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Overzicht eindejaarswetgeving

Algemeen overzicht fiscale eindejaarswetgeving
Gepubliceerde wetgeving

Wet van 21 januari 2022 
houdende diverse fiscale 

bepalingen

•Meewerkende 
echtgenoten

•afzonderlijk belastbare 
vrijgestelde inkomsten

•Seizoenarbeiders in de 
land- en tuinbouw

•Buitenlandse pensioenen

•Beroepskost: inkoop van 
goederen en diensten 

•Aftrekbeperking: 
doorrekening van kosten 

•Ficheverplichting 
auteursrechten

•Belastbaarheid premies 
topsporters

•Hervorming VVPRbis-
stelsel

Programmawet van 27 
december 2021 

•Hervorming fiscale 
voordelen voor 
sportbeoefenaars en 
sportclubs 

•Nieuw expatregime

•Zorgvastgoed GVV’s

•Niet-aftrekbare geldboeten

•Boost de tax-shelter 
systeem voor start-ups en 
scale-ups

•Fiscaal voordelige overuren 
met overwerktoeslag in de 
bouwsector

•BTW: schrapping 
kleineondernemersregeling 

Wet van 20 december 
2021 m.b.t. de 

invordering 

•Wijziging 
invorderingsprocedure  

•Invordering bij 
buitenlandse lichamen

•Invordering bij 
herstructurering 

Wet van 27 december 
2021 houdende diverse 
bepalingen inzake BTW 

•Verhuur van gemeubeld 
logies

•Versoepeling formaliteit 
aftrek volgens werkelijk 
gebruik

•Afschaffing btw-attest 
werken in onroerende 
staat

• Exit forfaitaire BTW 
regeling

•Teruggaaf procedure aan 
niet-EU-ondernemingen

KB 19 december 2021 

•VAA Gratis verwarming en 
elektriciteit
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Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022
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Meewerkende echtgenoten

• Problematiek

Uitkeringen tot volledig of gedeeltelijk herstel van tijdelijke derving  van inkomsten aan 
meewerkende echtgenoten werden niet belast in hoofde van de genieter door gebrek aan 
wettelijke bepaling 

• Wettelijke verankering: belastbaarheid van vergoedingen van alle aard tot volledig of 
gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten 
(nieuw art. 33, 3e lid, WIB 1992). 

• Inwerkingtreding : inkomsten betaald of toegekend vanaf 1/1/2022

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022
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Belastingheffing afzonderlijk belastbare vrijgestelde inkomsten

• Problematiek

Buitenlandse vrijgestelde inkomsten (bijv. op grond van DBV) met progressievoorbehoud 
(bijv. Nederlandse opzeggingsvergoeding)

Quid indien de inkomsten afzonderlijk belastbare inkomsten zijn?

Geldt progressievoorbehoud ook, want geen invloed op het tarief?

• Rechtspraak: bevestiging dat progressievoorbehoud niet geldt (Antwerpen 22 oktober 2019; 
Antwerpen 17 december 2019)

• Wetswijziging: afzonderlijk belastbaar tegen 0%

• Vanaf aanslagjaar 2021 !

Overzicht eindejaarswetgeving

5

6



1-2-2022

4

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022
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Seizoenarbeiders in land- en tuinbouw

• KB 21 maart 2021 : inhouding van 18,725 % bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van niet-
inwoners/seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw sinds 25 maart 2021

• Wetswijziging : bedrijfsvoorheffing wordt bevrijdend – art. 248 WIB

uitsluitend voor bezoldigingen van seizoenarbeiders verkregen in de land- of tuinbouw

Optie voor aangifte van inkomsten

Woonplaatsverklaring bezorgen aan werkgever 

• Vanaf aanslagjaar 2022 

Woonplaatsverklaring vanaf aanslagjaar 2023

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022

Buitenlandse pensioenen

• Problematiek : in buitenland opgebouwde aanvullende pensioenen in het definitief en 
uitsluitend voordeel van de genieter = uitkering in kader van individueel LV contract - vrijgesteld 
als pensioen (art. 39, §2 WIB) - belastbaar art. 17, §1, 4° WIB – Cass. rechtspraak

• Wetswijziging: belastbaarheid van in buitenland opgebouwde, maar in BE genoten extralegale 
pensioenen

Ongeacht individuele toetreding tot pensioenstelsel 

Ongeacht  de opbouw van het pensioen, het kapitaal of de rente al dan niet in het 
definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene 

Bv. NL werkgeverspensioenen 

Overzicht eindejaarswetgeving
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Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
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Buitenlandse pensioenen

• Pensioenstelsel : 

collectieve pensioentoezegging van een werkgever

Waarvoor bij een pensioeninstelling of een intern pensioenfonds voor of door werkgevers

Ten behoeve van minstens 2 (vroegere) WN of hun rechtsverkrijgers

Gelden bijeengebracht en beheerd met oog op uitkering van en pensioen, kapitaal of rente

Beheerst door reglement gemeenschappelijk van toepassing op alle aangeslotenen, al dan niet opgedeeld 
in categorieën

• Quid door zelfstandigen opgebouwde pensioenen in definitief en uitsluitend voordeel ?

• Inwerkingtreding : AJ 2022

Uitzondering :  pensioenstortingen van voor inwerkingtreding WAP (2003) in definitief en uitsluitend 
voordeel van betrokkene

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022
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Inkoop van goederen en diensten = beroepskost

• Problematiek

Cass. 17/9/2020 : inkoop van goederen en diensten : geen beroepskost maar vlottende 
activa

Uitgaven die niet «à fonds perdu» zijn aangegaan, maar waarvoor op de actiefzijde van de 
balans een tegenboeking werd gedaan, zijn geen beroepskosten en dienen niet te worden 
verantwoord als beroepskosten overeenkomstig art. 49 WIB

• Wijziging : art. 52, 13 ° WIB : inkopen van goederen en diensten in rubriek II.A. resultatenrekening 
worden als beroepskosten aangemerkt

• Inwerkingtreding : vanaf AJ 2022

Overzicht eindejaarswetgeving
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Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022
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Doorrekening van kosten – niet onderworpen aan aftrekbeperking

• Problematiek

Bv. Restaurantkosten gemaakt in kader van pakketreis door reisorganisator

Bv. Cateringkosten door evenementorganisator

Aftrekbaar zonder aftrekbeperking want inkoop van diensten - art. 52, 13° WIB

Voorwaarde : doorrekening kosten uitdrukkelijk op factuur vermelden

• Wijziging : art. 53/1 WIB : uitzondering op art. 53, 7°- 9°; bevestiging admin. tolerantie

• Inwerkingtreding : vanaf AJ 2022

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022

Ficheverplichting auteursrechten en naburige rechten (art. 17, §1, 3° en  5°)

• Fiche 281.45 en 325.45 verplicht tenzij factuur 

• Art. 57, 1e lid, 4° WIB

Sancties: 

Bijzondere aanslag geheime commissielonen (artikel 219 WIB92)

Weigeren aftrekbaarheid kosten (artikel 57, lid 1 WIB92)

Bijzondere aanslag in de rechtspersonenbelasting (artikel 225, lid 2, 4°, WIB92)

Overzicht eindejaarswetgeving
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Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022

Premies voor topsporters - Art. 90, 1e lid, 2°bis WIB

• Premies toegekend door (inter)nationale sportfederaties, nationale Olympische Comités, 
Belgische of vreemde openbare machten … n.a.v. sportieve prestaties op Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, EK of WK

Commerciële sportpremies komen niet in aanmerking

• Belastbaar als divers inkomen à 16,5% (geen aftrek van kosten mogelijk)

• Opgelet: enkel eerste schijf van (niet-geïndexeerd) 30.000 EUR

Indexering: 50.040 EUR voor AJ 2022

Het bedrag > 30.000 EUR volgt het normale fiscale stelsel

Bezoldigingen of baten 

Uitz. diverse inkomsten

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022

VVPRbis (art. 269, §2 WIB)

• Verminderde roerende voorheffing bij uitkering dividend

• Voorwaarden

Kleine vennootschap

Dividend toegekend m.b.t. aandelen op naam n.a.v. inbreng in geld

Vanaf 1 juli 2013

Aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom

• Tarief RV: 20% of 15%  (vanaf 3de boekjaar na inbreng)

Opgelet: aandelen moesten volstort zijn & geen preferente aandelen

Op moment dividenduitkering

Overzicht eindejaarswetgeving
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Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022

VVPRbis (art. 269, §2 WIB)

• Maar: inwerkingtreding WVV

BV geen minimumkapitaal

Quid indien kapitaalvermindering middels vrijstelling volstortingsplicht?

