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Update Fiscaliteit & 
Accountancy

2 februari 2023

Luk Cassimon & Hilde Van Den Keybus

Agenda

Programmawet van 26 december 2022

Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

KB 19 December 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de 
bedrijfsvoorheffing

Wet van 21 december 2022 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging 
van Richtlijn 20111/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen  (DAC7)

Wet van 21 december 2022 houdende diverse fiscale bepalingen

In de pijplijn?

NCOI – update fiscaliteit
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Programmawet 26 december 
2022

1

NCOI – update fiscaliteit

Inhoud

Hervorming regime 
auteursrechten

Afschaffing 
belastingvermindering 

kapitaalaflossingen 
hypothecaire leningen

Beperkte 
aftrekbaarheid 
jaarlijkse taks 

kredietinstellingen

Afschaffing aftrek voor 
risicokapitaal

Tijdelijke aanpassing 
korf

FBB royalty’s

NCOI – update fiscaliteit
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Vergoeding voor concessie van auteursrechten

▪ Inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige 
rechten en wettelijke licenties

▪ Belastbaar als roerende inkomsten cf. art. 17, §1, 5° WIB92

• Begrensd!

• Tarief 15%

• Forfaitaire kosten

▪ Ficheverplichting vanaf AJ 2022!

▪ Uitgebreide toepassing: kunstenaars, auteurs, software developers, bedrijfsleiders

NCOI – update fiscaliteit

Vergoeding voor concessie van auteursrechten (oude regime)

Cessie of concessie

▪ Cessie = verkoop van auteursrechten

▪ Concessie = verhuur van auteursrechten

• Bijv. licentie verlenen

Auteursrechten

▪ Rechten verbonden aan exploitatie van 
auteursrechtelijk beschermd werk

▪ Werken van letterkunde en kunst (boek XI 
WER)

• Niet alleen literatuur, maar ook lessen, 
voordrachten, artikels…

• Databanken (excel) en software?

▪ Voorspruiten uit intellectuele of artistieke 
inspanning van de maker (creatief)

▪ Persoonlijke stempel dragen (origineel) en 
in een concrete vorm gegoten

• Loutere ideeën volstaan niet

NCOI – update fiscaliteit

5

6



31-1-2023

4

Vergoeding voor concessie van auteursrechten (oude regime)

Naburige rechten

▪ Nevenrechten: rechten i.v.m. de prestatie 
en uitvoeringen

• Bijv. zangers, acteurs…

Wettelijke licentie

▪ Collectieve vergoedingssystemen

• Bijv. SABAM

Wie kan van het regime genieten?

▪ Enkel natuurlijke personen

▪ De auteur

▪ Meerdere auteurs?

• Deelbare of ondeelbare werken?

▪ Creatie i.h.k.v. arbeidsovereenkomst

• WN is de auteur

• Contractueel afwijken is mogelijk – overdracht 
aan werkgever

• Afzonderlijk te bepalen in de arb.ovk.

o Vergoeding voor voorzien!

NCOI – update fiscaliteit

Vergoeding voor concessie van auteursrechten (oude regime)

Computerprogramma’s

▪ Titel 6 - Art. XI.294 WER: computerprogramma’s zijn auteursrechtelijk beschermd 
en gelijkgesteld met werken van letterkunde

▪ Min.Fin.: vallen weliswaar onder titel 6 en 7 boek XI WER, maar zijn niet 
uitgesloten van fiscaal regime (PV 9 februari 2011)

▪ Oorspronkelijk?

• Eigen creatie van de auteur

▪ Enkel het computerprogramma is beschermd

• Niet het idee

• De keuze en het samenbrengen van de verschillende elementen moet blijk geven van 
creativiteit

▪ Geen bescherming als creatieve vrijheid beperkt is

• Bijv. omwille van technische redenen, beperkingen…

NCOI – update fiscaliteit
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Vergoeding voor concessie van auteursrechten (oude regime)

Databanken

▪ Titel 7 boek XI WER

▪ Verzameling van gegevens, werken of andere zelfstandige elementen: excel

▪ Systematisch of methodisch geordend

▪ Voornamelijk de structuur van de databank is beschermd 

▪ Aantonen dat het origineel en creatief is!

