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Alexander Verleysen

Agenda
1. Ontbinding en vereffening in 1 akte – opfrissing

2. Blauwdruk Fiscale Hervorming

3. BTW updates

4. Schenking familiale onderneming
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Ontbinding en 
vereffening in 1 akte -
opfrissing

Algemeen

| 4

• Ontbinding en vereffening vennootschap in één akte :
- Staat actief en passief opstellen

- Openstaande schulden betalen

- Verslag bestuursorgaan over voorstel tot ontbinding van de vennootschap

- Verslag commissaris / revisor over staat actief en passief

- Buitengewone algemene vergadering sluiting vereffening

- Formaliteiten
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Staat actief en passief

| 5

• Staat max 3 maanden oud op moment sluiting vereffening bij notaris
- Waardering aan reële waarde

- Staat opstellen in discontinuïteit 

- Provisie aanleggen voor kosten vereffening -> erelonen revisor, accountant, notaris

- Verschuldigde belastingen boeken en betalen

- Btw herzieningen opnemen waar nodig

Betaling openstaande schulden

| 6

• Geen openstaande schulden meer op passief
- WVV niet meer nodig dat alle schulden betaald zijn op voorwaarde dat onbetaalde 

schuldeisers daar schriftelijk mee instemmen

- Schulden tegenover openbare besturen moeten wel geconsigneerd/betaald zijn

• Erelonen notaris, revisor, accountant betalen voor sluiting vereffening

• Openstaande belastingschulden :
- Btw bedrag laatste aangifte betalen aan de btw-administratie (incl.herziening)

- Openstaande schulden aan directe belastingen :

In principe aan deposito en consignatiekas

5

6



15-12-2022

4

Verslaggeving
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• Verslag bestuursorgaan met voorstel tot ontbinding vennootschap
- Verantwoorden waarom tot ontbinding van de vennootschap wordt overgegaan

- Bij verslag staat actief en passief toevoegen

• Revisoraal verslag over staat actief en passief
- Commissaris/revisor gaat na of toestand vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze 

is weergegeven.

• Uitnodiging tot buitengewone algemene vergadering met kopie van 
verslagen versturen 15 dagen voor BAV

• Buitengewone algemene vergadering beslist bij authentieke akte over 
ontbinding en sluiting vereffening

• Publicatie ontbinding/sluiting vereffening in Belgisch Staatsblad

Onderhands opgerichte vennootschap

| 8

• Onderhandse oprichting :

- Vereffening in 2 stappen -> notulen opstellen en publicatie in Belgisch Staatsblad :

- Notulen buitengewone algemene vergadering vereffening (notaris niet nodig)

- Notulen buitengewone algemene vergadering sluiting vereffening (notaris niet nodig)

- Geen revisoraal verslag nodig (tenzij commissaris aangesteld)

- Vereffening in één akte ook mogelijk :

- Procedure artikel 2:71 §2 tot §4 WVV volgen (cf. andere vereffeningen in één akte) :

Verslag bestuursorgaan met betrekking tot vereffening

Staat actief en passief opstellen

Revisoraal verslag niet nodig (tenzij commissaris aangesteld)
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Formaliteiten na vereffening
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• Aangifte roerende voorheffing :
- Indiening aangifte en betaling verschuldigde RV binnen 15 dagen na buitengewone algemene 

vergadering sluiting vereffening

• Btw formaliteiten :
- Btw listing van het jaar van vereffening binnen 3 maanden na sluiting vereffening

- Stopzetting btw nummer 

• Jaarrekening:

- Ontbinding heeft afsluiting boekjaar tot gevolg:

- Opmaken inventaris, jaarrekening, eventueel jaarverslag en commissarisverslag

Formaliteiten - Voorbeeld
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Periode 30/06/20N1 – 31/08/20N1

▪ Bestuursorgaan treft volgende handelingen :
▪ Aanzuiveren schulden vennootschap

