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Update 
Fiscaliteit en Accountancy

16/02/2023

Alexander Verleysen

Agenda
1. Update “auteursrechten”

2. Update/opfrissing wagenfiscaliteit 2023-…

3. BTW updates

4. Varia (para-)fiscale updates
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Update programmawet 
fiscale hervorming

Auteursrechten: finale programmawet

| 4

• Beperkte wijzigingen t.o.v. eerste tekst

• Verduidelijking (?) van het begrip ‘auteursrechten’
- Verwijzing naar WER – zonder expliciete verwijzing naar ‘software’

• Afbakening personeel toepassingsgebied
- Kunstwerkattest; of

- (…) Deze rechten overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor mededeling aan het 
publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie

- Schriftelijk , fotografisch, materieel, digitaal, metaverse …

- alsmede de voormelde inkomsten die door de voormelde rechthebbende worden verkregen 
via een in artikel I.16, § 1, 4° tot 6°, van het Wetboek van economisch recht bedoelde 
beheersorganisatie
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Programmawet – auteursrechten 

5

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

• Invoering relatieve grens
- AR maximaal 30% van “totale vergoeding, waarin ook de vergoedingen voor de geleverde 

prestaties zijn begrepen”

• 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 

6

• Voor ‘nieuwe’ gebruikers: inkomsten toegekend vanaf 1 januari 2023

• Maar wel geleidelijke inwerkingtreding relatieve grens
- AJ2025: 40%

- AJ2024: 50%

- Vanaf AJ2026: 30%

• Voor ‘bestaande’ gebruikers: overgangsmaatregel

- Kunnen onder oude regime vallen voor inkomsten t.e.m. 31 december 2023 (AJ2024)

- Maar: absolute grens & forfaitaire kostenaftrek reeds gehalveerd

• Uitspraak MinFin: “niemand wordt a priori uitgesloten van toepassingsgebied”
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Opfrissing 
wagenfiscaliteit 2023-…

Voordeel van alle aard

• Berekening van het voordeel van alle aard

• CO2-percentage vaststellen via CO2-referentieuitstoot
- Voor inkomstenjaar 2022 resp 2023 is de referentie CO2-uitstoot:

Voertuigen met benzine, LPG of aardgas 91g/km resp 82g/km

Voertuigen met dieselmotor 75g/km resp 67g/km

- Coëfficiënt van 5,5% te vermeerderen of te verminderen met 0,1% per gram CO2

Minimum 4% en maximum 18%

• Minimum voordeel van alle aard
- Voor inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023 1.400 EUR

- Voor inkomstenjaar 2023 – aanslagjaar 2024 1.540 EUR

Cataloguswaarde x CO2-percentage x 
6
7

x ouderdomspercentage x gebruiksduur
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VAA = ook brandstof?

9

• Principe: alle brandstof is inbegrepen in VAA

• Dus inclusief elektriciteit?

- “laadpas” = tankkaart dus inbegrepen

- Quid elektriciteit elders geladen?

• Laadpaal bij de werkgever = ok

• Laadpaal bij de werknemer thuis ??

VAA laadpaal tuis?

10

• 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

- Niet voldaan? Dan is het of “extra loon” of “KEAWG (dienstverplaatsing)”

• Bijkomende Parl. Vr.: quid indien meerdere gezinsleden een elektrische 
wagen ter beschikking krijgen

- Moet dan elk gezinslid een laadpaal ter beschikking krijgen?

- Antwoord: mogen gebruik van eenzelfde laadpunt, op voorwaarde dat kost per bedrijfswagen 
kan worden afgeleid
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Aftrekbaarheid wagens

| 11

• Vanaf AJ 2021 - BJ dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020
- Indien CO2-uitstoot < 200 gr/km

Maximum = 100%

Minimum = 50%

- Indien CO2-uitstoot > 200 gr/km

Aftrekpercentage = 40%

- Vanaf wanneer 50%

Diesel: 140g of meer

Benzine: 147g of meer

Aftrekpercentage = 120 – (0,5 x aantal gram CO2 per km x coëfficiënt brandstoftype)

Coëfficiënt Type brandstof

1 Dieselmotor

0,95 Andere motoren (benzine, LPG, etc.)

0,90 Aardgasmotor (met fiscale PK < 12)

De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

| 12

• Tijdslijn:
18/05/2021: voorontwerp ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’

Juli 2021: beperkte opmerkingen Raad van State

14/09/2021: finaal wetsontwerp

10/11/2021: goedgekeurd door Plenaire vergadering

25/11/2021: finale datum Wet

03/12/2021: Publicatie in B.S.
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De Croo I: stimulans groene autofiscaliteit

| 13

• Wat met “uitstotende” wagens

• Datum van bestelling / aanschaf is cruciaal

- Vanaf 01/01/2023 “Let op met diesel/benzine voor hybride”

- Voor 01/07/2023 “Grandfathering” behoudens diesel/benzine bij hybride

- 01/07/2023 – 31/12/2015 “Uitdoofregeling”