NCOI – update fiscaliteit

Vergoeding voor concessie van auteursrechten (oude regime)

▪ Roerende inkomsten belastbaar aan 15%

▪ Inhouding (verrekenbare) RV

▪ Grens AJ 2023: 64.070 EUR

▪ Meerdere: beroepsinkomen?

▪ Forfaitaire kosten
• Tot 17.090 EUR: 50%

• 17.090 – 34.170 EUR: 25%

• > 34.170 EUR : geen kostenaftrek

Voordelig belastingregime

▪ Loon voor werknemers

▪ Geen bijdrage voor bedrijfsleider!

Sociale zekerheidsbijdrage?

NCOI – update fiscaliteit
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Vergoeding voor concessie van auteursrechten (oude regime)

▪ Opgelet bij werknemers

• Creatieve tijdsbesteding aantonen

o 1/4 van de creatieve tijdsbesteding kan via auteursrechten vergoed worden

o Opgelet: DVB aanvaardde maximaal 80% creatieve tijdsbesteding

• Uitdrukkelijk in schriftelijke overeenkomst vastleggen 

o Bijv. addendum bij bestaande overeenkomst

o Afzonderlijke vergoeding voorzien?

• Ficheverplichting!

• Werkgever moet auteursrechten afschrijven?

• Zekerheid: aanvragen ruling

• Enorm veel rulings aangevraagd

NCOI – update fiscaliteit

Vergoeding voor concessie van auteursrechten (bedrijfsleider)

▪ Bezoldiging ▪ Vergoeding auteursrechten

NCOI – update fiscaliteit

Bruto bezoldiging 40.000 EUR

Sociale 
zekerheidsbijdragen 
(20,50%)

- 8.200 EUR

PB - 11.005,50 EUR

Netto 20.794,50 EUR

Vergoeding 40.000 EUR

Sociale 
zekerheidsbijdragen

- 0 EUR

Forfaitaire kosten - 12.815 EUR

Belastbaar inkomen 27.185 EUR

PB - 4.077,75 EUR

Netto inkomen 35.922,25 EUR
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Vergoeding voor concessie van auteursrechten – oud regime 
onder vuur

Wetgevend vlak

▪ Plan van juni 2021 tegen fiscale en sociale 
fraude: toepassingsgebied opnieuw 
definiëren

▪ Hervorming personenbelasting

▪ Parlementaire voorbereidingen 
Programmawet

▪ Budgettaire druk

• AJ 2013: 108.456.593 EUR auteursrechten

• AJ 2021: 465.675.531 EUR auteursrechten

Controles in de praktijk

▪ Gerichte controles

▪ Viseren van beroepsgroepen (bijv. 
architecten…)

▪ Fiscus beoordeelt zelf of er sprake is van 
een auteursrecht

• Circulaire 2022/C/22

▪ Strenger standpunt DBV

• Enveloppe

• Afschrijven auteursrechten

NCOI – update fiscaliteit

Vergoeding voor concessie van auteursrechten – nieuwe regeling

▪ Doelstelling: terugkeren naar oorspronkelijke ratio van fiscaal regime

• Inkomsten verkregen op onregelmatige wijze

o Wisselvalligheid en onzekerheid 

• i.h.k.v. artistieke activiteiten

NCOI – update fiscaliteit
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Vergoeding voor concessie van auteursrechten – nieuwe regeling (art. 
100 Programmawet)

“de inkomsten:

- verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen, 
van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld, bedoeld in boek XI, 
titel 5, van het Wetboek van economisch recht of in analoge bepalingen van buitenlands recht;