▪ Opstellen ontbindingsvoorstel en bijzonder verslag

▪ Opstellen staat actief en passief 

▪ Opstellen van de jaarrekening voor de periode 01/01/20N1 tem 30/09/20N1

Periode 30/09/20N1

▪ Algemene vergadering keurt jaarrekening 01/01/20N1 – 30/09/20N1 goed

▪ Daarna beslissing tot ontbinding en sluiting van de vereffening
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Formaliteiten
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• Directe belastingen:

- Vanaf publicatie vereffening in BS aanvraag doen voor openzetten aangifte speciaal bij het 
bevoegd kantoor

- Aangifte in te dienen binnen de 6 maanden na publicatie in BS

- Aangifte loopt van de eerste dag van het laatste boekjaar tot en met de datum van de 
buitengewone algemene vergadering

- In laatste aangifte alle reserves op 0 zetten

- Dividenduitkering opnemen wanneer vereffening met liquidatiesaldo

• Algemeen :

- Stopzetting bezoldiging bedrijfsleider vanuit vennootschap

- Eventueel ook stopzetting zelfstandige statuut bedrijfsleider en sociale bijdragen

- Schrapping vennootschap in KBO

- Afsluiten bankrekening vennootschap wanneer alle betalingen/formaliteiten in orde zijn

- Documenten van de vennootschap 5 jaar bewaren 

Algemeen overzicht

| 12

1 Voorstel tot ontbinding van het bestuursorgaan

2 Staat actief en passief – opstellen jaarrekening

3 Controleverslag commissaris/revisor/externe accountant

4 15 dagen voor BAV uitnodiging aan aandeelhouders

5 Beslissing tot ontbinding en sluiting vereffening voor notaris

6 Binnen 15 dagen na BAV aangifte en betaling roerende voorheffing

7 Stopzetten btw nummer

8 Binnen de maand na BAV neerlegging laatste jaarrekening

9 Binnen de 3 maand na vereffening indienen btw listing

10 Binnen de 6 maand na publicatie vereffening in BS aangifte speciaal vennootschapsbelasting

11 Afsluiten bankrekeningen vennootschap

12 Documenten en bescheiden vennootschap nog 5 jaar bewaren
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Bijhorende CBN adviezen
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• CBN 2022/04 – 31 maart 2022

• Verslaggeving bij ontbinding en vereffening onder het nieuwe WVV

• ! Daadwerkelijke vereffeningsperiode

• CBN 2022/06 – 23 februari 2022

• Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Blauwdruk Fiscale Hervorming
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Timing

• Visienota: eerste fase hervorming 
- Voorstel: december 2022

- Akkoord: maart 2023

• Bepaalde hervorming reeds gekend en treden komende jaren al inwerking 
- Bv. Auteursrechten – reeds vanaf 1/01/2023 met overgangsregeling tot 01/01/2024

- Bv. Aftrek tweede woning – reeds voor lening vanaf 1/01/2024

• Hervorming belastingvrije som:  voorstel tegen einde dit jaar

Verlaging lasten op arbeid (+)

Topic | 16

• Stijging belastingvrije som: €9.270,00 → €13.390,00

• Progressieve tarieven
- Schijf 1 – 3: daling met 5 procentpunten

bv. 25% → 20%

- Schijf 4: stijging grens van €42.370,00 naar €84.740,00

• Bijzondere bijdrage sociale zekerheid dooft uit

15 december 2022

Inkomen Tarief Belastingvrije som

Schijf 1 €0 - €13.870,00 25% €9.270,00
→ Dus 25% op €4.600,00

Schijf 2 €13.870,01 - €24.480,00 40%

Schijf 3 €24.480,01 - €42.370,00 45%

Schijf 4 €42.370,01 - … 50%
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Verlaging lasten op arbeid (-)

Topic | 17

• Uitdoven huwelijksquotiënt
- Partner met zeer lage tot geen inkomsten: toerekening gedeelte beroepsinkomen andere 

partner

- Max. 30% van totale beroepsinkomsten – Max. €11.170

• Afschaffing fiscaal voordeel eco-, sport- en cultuurcheques

• Afschaffing diverse forfaitaire VAA → waardering op werkelijke waarde
- Cfr. verwarming & elektriciteit 