DVB: geen probleem, verlaagde RV is van toepassing

Voorafgaande beslissing 2020.0114 en 2020.0178

• Wijziging: beslissing tot vrijstelling van volstortingsplicht tussen 1/05/2019 en 15/12/2021: 
terugdraaien!

Kapitaalverhoging doen voor 31/12/2022 waardoor gestort kapitaal in geld opnieuw op 
dezelfde hoogte wordt gebracht als initieel onderschreven bedrag

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen 
BS 28/1/2022
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VVPR-bis (art. 269, §2 WIB)

• Wachttermijn 2e of 3e boekjaar wordt berekend na oprichting/inbreng en niet na volstorting

• Geen Preferente aandelen: er mogen geen voorkeursrechten verbonden zijn ten aanzien van 
deelname in kapitaal of in de winst of ten aanzien van verdeling van maatschappelijk vermogen

• Alle VVPR-bis aandelen moeten een gelijk recht op uitkering hebben

• Meervoudig stemrecht vormt geen probleem

Inwerkingtreding

• Dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1/1/2022

Overzicht eindejaarswetgeving
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Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

Hervorming fiscale voordelen sportbeoefenaars & sportclubs: BV

• Werkgevers genieten van vrijstelling van doorstorting BV (art. 275/6 WIB92) 

Vrijstelling verlaagd van 80% naar 75% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing

Op voorwaarde dat de voorheffing volledig op die bezoldigingen wordt ingehouden

Niet van toepassing bij detachering van sporters 

Sporters moeten sportprestaties hebben geleverd voor de SN van BV voor periode waarop vrijstelling 
betrekking heeft

Bestedingsvoorwaarde vrijstelling : 55% vrijstelling van sporters +26 jaar (op 1/1 jaar 
volgend op vrijstelling) besteden aan opleiding jonge sporters (jonger dan 23 jaar op 1/1 
jaar volgend op vrijstelling)

• Inwerkingtreding : 1/1/2022 – bezoldigingen vanaf 1/1/2022 betaald of toegekend

Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

Hervorming fiscale voordelen sportbeoefenaars & sportclubs: BV

• Afzonderlijke taxatie bezoldigingen “jonge” sportbeoefenaars

‘Jong’ : jonger dan 23 jaar op 1/1 van het AJ

Jonge sporters : bezoldiging tot 12,300 EUR (te indexeren) : 16,5%

Oude sporters : bezoldiging tot 12,300 EUR (te indexeren) : 33% mits nevenactiviteit

• Inwerkingtreding : 1/1/2022 met overgangsregeling

Overzicht eindejaarswetgeving
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Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

Hervorming fiscale voordelen sportbeoefenaars & sportclubs: BV

• Beperking aftrekbaarheid makelaarsvergoedingen: max. 3% van de totale jaarlijkse 
brutobezoldiging van de sporter

Alle vaste en variabele vergoedingen vermeld in de afgesloten arbeidsovereenkomst

Inkomsten op grond van andere bronnen tellen niet mee!

Enkel voor VenB en RPB, niet PB

Ratio: als spelers zelf de vergoeding betalen, zullen de bedragen minder excessief zijn

VenB : Minimum belastbare grondslag (cf. art. 207 WIB92) – geen compensatie met 
verliezen of overgedragen verliezen

RPB: excess zal belast worden à 25%

Inwerkingtreding : 1/1/2022

Overzicht eindejaarswetgeving

Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

Hervorming fiscale voordelen sportbeoefenaars & sportclubs: BV

• Extralegale pensioenen sporters 

Pensioenkapitaal : 20% bij volledige stopzetting beroepsbeoefening als sporter op 
pensioenleeftijd 35 jaar

Regeling opgeheven

• Inwerkingtreding : 1/1/2022 met overgangsregeling

Oude regeling : aansluitingen bij een pensioentoezegging van voor 20/10/2021

Niet voor verhogingen van de prestaties uit wijzingen vanaf 20/10/2021

Overzicht eindejaarswetgeving
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Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021
Hervorming regime expats: nieuw regime: art. 32/1 en 32/2 WIB92

• Wie?

Ingekomen belastingplichtigen (art. 32/1) en ingekomen onderzoekers (art. 32/2)

Principe : fiscaal statuut van rijksinwoner

Kan ook BNI

Vereiste buitenlandse nationaliteit valt weg, dus ook Belgen

Rechtstreeks aangeworven in buitenland of gedetacheerd bij vennootschap van een internationale groep

Voorwaarden 

Periode van 5 jaar voor indiensttreding geen rijksinwoner, niet in BE niet binnen een afstand van 150km van de BE grens 
gewoond hebben of BNI-belast voor beroepsinkomen

Minimumbezoldiging van 75.000 EUR/jaar (niet voor onderzoekers!)

Onderzoekers : masterdiploma of 10 jaar beroepservaring

Akkoord administratie

Overzicht eindejaarswetgeving

Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

22

• Wat?

30% salaris is eigen kost van de werkgever (en dus niet belastbaar) ter dekking van steeds terugkerende 
kosten wegens tewerkstelling in B.

Maximum 90.000 EUR! (dus geen voordeel meer indien salaris +300.000 EUR)

Geen vrijstelling meer voor dagen buitenland

ook vrijgesteld als kosten eigen aan werkgever : (1) kosten van verhuis; (2) inrichting woning met max. 
1,500 EUR en (3) schoolkosten kinderen

Statuut geldig voor 5 jaar, maar verlenging met 3 jaar is mogelijk

• Sociale bijdragen : Quid ? 

• Inwerkingtreding?

In dienst treden vanaf 1 januari 2022

Overgangsregeling voor huidige expats gedurende 2 jaar

Overzicht eindejaarswetgeving
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Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

Hervorming regime expats: nieuw regime: art. 32/1 en 32/2 WIB92

Jaarlijks nominatieve lijst meedelen aan de fiscus

Gedeeltelijk in BE gewerkt (aankomst, onderbreking of vertrek) : pro rata

Elektronische aanvraag indienen binnen termijn van 3 maanden vanaf indiensttreding

Overzicht eindejaarswetgeving

Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

24

Hervorming zorgvastgoed GVV’s

Tarief PB en RV : 15% voor dividenden van vastgoedbevaks of gereglementeeerde
vastgoedvennootschappen die beleggen in zorgvastgoed in EER : verhoging grens van 60% naar 80% (art. 
171, 3° quater en 269, §1, 3° WIB

Verhouding zorgvastgoed tov totale investeringen in vastgoed

Niet-aftrekbare geldboeten (art. 53, 6° WIB)

Verhogingen van sociale bijdragen, fiscale of sociale regularisatieheffingen 

Minnelijke schikkingen met oog op verval SV   

Vanaf 10/1/2022 – geen interpretatieve wet : cfr. Gent, 13.10.20 aftrek boete minnelijke schikking

Overzicht eindejaarswetgeving
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Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

25

Boost taks-shelter voor start-ups en scale-ups (art. 145/26 en 145/27 WIB)

Belastingvermindering voor belegging in nieuwe aandelen

Verhoging maximumbedrag naar 500.000 EUR en 1MEUR

Voor betalingen vanaf 1/1/2022

Overzicht eindejaarswetgeving

Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021

Overuren

• Grens van 130 uren verhoogd naar 180 uren voor periode 1/7/2021 tot 30/6/2023

Overuren in de bouwsector

• Tekort aan arbeidskrachten opvangen

• Verhoging grenzen overuren van 180 uur naar 220 uur

Wegenwerking in opdracht van de overheid m.u.v. het aanleggen van ondergrondse 
leidingen en kabels, of spoorwegwerken: 280 uur

Aanmelding bij EU – goedkeuring vereist

• Zowel voor BV-vrijstelling als voor belastingvermindering werknemers

Overzicht eindejaarswetgeving
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Programmawet 27 december 2021
BS 31/12/2021
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Schrapping kleineondernemersregeling bij ‘”gemeubeld logies”

• Jaaromzet max. 25.000 EUR : kunnen niet meer opteren voor BTW-vrijstelling

• Iedereen die geregeld gemeubelde logies aan betalende gasten verschaft, indien aan BTW 
onderworpen (hotels, motels en inrichtingen), is normaal BTW plichtige