- die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch 
recht of op prestaties van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205 van hetzelfde Wetboek;

- met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten, behalve in het geval van een gebeurtenis veroorzaakt 
buiten de wil van de overeenkomstsluitende partijen, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, door de verkrijger, de 
licentiehouder of een derde;

- op voorwaarde dat de voormelde oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest als bedoeld in artikel 6 van de 
wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van 
kunstwerkers, of in analoge bepalingen of met gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte; of

- bij gebrek daaraan, dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie in overeenstemming met de 
eerste drie streepjes deze rechten overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare 
uitvoering of opvoering, of voor reproductie;

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”

NCOI – update fiscaliteit

Voorwaarden

Auteursrecht cf. Titel 5 Boek XI WER

Kunstwerkattest bezitten

Mededeling aan het publiek

Begrenzingen

NCOI – update fiscaliteit
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Welke werken komen in aanmerking?

▪ Enkel boek XI, titel 5 WER

• Niet titel 6 (computerprogramma’s) of titel 7 (databanken)?

▪ Bedoeld in artikel XI.165 WER of artikel XI.205

• Werk van letterkunde (XI.165)

o Boek, artikels…

o Quid gelijkstellingen en Berner Conventie?

• Openbare uitvoeringen en opvoeringen van uitvoerende kunstenaars (XI.205)

NCOI – update fiscaliteit

Kunstwerkattest

▪ Artikel 6 Wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de 
sociale bescherming van kunstwerkers

• Vervangt bestaande kunstenaarsstatuut

• Attest voor toegang kunstenaar tot sociale zekerheid

• 5 jaar geldig

▪ Kunstwerkcommissie is nog niet opgericht!

• Dus ook geen aflevering kunstwerkattest

NCOI – update fiscaliteit
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Mededeling aan het publiek

▪ Indien geen kunstwerkattest

▪ Overdracht of licentie auteursrecht voor mededeling aan het publiek, openbare 
uitvoering/opvoering of reproductie

▪ MvT

• Verschillende vormen: schriftelijk, fotografisch, geluid…

• Verschillende dragers: materieel, digitaal…

• Verschillende wijzen: artikel, radio, televisie, digitaal platform…

NCOI – update fiscaliteit

Mededeling aan het publiek

▪ Beoordelen in lijn met rechtspraak HvJ (Reha Training, 31 mei 2016, C-117/15)

• Publiek: onbepaald aantal potentiële kijkers en vrij groot aantal

• Onbepaald: waarneembaar voor personen in het algemeen

o Niet beperkt tot specifieke individuen die tot een private groep behoren

o De-minimisdrempel: niet te klein of onbeduidend aantal (HvJ C-135/10)

- Hoeveel personen zullen tegelijkertijd en achtereenvolgens toegang hebben tot het werk?

• Mededeling: vertonen aan een nieuw publiek

o Geen rekening met dit publiek op het moment van toestemming voor mededeling door 
rechtenhouder

NCOI – update fiscaliteit
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Begrensd 

Verhouding tot inkomen

▪ DVB: 

• ¼ van de portefeuille werknemers

• ½ journalisten

▪ Wet: 30/70 verhouding

• 30% van de vergoeding kan als auteursrecht 
toegekend worden 

• Gradueel: 50% (AJ24) – 40% (AJ25) – 30%

• Enkel als er een prestatie wordt geleverd!

o Bijv. niet bij SABAM-vergoeding

Absolute grens

▪ 37.500 EUR

• AJ 2023: 64.070 EUR

▪ Gemiddeld inkomen tijdens 4 voorgaande 
belastbare tijdperken mag 
maximumplafond van 37.500 EUR (niet-
geïndex.) niet overschrijden!

• Anders niet meer wisselvallige inkomsten

NCOI – update fiscaliteit

Overgangsregime

▪ Fiscaal regime ook voor AJ 2023 toegepast

• AJ 2024: halvering kostenforfaits

• AJ 2025: nieuwe regeling

NCOI – update fiscaliteit
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Quid nieuw regime & IT?