• Geen aftrek voor onderhoudsuitkeringen

• Loskoppeling tankkaart en bedrijfswagen: belastbaarheid van 
privéverplaatsingen

15 december 2022

Vennootschapsbelasting

Topic | 18

• Daling verlaagd tarief KMO van 20% naar 15%
- Verlaagd tarief van toepassing op eerste €200.00,00 (i.p.v. €100.000,00)

• Keerzijde: indexatie van minimumbezoldiging van €45.000,00 als voorwaarde

• Hervorming DBI
- Strenge voorwaarden?

- Quid concurrentiepositie België als holding-land?

15 december 2022
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Roerende goederen

Topic | 19

• Daling roerende voorheffing tot 25%
- Dividenden / of aparte lagere heffing? Onduidelijkheid

- Interesten

- Alle recurrente inkomsten uit roerende goederen

• Vrijstelling eerste schijf van €6.000,00
- Keerzijde: niet langer aparte vrijstelling voor €980 aan interesten op spaarboekje

• Afschaffing diverse uitzonderingsregimes
- VVPRbis? 

- Nota: wel behoudt van verworven rechten

• Belastbaarheid meerwaarden op aandelen: 15%
- Met compensatie minderwaarden

- Afschaffing beurstaks en effectentaks

15 december 2022

Onroerende goederen

Topic | 20

• Belastbaarheid van reële huurinkomsten
- Forfaitaire kostenaftrek van 30%

- Reële kosten mogelijk

• Tarief: 25%

• Vrijstelling van €6.000,00
- Samen met roerende inkomsten of niet? Onduidelijk

• Meerwaarde op niet-eigen woning: steeds 15%
- Momenteel: 16,5% - maar enkel indien verkoop binnen 5 jaar

15 december 2022
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BTW

Topic | 21

• Harmonisatie van 6% en 12% tot één tarief van 9%
- Ook voor afbraak en heropbouw eigen woning? 

• Uitbreiding 0% tarief
- Groenten en fruit

- Geneesmiddelen

- Pampers, maandverband en gelijkaardige hygiënische producten

- Door de overheid georganiseerd/gesubsidieerd personenvervoer

15 december 2022

Advies?

Topic | 22

• Veel onduidelijkheid
- Moeilijk om al concrete actie te ondernemen

• Timing:
- Akkoord maart 2023 haalbaar? 

- Verwachting: grote hervorming pas volgende legislatuur (verkiezingen: mei 2024)

- Ten vroegste 1 januari 2025?

• Blauwdruk spreekt over behoudt van opgebouwde rechten
- bv. VVPRbis

- Eventuele mogelijkheid tot uitkering opgebouwde rechten in overgangsperiode?

• Transparantie ManCo’s verdwenen uit laatste versie balwudruk

15 december 2022

21
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BTW updates

Werkelijk gebruik

Topic | 24

• Gedeeltelijke belastingplichtige
- Handelingen binnen de werkingssfeer van de btw

- Handelingen buiten de werkingssfeer van de btw

Bv. overheid

• Art. 45 WBTW regelt recht op aftrek
- Altijd op basis van werkelijk gebruik

15 december 2022
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Werkelijk gebruik

Topic | 25

• Gemengde belastingplichtige
- Handelingen met btw

- Handelingen vrijgesteld van btw krachtens art. 44 WBTW

Medische sector / verhuur ORG  / …

• Art. 46 WBTW regelt recht op aftrek

• 1) Algemeen verhoudingsgetal
- = (bedrag handelingen met recht op aftrek) / (bedrag alle handelingen)

Basisregel

• 2) Werkelijk gebruik
Uitzondering: vergunning n.a.v. verzoek óf opgelegd door administratie

Afhankelijk van type aankoop

15 december 2022

Werkelijk gebruik

Topic | 26

• 2) Werkelijk gebruik
- Aankopen voor handelingen volledig onderworpen aan de btw