• 1 uitzondering : deeleconomie (tot 30/6/2022 hoeft elektronisch platvorm niet erkend te zijn)

Indien elektronische platvormen zich vanaf 1/7/2022 niet laten registreren m.o.o. 
erkenning, moeten gebruikers vanaf dan BTW in rekening brengen op gemeubelde logies

• Vanaf 1/1/2022

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 20 december 2021 tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing 
van bepalingen ten gevolge van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – BS 28/12/2021

28

Wijziging invorderingsprocedure

• Rechten schatkist in het gedrang

• Aanmaning tot betaling : geen wachttermijn van 10 dagen na verstrijken betalingstermijn

Schuldenaar: uitwerking vanaf verzending – onmdl uitvoerende maatregelen

Medeschuldenaar: uitwerking vanaf 3e werkdag na verzending

Invordering inkomstenbelastingen bij buitenlandse lichamen zonder RPH

• Gelijkaardige rechtsvorm Belgische vennootschap

• Invordering bij aandeelhouders of vennoten a rato van aandeel in kapitaal

Overzicht eindejaarswetgeving

27

28



1-2-2022

15

Wet 20 december 2021 tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing 
van bepalingen ten gevolge van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – BS 28/12/2021

29

Invordering inkomstenbelasting bij herstructurering (fusie, splitsing,..)

• Belasting verschuldigd door vennootschap die voorwerp heeft uitgemaakt van herstructurering en 
gevestigd in hoofde van vennootschap die voorwerp van herstructurering heeft uitgemaakt of van 
overnemende of verkrijgende vennootschap

• Invordering a rato van werkelijke waarde netto-actief dat verkrijgende vennootschappen 
ontvangen

• Verzoeken tot inlichtingen die van “verwacht belang” zijn (voor de invordering) en de mededeling 
van deze inlichtingen kunnen via elektronische weg plaatsvinden dmv gegevensuitwisseling in 
bulk

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW
BS 31/12/2021

30

Langdurige verhuur van gemeubelde logies 

• Principe : verhuur van onroerend goederen = vrij van BTW

• Het verschaffen van logies door hotels, motels en inrichtingen die gewoonlijk onderdak verlenen 
aan betalende gasten : onderworpen aan BTW 

• Ook voor inrichtingen die gemeubelde logies aanbieden met fysiek onthaal van gasten en 
minstens één van volgende diensten (Aanschr. 94/017) diensten door de exploitant van het logies 
of door een derde voor zijn rekening :

Regelmatig schoonmaken van kamers tijdens verblijf, 

de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en 

het dagelijks verschaffen van het ontbijt, 

Overzicht eindejaarswetgeving
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Wet 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW
BS 31/12/2021

31

Langdurige verhuur van gemeubelde logies 

• Wijziging artikel 44, §3, 2, a, 3e streepje BTW-Wb

• Hotelregeling werkt enkel door :

Verschaffen voor een periode van < 3 maanden van gemeubelde logies

In hotels, motels en inrichtingen met soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende 
gasten onderdak wordt verleend voor een periode < 3 maanden

• Verhuur van studentenkamers : vrijgesteld; ook indien éénmalig < 3 m

• Iedere langetermijnverhuur, ook met hoteldiensten, is vrijgesteld

• Hotel verhuurt kamer > 3m : geen BTW op die verhuur

• Vanaf 1 juli 2022 

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW
BS 31/12/2021

32

Langdurige verhuur van gemeubelde logies 

• Aparthotels : specifiek gericht op lange termijn verblijf met ondersteunende diensten

Niet geregeld ; 

> 3ma : vrijgesteld

• Bijkomende diensten  voor “soortgelijke inrichtingen” worden in wet opgenomen : 1 volstaat :

Instaan voor fysiek onthaal

Terbeschikkingstelling van huishoudlinnen; > 1 week : minstens 1x per week

Dagelijks verschaffen van ontbijt

• Door exploitant of door derde voor zijn rekening

Overzicht eindejaarswetgeving
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Wet 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW
BS 31/12/2021

33

Langdurige verhuur van gemeubelde logies 

• Gemeubelde logies < 3 ma en geen enkele dienst : vrijgesteld

• Admin. : bijkomende diensten maken deel uit van globale prijs

Overzicht eindejaarswetgeving

Wet 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW
BS 31/12/2021

34

Versoepeling toepassing BTW-aftrek volgens werkelijk gebruik

• Geen vergunning van BTW administratie meer vereist

• Voorafgaandelijke kennisgeving volstaat

• Toepassing werkelijk gebruik op 31/12/2022 – kennisgeving voor 30/6/23

• Inwerkingtreding : 1/1/2023

Afschaffing BTW-attest werken in onroerende staat

• Verlaagd btw-tarief

• Vermelding op factuur 

• Vanaf 1/1/2022

Overzicht eindejaarswetgeving

33

34
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Wet 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW
BS 31/12/2021

35

Exit forfaitaire BTW regeling

• Van toepassing op apothekers, bakkers, caféhouders (geen GSK)

• Max. omzet 750,000 EUR

• Niet meer mogelijk vanaf 1/4/2022

• Lange overgangsperiode

Teruggaaf procedure aan niet-EU-ondernemingen

• Nu op basis van 13e RL – op papier – voor 30/9 van volgende jaar

• Cass. : in strijd met algemeen wettelijke termijn teruggaaf : 31/12 derde jaar volgend op jaar 
waarin oorzaak van teruggaaf zich heeft voorgedaan

• Nieuw : wettelijke basis voor elektronische aanvraag – Koning kan afwijken van wettelijke termijn 
van 3 jaar

Overzicht eindejaarswetgeving

KB 19 december 2021 – BS 27 december 2021

36

Gratis verwarming en elektriciteit

• VAA :  forfaitair AJ 22 : 2.080 – 1.030 (leidinggevende – bedrijfsleiders)

• niet langer forfaitair gewaardeerd indien het onroerend goed niet door de verstrekker van het 
VAA, zijnde de vennootschap, ter beschikking wordt gesteld 

vb. onroerend goed is in eigendom van de genieter van het voordeel, de bestuurder

• Bestuurder zelf (volle) eigenaar, vruchtgebruiker of huurder: bij verhuur aan VE : VAA werkelijke 
waarde bij de verkrijger, zijnde het volledige factuurbedrag aan verwarming en elektriciteit dat 
door de vennootschap wordt betaald (artikel 36, §1, lid 1 WIB92). 

Overzicht eindejaarswetgeving

35
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Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling 
van de belasting inzake medische verzorging 
verricht door bepaalde personen en inzake 
ziekenhuisverpleging – 20 december 2021

2

Circulaire 2021/C/114

Vrijstelling BTW medische verzorging 

• Wet 11 juli 2021 : Wijziging artikel 44, §§ 1 en 2 van het W.Btw voor medische en paramedische diensten 
en de ziekenhuisverpleging sedert 1 januari 2022

• Circulaire 20 december 2021

• Vrijgesteld van BTW

Medische verzorging door medische en paramedische beroepen (§1)

Ziekenhuisverpleging, medische verzorging, diensten en leveringen die daarmee nauw 
samenhangen door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria (§2)

• Medische verzorging

diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of 
gezondheidsproblemen tot doel hebben alsook diensten met als doel de bescherming, m.i.v. 
behoud of herstel van de gezondheid van de mens

Circulaire 2021/C/114 38

37
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Vrijstelling BTW medische verzorging 

39

Verruiming personeel toepassingsgebied

Tot 31/12/2021 

Erkende medische beroepen : artsen, tandartsen, kine, verpleegkundigen, klinische psychologen, 
orthopedagogen, …

Erkende en gereglementeerde paramedische beroepen voor diensten opgenomen in nomenclatuur RIZIV

Wetswijziging 11 juli 2021 – vanaf 1/1/2022: 

Klassieke medische beroepen : verwijzing naar wet van 10 mei 2015 betr. uitoefening 
gezondheidszorgberoepen

ook niet gereglementeerde medische en paramedische beroepsbeoefenaars als bedoeld in de wet van 29 
april 1999 (Wet Colla) betreffende niet conventionele praktijken

Beoefenaars van andere beroepen of praktijken mits voldaan aan voorwaarden

Circulaire 2021/C/114

Vrijstelling BTW medische verzorging 

40

1. Niet conventionele praktijken

Wet 1999 voorziet registratieprocedure bij KB voor deze beroepen; op heden enkel voor homeopathie