▪ Commissie Financiën (DOC 55 3015/014)

- “In elk geval is a priori geen enkele beroepsgroep uitgesloten. Maar in elk individueel geval 
zullen de gestelde wettelijke voorwaarden nagegaan moeten worden om te bepalen of men 
ervan kan genieten of niet.”

- “Gelijkgestelde werken van letterkunde of kunst [worden] niet bedoeld. Zo wordt de in artikel 
XI.294 vervatte gelijkstelling dus niet meegenomen.”

- XI.294 WER: computerprogramma’s worden gelijkgesteld met werken van letterkunde

- “Wanneer het fiscaal recht verwijst naar een specifiek onderdeel van een andere wetgeving, 
heeft hij de expliciete bedoeling om enkel dat specifiek onderdeel te betrekken in zijn 
rechtsdomein en heeft hij niet de bedoeling om andere bepalingen en daarmee samenhangende 
interpretaties over te nemen in zijn wetgeving.

Een belangrijk principe is immers dat het fiscaal recht het gemeen recht volgt, tenzij het er 
specifiek van afwijkt. In deze wijkt het fiscaal recht duidelijk af van het gemeen recht, door een 
beperkende verwijzing op te nemen naar Titel 5 van Boek XI van het Wetboek van economisch 
recht alsook naar de specifieke artikelen XI.165 en XI.205.”

NCOI – update fiscaliteit

Quid nieuw regime & IT?

▪ Plenaire vergadering (CRIV 55 PLEN 224 dd. 21 december 2022)

• Min.Fin.: “Het klopt dat de woorden ‘restrictieve interpretatie’ niet voorkomen in de 
memorie van toelichting”

▪ Onduidelijkheid blijft

▪ Cf. rechtsleer en pers

▪ Te verwachten: strikte controles door fiscus

▪ Toepassen = voorwaarden duidelijk documenteren!

▪ Standpunt DVB: geen rulings m.b.t. software?

▪ Vernietigingsberoep bij GwH?

NCOI – update fiscaliteit
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Opheffing belastingvermindering kapitaalaflossingen hypoth. 
leningen

▪ Belastingvermindering voor kapitaalaflossingen (art. 145/1, 3° WIB92)

• Opheffing voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2024

• Herfinanciering van in aanmerking komende lening buiten beschouwing

▪ Premies van een levensverzekering die een lening waarborgen of 
wedersamenstellen vanaf 1 januari 2024

• Niet in aanmerking voor federale belastingvermindering lange termijnsparen

▪ Antimisbruikbepaling: verlenging van bestaande leningen

• Niet-bestaande beschouwd

• Vanaf 1 januari 2023

NCOI – update fiscaliteit

Beperking aftrek jaarlijkse taks kredietinstellingen

▪ Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en 
verzekeringsondernemingen

• 80% is niet langer fiscaal aftrekbaar

• Ook beperking DBI-aftrek

NCOI – update fiscaliteit
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Afschaffing aftrek voor risicokapitaal

▪ Afschaffing voor belastbare tijdperken die vanaf 31 december 2023 worden 
afgesloten

• Wijziging afsluitdatum boekjaar heeft geen gevolgen, tenzij andere motieven dan ontwijken 
inkomstenbelasting

▪ Voordeel was al uitgehold

▪ Geen afbreuk aan verworven rechten (overdracht)

NCOI – update fiscaliteit

DEBRA ( Debt-Equity Bias Reduction Allowance)

▪ Ontwerprichtlijn: stimuleren financiering met 
eigen vermogen (cf. NID)

▪ berekeningsbasis

• Verschil EV lopend BT – EV vorig BT

• Fictief rentevoet: risicovrije rentevoet 10j + 1% (of 5% KMO)

• Beperkt tot 30% EBITDA

▪ Onbenutte gedeelte is overdraagbaar naar 
toekomst

▪ Antimisbruikbepalingen!