Volledige aftrek, tenzij er een wettelijke aftrekbeperking geldt (bv. maximaal 50 % aftrek voor kosten m.b.t. 
personenwagens of geen aftrek voor kosten van onthaal … )

- Aankopen voor handelingen volledig vrijgesteld van btw

Geen aftrek

- Aankopen gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde handelingen

Bijzonder verhoudingsgetal (bv. op basis van oppervlakte)

15 december 2022
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Werkelijk gebruik

Topic | 27

• Vanaf 1 januari 2023

• Nieuwe procedure m.b.t. werkelijk gebruik voor gemengde 
belastingplichtigen

• Verzoek
- Op heden: via schriftelijk verzoek, ook nadat activiteiten werden aangevangen

- Nieuw: voorafgaande kennisgeving

Elektronisch

Voor het einde van het eerste aangiftetijdperk (na aanvang of wijziging activiteiten)

• Kennisgeving: gedetailleerde info bij eerste btw kwartaal of eerste 3 maand 
aangiftes

- Eventueel eerder algemeen verhoudingsgetal

- Percentages kosten overheen bedrijfsafdelingen

- Bijzondere verhoudingsgetallen 

- …
15 december 2022

Werkelijk gebruik

Topic | 28

• Verzoek en kennisgeving dient tijdig te gebeuren
- Indien te laat: werkelijk gebruik slechts vanaf volgend kalenderjaar mogelijk

• Administratie verstuurt kennisgeving, maar geen goedkeuring
- Administratie heeft het recht om voorgestelde werkwijze alsnog te weigeren

- Tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van de kennisgeving

- Met retroactief effect – herberekening via algemeen verhoudingsgetal

• Overschakelen naar algemeen verhoudingsgetal
- Ten vroegste derde kalenderjaar volgend op toekenning werkelijk gebruik

• Administratie kan nog steeds verplicht opleggen via gemotiveerde beslissing

• ! Indien werkelijk gebruik op 31 december 2022 reeds wordt toegepast: 
voor 1 juli 2023 kennisgeving van de nodige gegevens

15 december 2022
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Werken in onroerende staat

Topic | 29

• Principe: btw verlegd
- Fraude  maatregel: inning btw door de dienstafnemer

• Huidige voorwaarde: dienstafnemer is een in België gevestigde btw-plichtige 
(of heeft hier een aansprakelijke vertegenwoordiger)

• Nieuwe voorwaarde: afnemer dient in België periode btw-aangiftes in
- Dus niet noodzakelijk in België gevestigd

• Nieuwe verplichte vermelding vanaf 1 januari 2023 (zie volgende slide)

15 december 2022

Werken in onroerende staat

Topic | 30

• “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”

15 december 2022
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Werken in onroerende staat

Topic | 31

• Gevolg: informatieverplichting verlegt de aansprakelijkheid
- Indien binnen één maand geen betwisting

- Bij latere vaststelling foutieve toepassing: verschuldigde btw, boetes en/of 
nalatigheidsinteresten in hoofde van dienstafnemer

• Wanneer protesteren?
- Niet btw-plichtige onderneming: vzw

- Vrijgestelde belastingplichtige: kleine onderneming

15 december 2022

Laattijdige btw aangifte

Topic | 32

• Vanaf 2024: laattijdige of niet indiening → voorstel van vervangende 
aangifte

• Gebaseerd op hoogste verschuldigde btw in 12 voorafgaande maanden
- Minimum: €2.100,00

• Periode van één maand om btw aangifte in te dienen
- Wel: boete voor laattijdige indiening

• Afschaffing rekening-courant → provisierekening btw
- “Eenvoudig beheer btw-krediet”

- Via MyMinfin: teruggaaf btw-tegoed zelf aan te vragen

15 december 2022
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Striktere toepassing verlaagd btw tarief

Topic | 33

• Renovatie: 6%
- Minstens 10 jaar oud / hoofdzakelijk privégebruik / rechtstreekse facturatie aan eindgebruiker 

(eigenaar of huurder)