Osteopaten, chiropractors en acupuncturisten : fiscus dient voorwaarden te bepalen voor toepassing 
vrijstelling

Lid van door Raad van State erkende beroepsorganisaties : worden geacht over noodzakelijke 
kwalificaties te beschikken – in Ci. nominatim vermeld

Niet aangesloten bij beroepsorganisatie : voldoen aan specifieke voorwaarden op vlak van 
opleiding ; Ci. vermeldt de opleidingen die in aanmerking komen

Indien niet voldaan aan voormelde criteria : verzoek indienen bij centrale diensten BTW

Circulaire 2021/C/114

39

40
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Vrijstelling BTW medische verzorging 

41Circulaire 2021/C/114

2. Andere beroepsbeoefenaars zonder wettelijk of reglementair kader die niet onder één van de 
twee hiervoor vermelde categorieën vallen, komen alleen onder volgende  voorwaarden in 
aanmerking

• Voorwaarden : cumulatief

Houder zijn van certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van het land waar die 
instelling gevestigd is ;

Op dit ogenblik : psychomotorisch therapeut, medische voetzorg en psychologisch consulent 

Op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om medische verzorging te verlenen 
waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan dat aangeboden door de beoefenaars 
van gereglementeerde medische en paramedische beroepen.

• Elektronische kennisgeving doen aan BTW-administratie

Vrijstelling BTW medische verzorging 

• Beperking materieel toepassingsgebied

Tot 31/12/2021 : niet vrijgesteld : ingrepen en behandelingen met esthetisch karakter

Wijziging : Uitsluiting btw-vrijstelling voor alle handelingen zonder therapeutisch doel ongeacht de 
zorgbeoefenaar (bv. ook tandartsen) en plaats van verstrekking (al dan niet in ziekenhuis)

>< Esthetische ingrepen: vrijstelling bij behandeling of verzorging van personen die als gevolg van ziekte, letsel of 
aangeboren afwijking esthetische ingreep ondergaan of wanneer medische ingreep zowel therapeutisch én 
esthetisch doel heeft

Circulaire 2021/C/114 42
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Vrijstelling BTW medische verzorging 
• Aanwezigheid therapeutisch doel wordt bepaald door medisch beroepsbeoefenaar 

Arts moet dit kunnen aantonen

Weerlegbaar vermoeden : nomenclatuur - in aanmerking voor tegemoetkoming – op voorschrift arts

In principe geen bijkomende motiveringsplicht

Indien niet op nomenclatuur of tegemoetkoming : geen reden om vrijstelling uit te sluiten : arts moet 
motiveren

Bv. patiëntendossier

Administratie kan slechts marginaal toetsen; medisch beroepsgeheim ! Anonimiseren

In btw-admin onderscheid tussen handelingen met en zonder therapeutisch doel

• Circulaire bevat voor lijst van beroepsgroepen een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van behandelingen met 
therapeutisch doel en zonder

Circulaire 2021/C/114 43

Vrijstelling BTW medische verzorging 

44

• Zijn vanaf 1/1/2022 niet meer vrijgesteld :

Prestaties van controleartsen

Medisch onderzoek door preventieadviseurs

Opstellen medisch deskundigenrapport i.h.k.v. aansprakelijkheid

Prestaties van artsen i.h.k.v. gerechtelijke expertise

• Formaliteiten

Aanvraag BTW-nummer tot 31/1/2022 – verlengd tot 28/2/2022

Handelingen 1e kwartaal kunnen in 2e kwartaal worden aangegeven

Aftrek en herziening

Circulaire 2021/C/114
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Vrijstelling BTW medische verzorging 
• Btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging en diensten en leveringen van 

goederen die hiermee nauw verband houden

• Geen vrijstelling voor : 

Diensten en leveringen van goederen die niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde 
handelingen of in hoofdzaak ertoe dienen extra opbrengsten te verschaffen en die in rechtstreekse 
mededinging worden verricht t.a.v. commerciële ondernemingen: bv.

Verstrekken van genees- en verbandmiddelen 

Terbeschikkingstelling van kamers 

Terbeschikkingstelling van televisie of telefoon tegen betaling in de kamer van een patiënt;

Drankenverkoop buiten de maaltijdverstrekking bij een ziekenhuisverblijf;

Terbeschikkingstelling van parkingplaats tegen betaling in het ziekenhuis; 

Kappers- of manicurediensten voor patiënten

Ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel

Circulaire 2021/C/114 45

Circulaire 2021/C/112 over de aangifteplicht van 
betalingen naar bepaalde Staten

3

45
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Belastingparadijzen

• Aangifteverplichting voor betalingen aan “belastingparadijzen” (art. 307, §1/2 WIB92)

• 3 soorten van belastingparadijzen

Door het Mondiaal Forum van de OESO aangemerkt als een Staat die niet effectief of substantieel de 
standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepast (OESO-lijst)

Lijst van Staten zonder of met een lage belasting (art. 179 KB/WIB92)

EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden

• Beoordelen op ogenblik van betaling

Giraal of chartaal geld per debet- of kredietkaart, cryptomunten, betalingen in natura 

Niet vereist dat betaling een kost dekt of dat er een tegenprestatie tegenover staat: betaling van huur, 
interesten, kapitaalaflossingen, royalty's, aankoop van goederen of vaste activa, dienstverrichtingen, 
bezoldigingen, commissies, makelaarslonen, erelonen, enz..

Circulaire 2021/C/112

Belastingparadijzen 

48

• Aangifteverplichting als totaal van betalingen tijdens belastbaar tijdperk hoger is dan 100.000 EUR

Aangifte voor belastbaar tijdperk van betaling 

Voor zover belastingplichtige weet of redelijkerwijze geacht wordt te weten dat begunstigde in geviseerde 
staat gevestigd is

Effectief betaald bedrag aangeven

Interesten of royalty’s : nettobedrag zoals artikel 22, §1, WIB92

• Formulier 275 F

• Sancties: 

Niet-aangifte: weigeren aftrekbaarheid betaling

Ook als betaling geen onderdeel is van werkelijke en oprechte verrichtingen met andere personen dan 
artificiële constructies!

Circulaire 2021/C/112
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Belastingparadijzen 

49Circulaire 2021/C/112

Belastingparadijzen

• OESO-lijst

Tot AJ 2021: enkel landen die als non-compliant werden aangemerkt

Bevestigd door Min.Fin. (PV 25 februari 2014) en circulaire 64/2010

Anguilla, Guatemala en Trinidad & Tobago

Circulaire 2021/C/112: vanaf AJ 2022 landen die als non-compliant of partially compliant worden 
aangemerkt 

Barbados, Botswana, Dominica, Kazachstan, Liberia, Malta, Panama, Seychellen, Sint-Maarten, Turkije, 
Vanuatu

Onduidelijkheid inwerkingtreding (AJ 2021 of AJ 2022)

• Lijst van Staten zonder of met een lage belasting

Vennb < 10% 

30 landen 

Circulaire 2021/C/112
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Belastingparadijzen

• EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden

9 landen: Amerikaans Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad & Tobago, Amerikaanse 
Maagdeneilanden en Vanuatu

Bij wet van 20 december 2020 “houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen” ook 
gevolgen aan gekoppeld 

Aangifteverplichting voor betalingen +100.000 EUR

Weigeringsgrond DBI-aftrek

CFC-regelgeving

Kaaimantaks

Coronamaatregelen: wederopbouwreserve, carry back,…

Wordt periodiek herbekeken

Circulaire 2021/C/112

Vrijstelling doorstorting 
bedrijfsvoorheffing
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Agenda 

53

Overzicht diverse 
vrijstellingen

Huidige regeling & wijzigingen

Vrijstelling m.b.t. O&O

Huidige regeling & wijzigingen

Vrijstelling m.b.t. 
ploegen- en 
nachtarbeid

1 2 3

Andere vooropgestelde 
wijzigingen

4

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Overzicht diverse vrijstellingen

1

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing54
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Wat houdt de vrijstelling tot doorstorting BV in?

55

• Wat? Vrijstelling tot doorstorting aan de Schatkist, maar wel inhouding op 
bezoldiging!

• Hoe? Dubbele aangifte in de bedrijfsvoorheffing (negatieve aangifte)

• Bewijs: nominatieve lijst ter beschikking houden (Bijlage IIIter KB/WIB92)

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Welke vrijstellingen bestaan er?

56Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Overwerk
Koopvaardij & 
baggersector

O&O Zeevisserij

Ploegen- & 
nachtarbeid

Sportbeoefenaars Looncorrectie Steunzones

Startende 
ondernemingen

Opleidingen

55
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Enkele cijfers

57Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Overuren

Onderzoek & 
Ontwikkeling

Nacht- en 
ploegwerk

Totaal vrijstellingen 2020 (3,4mia 
EUR)

Overuren Koopvaardij, baggervaart & speelvaart

Onderzoek & Ontwikkeling Zeevisserij

Nacht- en ploegwerk Sportbeoefenaars

Looncorrectie Steunzone

Startende ondernemingen

Bron: Parl.Vr. nr. 
451 van 21 mei 
2021

Enkele cijfers

58Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Bron: Parl.Vr. nr. 
451 van 21 mei 
2021
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Rekenhof: kritisch over controlebeleid (2019)

Kritiek

• Enkel controle na toekenning 
vrijstelling (bijv. niet bij indienen 
aangifte BV) en via steekproef

• Niet alle informatiebronnen gebruiken 
(bijv. ingediende bezwaarschriften, 
resultaten sociale controles…)

• Geen feedback n.a.v. controles

• Wetgeving ingewikkeld en onduidelijk

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing 59

Aanbevelingen

Wetgeving verduidelijken

Alle vrijstellingen controleren, “vooral die welke 
voor de hoogste fiscale uitgaven zorgen”

Richtsnoeren bij controleacties

Controleacties gestructureerd evalueren

Toename fiscale controles en navorderingen

60Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Aantal 

gecontroleerde 

aangiften

Aantal 

productieve 

controles

Bedrag van de 

rechtgezette 

voorheffing

Aantal 

gecontroleer

de aangiften

Aantal 

productieve 

controles

Bedrag van de 

rechtgezette 

voorheffing

Aantal 

gecontroleer

de aangiften

Aantal 

productieve 

controles

Bedrag van de 

rechtgezette 

voorheffing

Aantal 

gecontroleer

de aangiften

Aantal 

productieve 

controles

Bedrag van de 

rechtgezette 

voorheffing

ADM. GO 277 137    5.392.442,25 € 40 23  1.325.989,38 € 113 54  13.152.346,95 € 100 64  13.599.774,32 € 

GO CENTRUM BRUSSEL SPECIAAL 20 11     1.035.057,99 € 6 4        30.426,81 € 1 0                         -   € 8 5        949.479,89 € 

GO CENTRUM ANTWERPEN 79 37     1.897.305,12 € 2 2      302.234,45 € 19 8        235.009,34 € 19 14        968.601,73 € 

GO CENTRUM BRUGGE 21 7          31.673,78 € 8 3          8.340,00 € 36 26  10.454.101,42 € 9 7        975.821,20 € 

GO CENTRUM BRUSSEL 28 15        916.546,55 € 4 0                       -   € 2 2          78.177,17 € 15 7     1.887.551,37 € 

GO CENTRUM CHARLEROI 35 13        238.960,05 € 2 2      433.679,95 € 24 6        598.491,55 € 17 11     6.687.835,62 € 

GO CENTRUM GENT 16 4          91.033,89 € 5 5      151.369,53 € 10 3        591.891,77 € 12 9     1.021.063,19 € 

GO CENTUM LEUVEN 71 47     1.117.881,46 € 10 7      399.938,64 € 15 8     1.177.148,83 € 12 7        935.986,63 € 

GO CENTRUM LIEGE 7 3          63.983,41 € 3 0                       -   € 6 1          17.526,87 € 8 4        173.434,69 € 

ADM. KMO 614 295    4.916.920,57 € 1082 711  5.996.172,65 € 2076 1314  16.831.157,73 € 1376 808    6.938.629,96 € 

KMO CENTRUM AALST 43 22        103.053,48 € 75 54      244.414,01 € 155 112        646.121,26 € 106 76        461.644,26 € 

KMO CENTRUM ANTWERPEN 32 15          65.814,27 € 102 68      302.365,98 € 154 104     1.473.476,76 € 44 18        304.319,00 € 

KMO CENTRUM BRUGGE 24 11          29.694,44 € 58 39      121.067,02 € 95 68        259.801,66 € 101 47        256.473,00 € 

KMO CENTRUM BRUSSEL 1 13 3          19.578,08 € 38 27      283.405,50 € 59 45     1.220.981,44 € 59 32        228.938,29 € 

KMO CENTRUM BRUSSEL 2 26 11        858.704,55 € 46 26      311.885,28 € 122 84     1.325.878,33 € 123 82     1.169.273,69 € 

KMO CENTRUM CHARLEROI 54 29        220.663,34 € 78 58      377.308,71 € 193 99        900.683,26 € 75 33        120.020,45 € 

KMO CENTRUM BUITENLAND 14 3        150.341,99 € 3 1        15.961,37 € 10 5        209.078,65 € 13 10        440.508,65 € 

KMO CENTRUM GENT 76 42     2.331.227,98 € 119 84  1.989.055,20 € 188 108     1.785.859,17 € 86 46        327.351,55 € 

KMO CENTRUM HASSELT 68 33        118.471,89 € 111 64      352.409,26 € 215 154     1.479.065,88 € 100 64        465.652,88 € 

KMO CENTRUM KORTRIJK 34 23        188.107,34 € 59 43      513.120,87 € 129 82        418.320,50 € 122 63        410.848,51 € 

KMO CENTRUM LEUVEN 75 34        544.849,10 € 129 78      487.795,59 € 249 160     3.382.756,91 € 187 114     1.710.249,97 € 

KMO CENTRUM LIEGE 36 14          63.412,59 € 73 48      143.970,87 € 180 110        851.927,08 € 107 54        188.787,35 € 

KMO CENTRUM MECHELEN 62 32        147.712,79 € 120 71      374.994,24 € 183 91     1.733.710,20 € 158 110        490.400,26 € 

KMO CENTRUM MONS 24 4          23.102,45 € 50 38      456.990,69 € 84 53        810.759,93 € 42 25        120.818,58 € 

KMO CENTRUM NAMUR 33 19          52.186,28 € 21 12        21.428,06 € 60 39        332.736,70 € 53 34        243.343,52 € 

ADM.P 2 1            3.213,80 € 7 3        10.266,59 € 16 1            6.316,22 € 

POLYVALENT CENTRUM EUPEN 2 1             3.213,80 € 7 3        10.266,59 € 16 1             6.316,22 € 

Totaal 893 433  10.312.576,62 € 1129 737  7.332.428,62 € 2205 1369  29.989.820,90 € 1476 872  20.538.404,28 € 

2017 2018 2019 2020 Bron: Parl.Vr. 
van 2 oktober 
2020
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Toename fiscale controles en navorderingen

61Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing 

Bron: Parl.Vr. 
nr. 451 van 21 
mei 2021

Vrijstelling m.b.t. ploegen- en 
nachtarbeid

2

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 62

61
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Wat houdt de vrijstelling tot doorstorting BV in?

63

• Wettelijke basis: art. 275/5 WIB92, stelselmatig aangepast

Verhoging tarief

Nieuwe categorie (bijv. systeemvaart)

Diverse circulaires en FAQ’s

• Hoeveel? 22,8% van de belastbare bezoldiging

Uitzonderingen: Volcontinu (25%) en Werken in onroerende staat (18%)

• Ratio: 

compensatie voor extra kosten waarmee een werkgever geconfronteerd wordt omdat WN’s in systeem van ploegen- of 
nachtarbeid werken (MvT, Parl.St. Kamer 2003-2004, DOC51 0474/001, 152)

Bijv. openbaar vervoer, kinderopvang… 

Verhogen competitiviteit

Niet sectorgebonden!

• Geen verboden staatssteun, want niet selectief

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Voorwaarden m.b.t. ploegenarbeid

Toekennen ploegenpremie

WN 1/3 arbeidstijd in ploegensysteem

Kwalificeren als onderneming waar ploegenarbeid wordt verricht

Werknemers van categorie 1 cf. art. 330 Programmawet 24 december 2002

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 64

63
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Voorwaarden – toekennen ploegenpremie

65

• Premie die wordt toegekend n.a.v. ploegen- of nachtarbeid (FAQ 8)

Logistieke sector: quid premie CAO dd. 9 augustus 2007?