- Vanaf 01/01/2026 nieuwe regeling → niet aftrekbaar

- “Niet-emissievrij” Dus ook Plug-in-Hybrides

“Fossiele” wagens

| 14

Aanschaf Aftrekbaarheid

Voor 1 juli 2023 Geen impact: huidige regeling behouden

Aanschaf 1 juli 2023 – 31 december 2025: Uitdoofregeling

Tot AJ2025 AJ2026 AJ2027 AJ2028 AJ2029-…

Max 100% 75% 50% 25% 0%

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

(*) 40% indien > 200g

Aanschaf Aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2026 Geen aftrekbaarheid! 100% verworpen – 0% aftrek

13
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Koolstofemissievrije wagens: aftrekbaarheid 

| 15

Aanschaf Aftrekbaarheid 
(gedurende hele looptijd)

Tot 31/12/2026 100%

2027 95%

2028 90%

2029 82,5%

2030 75%

2031 67,5%

Varia

| 16

• PHEV besteld vanaf 01/01/2023: 

- diesel, benzine: 50% aftrekbaar

- elektriciteit: voorgaande (meer gunstige?) regels

- → stimulans om elektrische motor ten volle te benutten

- Geldt voor het overige als een “fossiele” wagen

• Regeling wordt doorgetrokken naar rechtspersonenbelasting

- 25% Belasting op niet-aftrekbaar gedeelte

• Woon-werkverkeer 0,15 EUR/km (zie ook verder)

- Aftrekbaar vs. niet-belastbaar

- geldt enkel voor emissievrije voertuigen vanaf 2026 (en grandfathering/uitdoofregeling)

15
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Kilometervergoedingen

• Fiets: 0,27 EUR/km sinds 01/01/2023 (AJ 2024)
- Woon-werk en/of dienstverplaatsingen

- Index is niet wettelijk geregeld: AJ 2023 = 0,25 EUR/km; AJ 20-22 = 0,24 EUR

• Auto: 0,4259 EUR/km sinds 01/01/2023
- Enkel dienstverplaatsingen

- Per kwartaal geïndexeerd

- 4Q2022 = 0,4201 EUR/km

• Auto woon-werk =
- 0,15 EUR/km mits bewijs van werkelijke beroepskosten 

- of forfait max 430 EUR (AJ 2023) / 470 EUR (AJ 2024)

BTW-updates
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BTW-aftrek zonder (conforme) factuur?

19

• Art. 53, §2, lid 1 W.BTW en art. 1 KB nr. 1: verplichte opmaak factuur

• Art. 5 KB nr.1: verplichte vermeldingen

• In principe enkel recht op aftrek voor zoverre conforme factuur

• EU rechtspraak: ‘substance over form’
- Onregelmatige factuur leidt niet noodzakelijk tot verwerping aftrek

- Voor zoverre voldoende gegevens om recht op aftrek vast te stellen

• Administratie past visie sinds 2017 (in principe) aan: circulaire
- Maar: wel voorleggen van ‘een’ factuur

BTW-aftrek zonder (conforme) factuur?

20

• Hof van Cassatie gaat stapje verder: geen voorlegging van factuur vereist

• Andere documenten (bv kasticket) volstaan, indien
- De materiële voorwaarden zijn vervuld

Leverancier is btw-plichtig

Afnemer is btw-plichtig

Goederen of diensten worden gebruikt in door de afnemer gepresteerde belaste handelingen

- De vermeldingen toelaten om de goederen en diensten na te zien of ze wel verbonden zijn 
met de beroepsactiviteit van de belastingplichtige die de aftrek claimt.
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BTW veranderingen

• Wijzingen op procedureel / compliance vlak

• In principe vanaf 01/01/2024

- Mogelijkerwijs alsnog afwijkingen maar niet later dan 01/01/2025

Laattijdige btw-aangifte

22

• Laattijdige of niet indiening → voorstel van vervangende aangifte
- Na 3 maanden

- Geacht te zijn ingediend door btw-plichtige

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

• Periode van één maand na ontvangst om btw aangifte in te dienen
- Automatisch verval van ontvangen voorstel

- Wel: boete/nalatigheidsinteresten voor laattijdige indiening

• Indien geen reactie
- Definitief

- Administratief beroep

21
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Termijnen worden gewijzigd

23

• Geen wijzigingen voor maandaangevers

• Kwartaalaangiften: 20e
→ 25e dag van de maand volgend op kwartaal

• Afschaffing administratieve toleranties
- Bv. Geen sanctie indien ingediend 10e dag volgend op normale indieningsdatum

- Bv. Uitstel tijdens de zomer voor aangifte juni, juli of Q2

• PAS OP! BETALING NOG STEEDS 20e 

Teruggaaf van btw

24

• Huidige regeling
- Aanvraag via de aangifte

- Teruggaaf maar mogelijk op kwartaalbasis, tenzij vergunning voor maand

- Terugbetaling van het totale btw-tegoed

• Nieuwe regeling
- Teruggaaf voor maandaangevers op maandbasis zonder vergunning

- Verzoek tot teruggaaf via aangifte enkel betrekking op tegoed van aangifte

- ‘Gecumuleerde overschotten’: teruggaaf via MyMinfin

- Enkel terugbetaling indien aangifte van laatste 6 maanden  op tijd zijn ingediend

Dus niet: voorstel vervangende aangifte ontvangen

23
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Rekening/courant BTW wordt “provisierekening”

25

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

- Maar: voornamelijk interne reorganisatie van bevoegdheden

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

Varia fiscale updates

25
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Indexatie sociale bijdragen zelfstandigen

27

• Indexatie sociale bijdragen 2023 
(incl. 3,05% admin kost)

• 2022 ter vergelijk

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage: ook indexatie?