• Stijging EV t.g.v. lening verbonden vennootschap, overdracht 
aandelen of inbreng bedrijfstak verbonden vennootschap of 
bepaalde cash-inbrengen

• Inbreng in natura of investering in activa die redelijke 
beroepsbehoeften overschrijdt

• Nieuwe EV n.a.v. reorganisatie

Aftrekbeperking financieringskosten

▪ Aftrekbaarheid financieringskostensurplus beperkt 
tot 85%

• Geen minimumdrempel!

• Quid grandfathering (07/2016-12/2023)?

▪ Eerst 85% beperking toepassen

▪ Dan EBITDA-beperking toepassen

▪ Laagste bedrag is aftrekbaar

▪ Als EBITDA-aftrekbeperking tot lagere 
aftrekbaarheid leidt, mag verschil met 85% 
beperking voorwaarts of achterwaarts worden 
verrekend

• Aanpassing BE wetgeving?

▪ Inwerkingtreding: 1 januari 2024?

NCOI – update fiscaliteit
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Tijdelijke aanpassing korf

▪ Korf: beperkte toepassing van

• NID

• Overgedragen DBI

• Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten

• Vorige verliezen

• Overgedragen NID

▪ Huidig regime

• Aftrek op 1mio EUR + 70% resultaat +1mio 
EUR

• 30% resultaat +1mio EUR is minimum 
belastbare grondslag

▪ Wijziging vanaf AJ 2024

• Aftrek op 1mio EUR + 40% resultaat +1mio 
EUR

• 60% resultaat +1mio EUR vormt minimum 
belastbare grondslag

▪ Tijdelijke maatregel

• Invoering Pillar II

• Quid impact KMO’s?

▪ Basis korf blijft ongewijzigd

NCOI – update fiscaliteit

Tijdelijke aanpassing korf

Oude regeling

Belastbaar resultaat 10.000.000 EUR

Overgedragen DBI 8.000.000 EUR

Overgedragen verliezen 15.000.000 EUR

Grondslag korf 7.300.000 EUR

Aftrekken -7.300.000 EUR

Resterende winst 2.700.000 EUR

Venn.B. (25%) 675.000 EUR

Nieuwe regeling

Belastbaar resultaat 10.000.000 EUR

Overgedragen DBI 8.000.000 EUR

Overgedragen verliezen 15.000.000 EUR

Grondslag korf 4.600.000 EUR

Aftrekken -4.600.000 EUR

Resterende winst 5.400.000 EUR

Venn.B. (25%) 1.350.000 EUR

NCOI – update fiscaliteit
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FBB buitenlandse royalty’s

▪ FBB: fictieve buitenlandse belasting

• Fictieve voorheffing die buitenlandse belasting m.b.t. roerende inkomsten vertegenwoordigt

• In mindering Venn.B.

▪ FBB royalty’s: 15/85 netto-inkomen (art. 286 WIB92)

• Ongeacht werkelijke buitenlandse belasting!

• Uitz. aftrek voor innovatie-inkomsten

▪ Misbruik: royalty’s langs BE laten passeren?

▪ WBB voor inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van alle 
roerende goederen

▪ Vanaf belastbare tijdperken afgesloten vanaf 31/12/2023

NCOI – update fiscaliteit

Wet houdende diverse fiscale en 
financiële bepalingen van 20 
november 2022 – BS 30/11/22

2

NCOI – update fiscaliteit
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Inkomstenbelasting

▪ Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 
30 november 2022)

▪ Uitgebreide waaier aan fiscale maatregelen met voornamelijk impact op de fiscale 
procedure

• Verlenging onderzoeks- en aanslagtermijnen bij semi-complexe & complexe aangiften