Premie voor werk vóór 7u of na 19u

REA Hasselt (11 maart 2021): premie moet worden toegekend, ongeacht tijdstip waarop 
men begint te werken

• Moet niet afzonderlijk op loonbrief vermeld staan

Maar, wel bepaalbaar en identificeerbaar

Vermelding in arbeidsreglement en overeenkomst?

• Wachtvergoeding is geen ploegenpremie

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Voorwaarde: WN 1/3 arbeidstijd in ploegensysteem

66

• WN moet 1/3 van de arbeidstijd in ploegensysteem werken tijdens de betrokken 
maand waarvoor voordeel wordt gevraagd

Voldaan = volledige belastbare bezoldiging komt in aanmerking

• Hoe beoordelen?

Per dag of uur?

Bv. onderneming met vroege & late ploeg en dagploeg (zonder ploegenpremie) en 7,5u werken per 
dag

Week Gepresteerde arbeid Gewerkte uren Dagbasis Uurbasis

Week 1 Ma – vr vroege ploeg 37,5 5 dagen 37,5

Week 2 dagploeg 37,5 0 0

Week 3 dagploeg 37,5 0 0

Week 4 Ma en di 2u ploegenarbeid, 
woe-vr dagploeg

26,5 2 dagen 4

7/20 >1/3de 41,5/139 < 1/3de

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Voorwaarde: WN 1/3 arbeidstijd in ploegensysteem

67

• FAQ 2015: keuze bij belastingplichtige (dag – uur), maar wel consequent toepassen

• Maar: hof van beroep Bergen (21 oktober 2020): op uurbasis te bekijken 
(nachtarbeid), circulaire is contra legem

• Circulaire 2021/C/99 van 16 november 2021: beoordelen op uurbasis vanaf 1 
januari 2022

• Hoe berekenen?

Volledige arbeidstijd tijdens de betrokken maand

Ook schorsing met behoud van loon in rekening brengen

Enkel indien men normaal tewerkgesteld zou zijn in ploeg of ‘s nachts!

Overuren tellen ook mee

• Uren in ploegen- en nachtarbeid mogen worden samengeteld!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Onderneming waar ploegenarbeid wordt verricht (art. 275/5, §2, 
1° WIB92)

68

Minstens 2 ploegen van 
minstens 2 WN’s

Hetzelfde werk verrichten 
zowel qua inhoud als 

omvang

Elkaar in de loop van de dag 
opvolgen zonder 

onderbreking

Overlapping van maximaal 
¼ van de dagtaak

Ploegenarbeid

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers

69

• Afhankelijk van de feiten: bijv. ochtend- en middagploeg

• Duidelijke afbakening wanneer welke ploeg aan het werk is en uit hoeveel/welke leden deze bestaat (REA Hasselt dd. 11 maart 2021)

Quid indien veel uurroosters (bijv. starten per 15min)? 

Hoe bewijzen? planning of tijdsregistratie bijhouden?

• Quid combinatie ploegensysteem en dagploeg?

Overlappende dagploeg wordt buiten beschouwing gelaten (FAQ 4)

• Vast werken in bepaalde ploeg komt ook in aanmerking (FAQ 5)

• Ondersteunende functies kunnen ook deel uitmaken van de ploeg

Bijv. ploegleider (FAQ 6)

Maar, voorwaarden voor ploegenarbeid moeten voldaan zijn (Parl.Vr. 16 maart 2021)

Leden medische dienst, vakbondsafgevaardigden, HR-dienst?

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers: dezelfde werkplaats?

70

• Stelselmatig gevraagd in standaard VOI

• Verdeelde standpunten

Min.Fin: alle leden van de ploeg op dezelfde plaats vervangen (Parl.Vr. dd. 27 oktober 2015)

Zie ook sociaal recht: “dezelfde werkplek” (art. 2 KB 16 juli 2004)

Hof van beroep Antwerpen (wegenwachters/buschauffeur-arrest): geen wettelijk vereiste (tussenarresten 

19 oktober 2019)

REA Antwerpen (17 mei 2021): sociaalrechtelijke definitie werkt wel door

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Hetzelfde werk qua inhoud en qua omvang

71

• Geen definitie in wet of parl. voorbereidingen – voer voor discussie!

• Hetzelfde: dezelfde of vergelijkbaar?

Min.Fin. (Parl.Vr. dd. 27 oktober 2015): dezelfde

Hof van beroep Antwerpen (19 januari 2021): vergelijkbaar (zie ook REA Brugge 23 november 2020)

• Werk: 

Min.Fin. (Parl.Vr. dd. 27 oktober 2015): omvang van de ploegen moet dezelfde zijn

Hof van beroep Antwerpen (19 januari 2021): het werk dat wordt verricht, is van belang. Te beoordelen op het niveau van de 

ploeg, niet van de individuele werknemer

• Inhoud & omvang:

Beoordelen op ploegniveau, afhankelijk van de aard van het werk

Quid piekmomenten? 

REA Hasselt (11 maart 2021): niet hetzelfde werk qua inhoud

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

• HETZELFDE WERK QUA INHOUD EN QUA OMVANG - ONDUIDELIJKHEDEN

Criterium?
Fiscus: aantal leden van de ploeg?

Quid ziekte & verlof?

Andere criteria; zoals tijdsduur?

Vergelijkbaar?
Waar ligt de grens? 

Subjectief?

Detail? Concrete taken?

71
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Hetzelfde werk qua inhoud en qua omvang (“buschauffeurs-arrest”)

Feiten

Fiscus

• Geen aflossing op dezelfde werkplaats

• Niet hetzelfde qua inhoud en omvang

• Overlapping meer dan 1/4

73

A
B

Hof van beroep Antwerpen (15 oktober 
2019 & 19 januari 2021)
• Dezelfde werkplaats

Geen wettelijk vereiste: antwoord Min.Fin. kan geen 

voorwaarde toevoegen

Continuïteit moet worden verzekerd

• Hetzelfde qua inhoud en omvang

Omvang van het werk

Inhoud: verzorgen dienst van de lijnbussen

Hoe te beoordelen?

Geen wettelijk criterium: beoordelen duurtijd

Hetzelfde = vergelijkbaar

• Probleem met overlapping

Hetzelfde werk qua inhoud en qua omvang

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 74

Feiten

• Pechverhelping

• 2 ploegen (166 WN’s en 90 WN’s)

• Wegenwachters alleen op pad

• Chauffeurs werkzaam in bepaalde regio

Fiscus

• Niet hetzelfde qua inhoud en omvang

• Geen continuïteit, maar individuele WN’s

• overlapping
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Hetzelfde werk qua inhoud en qua omvang

75

Hof van beroep Antwerpen (15 oktober 2019 & 19 januari 2021)

• Dezelfde werkplaats is geen vereiste

• Hetzelfde werk qua inhoud & omvang

Pechverhelpingsvoertuigen bemannen

Individuele WN’s die diverse taken uitoefenen, maar als groep instaan voor pechverhelping

Aantal leden van de ploeg kan richtinggevend zijn voor omvang

In casu: beoordeling aantal interventies

Niet vergelijkbaar

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder onderbreking

76

• Ratio: continuïteit van de activiteit / dienstverlening

• “in de loop van de dag”

FAQ: voorwaarden dag per dag beoordelen, dus binnen 24u

Min.Fin: enkel dagelijkse periodiciteit komt in aanmerking (Parl.Vr. nr. 561 van 28 juli 2021)

Stel: wekelijkse opvolging → komt niet in aanmerking

Kritiek?

Tekst van de wet?

Parlementaire voorbereiding: “gewoonweg overgenomen”

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder onderbreking

77

• Zonder onderbreking

Ploegen moeten elkaar onmiddellijk opvolgen

Quid kleine onderbreking tussen ploegen?

Bijv. 15min. tussen aflossingen (bijv. vermijden dat er te veel volk tegelijk aanwezig is op de werkvloer)

Min.Fin.: korte pauze is mogelijk (MvT, DOC 51 0473/027, 27)

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Geen overlapping van meer dan ¼ dagtaak

78

• Dagtaak: uurroosters van arbeidsreglement

Tenzij, systematisch afwijken

• Beoordelen per ploeg

Zie bijv. Antwerpen m.b.t. autobussen

• Wordt strikt geïnterpreteerd

Bijv. dagtaak van 7,5u → maximale overlap van 1u 52min

2u overlap voldoet dus niet aan de voorwaarden!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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BEDENKINGEN

Gelijkheidsbeginsel?
Diverse voorwaarden en strikte interpretatie in 
overeenstemming met doel van de regeling?