• Afbraak en wederopbouw: 6%
- Bepaalde steden (32): altijd

Eén handeling / hoofzakelijk privégebruik

- 1 januari 2021 – 31 december 2023: heel België

Diverse voorwaarden, afhankelijk van situatie

Bv: natuurlijke persoon: minstens 5 jaar enige en eigen woning en maximum 200m²

• Anders: 21%

15 december 2022

Striktere toepassing verlaagd btw tarief

Topic | 34

• Quid renovatie?
- Huidige rechtspraak: uitgevoerde werken steunen op relevante wijze op bestaande dragende 

muren / structuur van het bestaande gebouw

- Nieuwe rechtspraak: toch nieuwbouw, indien wezenlijke elementen van de structuur van het 
gebouw substantieel moeten worden vernieuwd of verstevigd om de uitgevoerde werken te 
kunnen ondersteunen

• Gevolg: indien dragende structuren te zwak zijn en dienen te worden 
vernieuwd → nieuwbouw, aan 21%

• Mogelijke oplossing: volledige sloop van het gebouw, om 6% afbraak en 
wederopbouw te kunnen toepassen

15 december 2022
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Controle restaurant

Topic | 35

• Sinds 1 januari 2016: in principe verplicht gebruik witte kassa
- Indien jaaromzet restaurant en/of catering > 25.000,00 EUR

• Niet langer noodzakelijk om apart btw bonnetje te krijgen
- Ticket uit witte kassa voldoende als btw bewijs

• Specifiek voorzien in btw wetgeving
- “Uitreiken van rekening/ontvangstbewijs op moment van

voltooien dienst”

• Verhoogde controle op uitgifte kasticket

15 december 2022

Schenking familiale 
onderneming

36
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Schenking familiale onderneming

• Principe
- Schenking aandelen: 3% (rechte lijn + partner) of 7%

- Uitzondering: ‘familiale onderneming’ → 0%

• Voorwaarden
- Schenker en begunstigde zijn natuurlijke personen

- Schenker heeft fiscale woonplaats in België

- Schenking volle eigendom, VG of NE

- Familiale onderneming (activa of aandelen)

- Persoonlijke exploitatie door schenker/partner(in combinatie met anderen)

- Participatievoorwaarde

- Activiteitsvoorwaarde

- Reële economische activiteit

Schenking familiale onderneming

• Participatievoorwaarde 
- min. 50% in VE van schenker en/of zijn familie

- of 30% in VE van schenker of familie, indien

samen met 1 andere ADH en zijn familie eigenaar zijn in VE van 70% van aandelen van vennootschap

samen met 2 andere ADH en hun familie eigenaar zijn in VE van 90% van aandelen van vennootschap

• Activiteitsvoorwaarde:
- Vennootschap heeft als doel een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit of vrij 

beroep en uitoefent dit daadwerkelijk uit

- Tenzij vennootschap rechtstreeks 30% van de aandelen houdt in minstens 1 directe 
dochtervennootschap die zelf aan deze voorwaarde voldoet

• → dus holding kan in aanmerking komen
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Schenking familiale onderneming

• Reële economische activiteit
- Geen reële economische activiteit:  als uit goedgekeurde balans, JR van minstens 1 van 3 boekjaren 

voor schenking blijkt dat:

bedrag van bezoldigingen, soc. lasten en pensioenen ≤ 1,5% van totale activa bedragen; en 

totaal bedrag aan terreinen en gebouwen > 50% van totaal actief

- Tenzij tegenbewijs

• Tegenbewijs: vaak discussie indien vastgoed vennootschap

- Eerder standpunt VlaBel:  aanwezig ORG moet voor economische activiteit worden 
gebruikt

- Verhuur  van ORG (privé of commercieel) niet vatbaar voor tegenbewijs

- Recente rechtspraak in voordeel BP

- Tegenbewijs mogelijk

- Indien ORG meerwaarde genereert en het louter passief beheer van ORG overstijgt

• Omvang activiteit – professionele aard van de activiteiten – regelmaat – kennis –
financiering - … 

Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnftaxlegal.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 
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