
29-11-2022

1

Update Fiscaliteit en 
Accountancy
Actua overzicht

01.12.2022

Koen Janssens

Nieuwe wetgeving

1

Actua overzicht

1

2



29-11-2022

2

auteursrechten

• “terugkeer naar oorspronkelijke doelstellingen”

• 30/70-grens

• verlies gunstregime na 5 jaar bij te hoge inkomsten

• mededeling aan het publiek of publieke vertoning

• ofwel kunstenaarsattest

• wat met software?

• vanaf 1.1.2023

• (kort) overgangsregime
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programmawet

• ‘korf’ (minimumbelasting voor vennootschappen): 70% → 40%

• notionele interestaftrek afgeschaft vanaf aj. 2024

• geen belastingvermindering voor tweede woning meer vanaf 2024

• indexering vennootschapsbijdrage, uitstel betaling

• FBB royalty’s: werkelijke bronbelasting

• flexijobs ook in landbouw, zorg, sport, cultuur, evenementen

(Kamer, doc. 3015)
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wet houdende diverse fiscale bepalingen

• expats: verduidelijkingen

• geen samenvattende opgaven meer

• aftrek onderhoudsgeld in BNI

• BV-korting voor uitzendbureaus

• elektronische voorstellen vereenvoudigde aangifte

(Kamer, doc. 3012)
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Vlaams programmadecreet

• lichte vracht: pickups uitgesloten

• co-ouderschap: OV-vermindering kinderen ten laste

(Vl.Parl., doc. 1466)
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Rechtspraak
vastgoed

• Cass. 21.10.22: meerwaardetheorie voor aftrek woning in 
vennootschap verworpen

• Gent 21.6.22 (familiale vennootschappen in erfbelasting): ook 
vastgoedactiviteit kan ‘reële economische activiteit’ zijn
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Rechtspraak
misbruik

• Cass. 25.10.22: niet elke handeling hoeft door belastingplichtige zelf 
gesteld te zijn (schenking na inbreng in gemeenschap)

• Antwerpen 6.9.22: idem voor aandelenverkoop vs. dividend

• Vlabel-ruling 22019, 20.6.22: 3% verkooprecht en ‘verhinderend 
bezit’
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Rechtspraak
Grondwettelijk Hof

• GwH 27.10.22, 138/2022: effectentaks is niet ongrondwettelijk 
behalve retroactiviteit specifieke misbruikbepaling

• GwH 17.11.22, 149/2022: belastingverhoging en boete samen mag, 
ondanks non bis in idem

“De laatste jaren is dit bijzondere belastingregime in 
een toenemend aantal gevallen toegepast en heeft het 
zich ontwikkeld tot een volwaardige beloningsmethode 
in sectoren van beroepsactiviteiten die soms ver afstaan 
van de vooraf gestelde doelstellingen van de wetgever 
in 2008.”

memorie van toelichting, 3015/1, p. 57 (m.b.t. auteursrechten)
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“Het klopt dat aan mij de opdracht is gegeven om in 
december 2022 een gedetailleerde en ambitieuze
eerste fase van een bredere fiscale hervorming aan de 
regering voor te leggen. Het verminderen van de lasten
op arbeid en het rechtvaardig maken van onze fiscaliteit
zal daarbij uiteraard de rode draad vormen. Het is de 
intentie van de regering om de eerste fase van een
bredere fiscale hervorming nog tijdens de huidige
legislatuur in te voeren. Meer details kan ik daarover
momenteel nog niet geven.”

Van het hervormingsfront geen nieuws (Mond. Vr. 23.11.22)
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Dank u voor uw
aandacht!
Koen Janssens

Nog vragen?

koen.janssens@wolterskluwer.com
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