28

• Inkomstenjaar 2022: ongewijzigd

- 347,50 EUR als basis

- 868 EUR verhoogde bijdrage indien balanstotaal > +/- 746k EUR

• Vanaf inkomstenjaar 2023 ook indexatie!!

- Gelinkt aan index der consumptieprijzen

27
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Deadlines fiches

29

• Fiches 281.10 Lonen 28 februari

• Fiches 281.20 Bezoldigingen bedrijfsleider 28 februari

• Fiches 281.30 Prijzen, subsidies … 28 februari

• Fiches 281.45 Auteursrechten 30 april

• Fiches 281.50 Commissies, makelaarslonen … 29 juni

Fiche 281.10/20

30

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

- Circulaire 29/06/2022

• Geldt voor elke categorie: werkelijke bewijsstukken / ernstige normen / forfaitair

• Belangrijke gevolgen
- Terugbetaling aan werknemer →steeds te registeren via payroll 

- Terugbetaling aan bedrijfsleider, zelfs indien via R/C → steeds op fiche

• Uitzondering: 
- geen ficheverplichting indien terugbetaling “waarvan het van meet af aan duidelijk is dat die door de 

werkgever of vennootschap op eigen naam gebeurt”

- Praktisch: factuur op naam vennootschap

- Quid restaurant? Brandstof voor bedrijfswagen? Op fiche?

29
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Fiche 281.45 Auteursrechten

31

• Verplichte opmaak voor betalingen/toekenningen vanaf 1 januari 2021

• Aangekondigde wetgeving (Parl. Vr.): wegvallen fiche indien vergoeding 
betaald op basis van “factuur of gelijkaardig document”

- Cfr. wijzigingen fiche 281.50

- Aankondiging =/= wet!!! Op heden dus nog steeds verplichting

Fiche 281.50

32

• Opfrisssing: uitbreiding vrijstelling

• (i) levering goed/dienst binnen de EER en 
(ii) “een wettelijke/reglementaire verplichting” om factuur of gelijkaardig 
document op te stellen

• Wettelijke verankering grensbedrag: €250

31
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Fiscaal woonplaatsattest

33

Genderneutrale fiscale compliance

34

• Huidige aangifte
- Koppel met verschillend geslacht: linkerkolom = man – rechterkolom =vrouw

- Koppel met zelfde geslacht: linkerkolom = oudste persoon

• Vanaf aanslagjaar 2023
- Altijd: linkerkolom = oudste persoon

33
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Indexatie Kadastraal Inkomen

35

• Indexatiecoëfficiënt KI
- 1,9084 → 2,0915

- bv. Onroerende Voorheffing, maar ook VAA ter beschikking stelling woning

• Revalorisatiecoëfficiënt KI
- 4,86 → 5,37

- bv. huur-herkwalificatie bedrijfsleider

Interestvoeten

36

• Creditinteresten R/C 2023: 5,70% (PY = 4,07%)

• Debetrente R/C 2022: eind februari gekend (PY = 6,48%)

• ‘gewone’ wettelijke interestvoet voor 2023 werd vastgesteld op 5,25% 

• Rente betalingsachterstand handelstransacties: sem 1 van 2023 = 10,50% 

• substantiële stijging ten opzichte van vorige jaren. 

- wettelijke interestvoet schommelde de laatste 10 jr tss 2,75% -1,50% 

- interestvoet betalingsachterstand sinds sem 2 van 2016 @ 8%.

35
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Energiedelen: algemeen

37

• Overdracht (verkoop of schenken) van overschot elektriciteit van 
zonnepanelen

- Sinds 1 juli 2022

- Kan ook aan eigen 2e verblijf, maar wel binnen Vlaanderen

• Principe: overschot aan zonne-energie per kwartier →mindering op 
elektriciteitsverbruik ontvanger in zelfde kwartier

- Enkel voor gedeelte energie

- Op verbruik nog wel nettarieven, heffingen …

• Vergoeding mogelijk (via onderhandse overeenkomst)

Energiedelen: quid fiscale behandeling

38

• BTW
- Installatie met minder dan 10 kVA: geen economische activiteit en dus geen btw

• Personenbelasting
- Geen beroepsactiviteit (anders beroepsinkomen)

- In principe normaal beheer van privévermogen

Opnieuw 10 kVA grens

- Anders: 33%

• Vennootschapsbelasting
- Niet besproken

- Maar (in principe) normale opbrengst die belast is

37
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Nog vragen?

Alexander Verleysen

alexander@dnfbelgium.be

0477/999.101

LinkedIn dnf

LinkedIn Alexander 

39

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