Verboden staatssteun? Geen staatssteun omwille van ruime toepassing

Legaliteitsbeginsel en recht op 
eigendom?

Duidelijke criteria?

In dubio contra fiscum of in dubio 
pro fisco ?

Vrijstelling, dus pro fisco!

79Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Bedoelde werknemers

• Enkel bezoldigingen betaald aan werknemers van de 1ste categorie, bedoeld in art. 330 
Programmawet (I) van 24 december 2002

Niet: non-profit sector

Maar: wetsontwerp voor uitbreiding naar non-profit (zie ook Parl.Vr. dd. 5 mei 2021)

• Specifieke werknemers

Statutaire werknemers bij overheidsbedrijven (Proximus, Bpost)

Werknemers bij HR Rail

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Overdraagbaarheid

• Vrijstelling niet meer per werknemer, maar op niveau groep werknemers

Geen beperking meer tot effectief ingehouden BV voor de werknemer

Saldo van andere werknemers aanwenden

Geen verlies meer!

• Bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 1 januari 2018

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Andere vormen van ploegenarbeid

82

• Gelijkgesteld met onderneming-klant

• Sectorale controles m.b.t. voorwaarden!Uitzendsector

• Continue bezetting tijdens week & weekend

• Specifieke voorwaarden

• 25% i.p.v. 22,8%
Volcontinu

• Afwijkende voorwaarden

• Werken in onroerende staat verrichten

• 18% i.p.v. 22,8%

Werken in 
onroerende staat

Systeemvaart
• Binnenscheepvaart

• Uniek systeem van ploegenarbeid

• Max. 200.000 EUR

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Voorwaarden m.b.t. nachtarbeid

83

• Enkel prestaties tussen 6u en 24u

• Gewoonlijk beginnen vanaf 5u

Werken tussen 20u en 6u, uitz.:

Premie toekennen voor nachtarbeid

• Beoordelen op grond van uurbasis (Bergen 21 oktober 2020)

1/3 van de arbeidstijd werkzaam in nachtarbeid

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Op til zijnde wijzigingen?

84

• Ratio van de wijzigingen: 

omzetting aanbevelingen Rekenhof

versterken wettelijk kader

Budgettaire doelstellingen

In lijn brengen met Europese Staatssteunregelgeving

• Ploegen- en nachtarbeid worden beschouwd als afzonderlijke regimes (opnemen in 
afzonderlijke paragrafen)

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 
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Op til zijnde wijzigingen?

85

Huidig regime Oorspronkelijk voorstel Herwerkt voorstel

Geen locatie-vereiste (cf. RS buschauffeurs en VAB Ploegenarbeid moet worden verricht binnen dezelfde 
inrichting

Voorwaarde geschrapt

Overlap van 1/4de van de dagtaak (bijv. 8u → 2u) Overlap van 1/16de van de dagtaak (bijv. 8u → 30min) Overlap van 1/4de van de dagtaak

Geen minimale ploegenpremie Ploegenpremie moet minstens 7,5% bedragen en 
voor nachtarbeid 15%

Premie bedraagt minstens 2% (ploegen), resp. 12% 
(nacht)

Geen vereiste m.b.t. publicatie ploegenpremie Ploegenpremie moet bij CAO of arbeidsreglement zijn 
vastgelegd

Ploegenpremie moet vanaf 1/4/2024 bij CAO of 
arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst zijn 
vastgelegd

Berekening 1/3de-regel wordt niet wettelijk geregeld Wettelijke verankering berekening 1/3de-regel op 
uurbasis

Wettelijke verankering berekening 1/3de-regel op 
uurbasis

1/3de-regel houdt rekening met ploegen- en 
nachtarbeid

1/3de-regel wordt afzonderlijk voor ploegen- en 
nachtarbeid berekend

1/3de-regel wordt afzonderlijk voor ploegen- en 
nachtarbeid berekend

Ploegen moeten elkaar opvolgen zonder 
onderbreking

Toevoeging dat onderbreking van 15min niet in 
aanmerking wordt genomen

Toevoeging dat onderbreking van 15min niet in 
aanmerking wordt genomen

Fiscaal voluntariaat komt in aanmerking Fiscaal voluntariaat komt nog in aanmerking? Fiscaal voluntariaat komt nog in aanmerking?

Uitzendkantoor kan toepassen, zonder specifieke 
formaliteiten

Uitzendkantoor moet uitdrukkelijk akkoord 
klant/gebruiker hebben voor toepassing

Uitzendkantoor moet uitdrukkelijk akkoord 
klant/gebruiker hebben voor toepassing vanaf 
1/10/22

Geen bewijs vereist bij aangifte, enkel nominatieve 
lijst

Bewijs bij indienen aangifte dat voorwaarden voldaan 
zijn. Koning bepaalt modaliteiten

Bewijs bij indienen aangifte dat voorwaarden voldaan 
zijn. Koning bepaalt modaliteiten

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegen- & nachtarbeid 

Vrijstelling m.b.t. Onderzoek & 
Ontwikkeling

3

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling86
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Wat houdt de vrijstelling tot doorstorting in?
• Wettelijke basis: art. 275/3 WIB92

Meerdere aanpassingen (bijv. uitbreiding diploma’s)

Diverse circulaires

• Hoeveel? 80% van de bedrijfsvoorheffing

• Aanmelding bij Belspo vereist!

• Ratio: Ondersteunen van wetenschappelijk en onderzoek & innovatie aanmoedigen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Voorwaarden

88

Wie komt ervoor in aanmerking?

Diploma-vereiste

Voorafgaande aanmelding bij Belspo

Welke activiteiten?

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Wie komt in aanmerking

89

Universiteiten & 
hogescholen

FWO’ers
Wetenschappelijke 

instellingen

Ondernemingen 
die samenwerken 
met universiteiten 

& hogescholen

Young Innovative
company

Andere 
ondernemingen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Wie komt in aanmerking – young innovative company (YIC)

90

• Voorwaarden

Kleine vennootschap

Bestaat minder dan 10 jaar voor 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling wordt toegekend

Verboden staatssteun?

Niet opgericht i.h.k.v. herstructurering, overname, uitbreiding van een vroegere activiteit…

Doel: oprichten van nieuwe vennootschappen aanmoedigen

Uitgaven gedaan die minstens 15% van de totale kosten van het vorige belastbaar tijdperk 

vertegenwoordigen

• Indien niet meer voldoen aan de voorwaarden, mag vrijstelling vanaf de 
daaropvolgende maand niet meer worden toegepast

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Diplomavereiste

91

• Werknemers moeten specifiek diploma hebben opdat vrijstelling kan worden 
toegepast

Universiteit, hogeschool, FWO: hoger onderwijs

Erkende wetenschappelijke instellingen: hoger onderwijs

Ondernemingen met samenwerkingsovereenkomst: hoger onderwijs

YIC: geen diplomavereiste!

Andere ondernemingen: bachelor – master - doctoraat

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Diplomavereiste YIC

92

• Geen diplomavereiste, maar moet “onderzoeker, onderzoekstechnicus of 
projectbeheerder” zijn (cf. bijlage IIIter KB/WIB92)

Onder onderzoeker wordt verstaan, wetenschappers of ingenieurs die werken aan de ontwikkeling of de 

uitvinding van kennis, producten, processen, nieuwe methoden of systemen. Zijn gelijkgesteld met 

ingenieurs, de bezoldigden die zonder het diploma te hebben, deze kwalificatie hebben behaald in de 

schoot van hun onderneming;

Onder onderzoekstechnicus wordt verstaan, de personen die in nauwe samenwerking werken met de 

onderzoekers om de noodzakelijk technische ondersteuning te leveren bij experimenteel onderzoeks- en 

ontwikkelingswerk;

Onder projectbeheerders inzake onderzoek en ontwikkeling wordt verstaan, de personen die de leiding 

hebben over organisatie, coördinatie en planning van het project zowel op administratief, juridisch, 

financieel als technologisch vlak.