• Versoepeling notificatieprocedure igv fraude

• Dwangsom bij belemmering van fiscaal onderzoek

• Fiscale intresten

▪ Doelstelling: 

• termijnen laten aansluiten bij internationale standaarden

• Fiscale procedure vereenvoudigen en afdwingbaarheid vergroten

NCOI – update fiscaliteit

CRS – automatische internationale gegevensuitwisseling

▪ Anti-misbruikbepaling :

• Mechanisme ter vermijding van rapportering : inlichtingen moeten worden meegedeeld 
alsof mechanisme niet bestaat

▪ CRS-out mbt niet-inwoners : informatie wordt ook ter beschikking gesteld van 
eigen administratie belast met vestiging of invordering van de belastingen.

• Doel : domiciliefraude van niet-inwoners makkelijker opsporen 

• Bv beheer van rekeningen vanuit België

NCOI – update fiscaliteit
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Aanslagtermijnen vorige regeling (aanslagjaren)

NCOI – update fiscaliteit

Normale 3-
jarige termijn

2023 2022 2021

Bijzondere 
aanslagtermijn

Inbreuk / 
inlichtingen 

2023
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Buitengewone 
7-jarige 
termijn

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Aanslagtermijnen nieuwe regeling

Tijdige 
aangifte 2025 2024 2023

Geen / 
laattijdige 
aangifte

2026 2025 2024 2023

Buitenlandse 
connectie 2028 2027 2026 2025 2024 2023

Bijzondere 
aanslagter-

mijn
2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024

INBREUK 
2023

Fraude of 
complexe 
aangifte

2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023

NCOI – update fiscaliteit
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Aanslagtermijnen

▪ Wanneer de belastingadministratie een tijdig ingediende aangifte wil wijzigen : 
termijn van 3 jaar blijft behouden

▪ Als er geen of laattijdige aangifte werd gedaan, wordt de aanslagtermijn verlengd 
tot vier jaar (i.p.v. 3 jaar)

▪ Voor “semi-complexe” aangiftes : nieuwe termijn van 6 jaar

▪ Voor “complexe” aangiftes : 10 jaar (omvat ook juridische constructies)

▪ Fraude : termijn van 10 jaar

NCOI – update fiscaliteit

Buitengewone aanslagtermijn: 6 jaar

Art. 354, §1, derde lid WIB92 – semi-complexe aangifte

▪ “[…] bij niet-aangifte, bij laattijdige overleg van aangifte, of wanneer de 
verschuldigde belasting hoger is dan de belasting m.b.t. belastbare inkomsten en 
de andere gegevens […] mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking 
van art. 359, worden gevestigd gedurende 6 jaar […] in alle volgende gevallen”

▪ MVT

• Voor situaties die een diepgaandere controle door de administratie vereisen

• Voorzien van meer tijd om tot akkoord te komen

• Voorzien van meer tijd indien (buitenlandse) vraag om inlichting

NCOI – update fiscaliteit
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Buitengewone aanslagtermijn: 6 jaar

Art. 354, §1, derde lid WIB92 – semi-complexe aangifte

▪ Geviseerde situaties:

• TP : Lokaal dossier (art. 321/5 WIB92) : 

• TP : Landenrapport (art. 321/2 WIB92) 

• Betalingen belastingparadijs - formulier 275F (art. 307, §1/2 WIB92)

• Vrijstellingen, verzakingen of verminderingen RV obv DBV of RL 2011/96/EU (MDR) of RL 
2003/49/EG (IRR)

• Verrekening FBB (art. 285 WIB92)

• Inlichtingen uit het buitenland: 

o DAC 6 (grensoverschrijdende constructies – art. 326/1 WIB92)

o DAC 7 (platformexploitanten – de minimis 25,000 EUR)

NCOI – update fiscaliteit

Buitengewone aanslagtermijn: 6 jaar

Art. 354, §1, derde lid WIB – semi-complexe aangifte

▪ Rapporteringsverplichtingen 

• “aangifte die melding moet maken van”

