (niet-)fiscale schulden bij FOD Financiën of RSZ

- Inhouding/doorstorting 15 % van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw)

Afwijkingen afhankelijk van factuurbedrag

- Sectoren: bouwsector / vleesverwerkingssector / bewakings- en toezichtdiensten

Inhoudingsplicht fiscale en niet-fiscale schulden

| 50

• Praktisch
- Attest aangevraagd door (onder)aannemer

Beperkte tijd geldig

- https://www.checkinhoudingsplicht.be/
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Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnfbelgium.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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