• Administratief of commercieel personeel komt niet in aanmerking!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Diplomavereiste YIC

93

• Enkel de tijd gepresteerd aan O&O komt in aanmerking

• Vrijstelling enkel toepassen op BV verschuldigd op bezoldiging die betrekking heeft op 
O&O

Pro rata toepassen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Diplomavereiste andere ondernemingen

94

• Buitenlandse diploma’s komen ook in aanmerking

• Opgelet: Voor bachelor-diploma’s bedraagt de vrijstelling sinds 2020 ook 80%

Voordien slechts 40%

Bijkomende beperking: indien zowel bachelors als masters/doctors te werk gesteld, is totale vrijstelling 

voor bachelors beperkt tot 25% van de totale vrijstelling

Verhoogd tot 50% voor kleine vennootschappen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Voorafgaande aanmelding BELSPO

95

• Projecten of programma’s komen enkel in aanmerking als ze (voorafgaand) zijn 
aangemeld bij BELSPO (essentiële voorwaarde!)

Project: kenmerkt zich door een flexibele inzet van kenniswerkers om doelgericht en binnen een 

afgebakende tijdspanne een concreet plan te realiseren

Programma: een O&O-activiteit die op continue wijze - structureel of recurrent - wordt uitgevoerd. 

• Kan schriftelijk, per e-mail, mondeling, maar bewijslast!

• Welke gegevens?

Identificatie schuldenaar

Beschrijving project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel of industrieel 

onderzoek betreft of experimentele ontwikkeling

Verwachte aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum

Strikte voorwaarden!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Voorafgaande aanmelding BELSPO

96

• Veel discussie over aanmelding BELSPO

Voorafgaand?

REA Hasselt 4 maart 2021: “De rechtbank is van oordeel dat deze aanvraag moest zijn gebeurd voorafgaand aan de aanvang van het 

betrokken project/programma (…) Dit blijkt duidelijk uit de uitdrukkelijke wettelijke vereiste dat in de aanmelding bij B. onder meer de 

verwachte aanvangsdatum moet worden vermeld. Dit kan niet anders geïnterpreteerd worden dan dat de aanmelding voorafgaat aan de 

aanvang van het project. Deze duidelijke tekst moet niet verder geïnterpreteerd worden. Daarmee wordt geen voorwaarde aan de wet

toegevoegd, maar enkel toepassing gemaakt van een voorwaarde die in de wet vermeld staat.”

Antwerpen 19 januari 2021: “Vermits de aanmelding bij Belspo een toepassingsvoorwaarde van de vrijstelling betreft, volstaat het niet 

dat pas aan deze voorwaarde is voldaan op het moment dat de belastingplichtige binnen de termijn van artikel 368 WIB 92 om teruggave 

van de bedrijfsvoorheffing vraagt.”

Gent 5 mei 2020: “Deze tekst van de wet gebruikt uitdrukkelijk de woorden zijn aangemeld en de verwachte aanvangsdatum. Het gebruik 

van het woord verwachte aanvangsdatum wijst erop dat de aanvangsdatum zich in de toekomst moet situeren. Deze wettekst behoeft 

geen andere interpretatie dan de normale betekenis van de gebruikte en voldoende duidelijke bewoording. Deze woorden laten er geen 

twijfel over bestaan dat de aanmelding gebeurd moet zijn voorafgaandelijk aan de aanvang van het project of programma, en derhalve 

feitelijk voorafgaand aan de periode waarop de in aanmerking komende bezoldigingen betrekking hebben.”

Geen toepassing “substance over form”

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Voorafgaande aanmelding BELSPO

97

• Veel discussie over aanmelding BELSPO

Quid wijzigingen aan de aanmelding?

Werken in principe niet terug, tenzij kan worden aangetoond dat de wijziging reeds eerder werd meegedeeld 

(Parl.Vr. 448 van 10 juli 2020)

Einddatum?

Min.Fin.: “Een aanmelding die geen einddatum vermeldt of die geen realistische maar een puur hypothetische 

einddatum vermeldt, voldoet niet aan de wettelijke voorwaarde van artikel 275/3, §3, vierde lid, WIB 92, wat 

impliceert dat de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing geen rechtmatige aanspraak zal kunnen maken op de 

steunmaatregel vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling” (parl.vr. 

nr. 62 van 9 november 2020)

• Advies: jaarlijkse Belspo-aanmelding

Opgelet: ook nog discussie mogelijk!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Welke activiteiten komen in aanmerking?

98

• 3 soorten O&O (art. 275/3, §3 WIB92)

fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over 

de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of 

gebruik wordt beoogd;

industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de 

ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. 

Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de 

validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes;

experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke 

en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of

diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden 

verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en 

andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.

Ook ontwikkeling commercieel bruikbare prototype’s en proefprojecten

Niet routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten 

en andere courante werkzaamheden

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Welke activiteiten komen in aanmerking?

99

• Parlementaire voorbereiding (DOC 51, 2128/003):

Onderzoek: het vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het oog op het verwerven van nieuwe 

wetenschappelijke of technische kennis en inzichten;

Ontwikkeling: de toepassing van kennis verkregen door onderzoek of op een andere wijze, leidend tot een plan of 

ontwerp voor de productie van nieuwe of aanzienlijk verbeterde materialen, apparaten, producten, processen, 

systemen of diensten, voorafgaand aan het begin van commerciële productie of gebruik.

• Zie ook: Frascati-handleiding (OESO)

5 criteria: nieuwheid – gebaseerd op een creatief proces – onzekerheid over uitkomst – gepland/gebudgetteerd –

leiden tot reproduceerbare resultaten

• Steeds feitelijke beoordeling

Gent 19 maart 2019

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Welke activiteiten komen in aanmerking?

100

• Oplossing: bindend advies vragen aan BELSPO?

Veel discussie met fiscus!

Legt adviezen naast zich neer: summier, niet grondig onderzocht…

Moet niet per se op moment van aanmelding bij BELSPO, kan ook later gevraagd worden

• Antwerpen 16 maart 2021

Advies is bindend als hieruit blijkt

Wat de betrokken projecten zijn

Over welke periode de aanvraag betrekking heeft

Over welk soort O&O het gaat (fundamenteel / industrieel / experimenteel)

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Welke activiteiten komen in aanmerking?

101

• Hoe bewijs leveren van gepresteerde O&O?

Alle middelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed (FAQ 8)

Bijv. timesheets, maar geen wettelijk vereiste!

• In de praktijk veel discussie als er geen timesheets voorhanden zijn

Via andere middelen aantonen?

Bijv. interne rapportering, verslagen van meetings, agenda’s….

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Op til zijnde wijzigingen?
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• Ratio van de wijzigingen: 

Remediëring van tekortkomingen die door het Rekenhof werden vastgesteld

verbeteren wettelijk kader

Ontwerp is niet opgesteld vanuit een vooropgesteld budgettair oogmerk!

In lijn brengen met Europese Staatssteunregelgeving

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling
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Op til zijnde wijzigingen?
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YIC Universiteiten / hogescholen / UZ / 
wetenschappelijke instelling

Andere ondernemingen

Hervormen naar starterssteun (art. 
275/10 WIB92)

50% minimale tijdsbesteding O&O-
projecten

O&O-opdrachten uitvoeren

Innovatieve onderneming 
(voorwaarden te bepalen door de 
Koning)

Toevoeging van UZ O&O-projecten (geen programma!)

Beperkt tot 800.000 EUR O&O-projecten (geen programma!) De Koning bepaalt de wijze van 
aanmelding (quid rol BELSPO?)

Ten hoogste 48 maanden ingeschreven 
in KBO

Geen fiscaal voluntariaat Inhoudelijke beschrijving van de O&O-
opdrachten

Geen fiscaal voluntariaat Aanmelding geldt slechts 11 maanden

Vrijstelling in verhouding van duurtijd 
O&O-opdrachten t.o.v. arbeidstijd

Geen fiscaal voluntariaat

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: onderzoek & ontwikkeling

Andere wijzigingen
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Andere wijzigingen

105

Alle vrijstellingen

• Ficheverplichting

• Uitsluiting fiscaal voluntariaat

Procedure

• Vordering tot teruggaaf 
binnen 3 jaar i.p.v. 5 jaar (art. 
368/1WIB92)

• Verlenging aanslagtermijn bij 
vordering tot teruggaaf (max 
6m)

• Belastingverhoging bij 
onjuiste aangifte die 
aanleiding geeft tot vrijstelling

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: andere wijzigingen

Dank voor uw aandacht!
Hilde Van den Keybus & Luk Cassimon

02/234.67.10 of 03/286.79.40

Hilde.Vandenkeybus@monardlaw.be

Luk.Cassimon@monardlaw.be

www.monardlaw.be
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