• Geen onderscheid aangifte en niet-aangifte

▪ Vooral grensoverschrijdende situaties worden geviseerd

NCOI – update fiscaliteit
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Buitengewone aanslagtermijn 6 jaar

▪ Uitgesloten situaties:

• Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art. 198, §1, 5° WIB92)

• Geldboeten, verbeurdverklaringen… (art. 53, 6° WIB92)

• Niet-aftrekbare autokosten (art. 66, §1 of art. 198bis WIB92)

• Niet-aftrekbare receptiekosten en relatiegeschenken (art. 53, 8° of 11° WIB92)

• Niet-aftrekbare restaurantkosten (art. 53, 8bis° of 11 WIB92)

• Niet-specifieke beroepskledij (art. 53, 7° WIB92)

• Sociale voordelen, maaltijdcheques, sport of cultuurcheques, ecocheques (art. 38, §1 
WIB92)

= Limitatieve opsommingen

NCOI – update fiscaliteit

Buitengewone aanslagtermijn 6 jaar

▪ Enkel om specifieke elementen te onderzoeken?

• MvT: doelstelling is inderdaad om het specifieke element te onderzoeken

• Maar als er andere vaststellingen gedaan worden, mogen die ook belast worden

▪ 6-jarige termijn de standaard?

NCOI – update fiscaliteit
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Buitengewone aanslagtermijn: 10 jaar

Art. 354, §1, vierde lid WIB92 – complexe aangifte

▪ […] gedurende 10 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt 
genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd wanneer de aangifte complex is”

▪ Complexe aangifte bij:

• Hybride mismatches (art. 2, §1, 16° WIB92)

• CFC-bepaling (art.185/2 WIB92): niet uitgekeerde winst – kunstmatige constructie

• Juridische constructies (art. 307, §1/1 WIB92 – juncto art. 2, §1, 13° WIB92)

▪ Geen onderscheid aangifte of niet

▪ Principe belastingaangifte als “complex”, geheel als complex beschouwd

▪ Uitzondering: limitatieve opsomming “eenvoudige zaken” die uitgesloten worden 
(zie vorige slide)

NCOI – update fiscaliteit

Buitengewone aanslagtermijn: 10 jaar

Art. 354, §2 WIB92 – Fraude

▪ “[…] mag de belasting […], worden gevestigd gedurende 10 jaar […] in geval van 
inbreuk op de bepalingen van dit Wetboek of van ter uitvoering ervan genomen 
besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.”

▪ Nieuwe termijn: 10 i.p.v. 7 jaar

▪ Alle niet-aangegeven inkomsten vallen onder toepassingsgebied (Brussel 
14/09/2009; Gent 21/05/2019)

▪ Verlengd na vergelijking met fraude-regimes in buurlanden 

NCOI – update fiscaliteit
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Buitengewone termijnen

Art. 354, §3 WIB92 

▪ Buitengewone termijnen van 4, 6 en 10 jaar geldt ook voor :

• Onroerende voorheffing

• Administratieve boete

• Roerende voorheffing voor zover niet binnen de termijn van 15 dagen na toekenning 
betaald

• Bedrijfsvoorheffing 

Art. 354, §4 WIB92

▪ Vennootschappen met gebroken boekjaar : verlenging van aanslag- en 
controletermijn met periode van 1/1 tot datum afsluiting boekjaar

NCOI – update fiscaliteit

Buitengewone termijnen

Art. 354, §5 WIB92

▪ Bijkomende aanslagtermijn telkens wanneer bezwaar wordt ingediend

• Aanslagtermijnen worden verlengd met periode van behandeling van bezwaar (indiening tot 
beslissing) met maximum van 6 maanden 

• Regel in 2021 uitgebreid naar verzoeken tot teruggave van voorheffingen op basis van art. 
368/1 WIB92 (5 jaar – 3 jaar vrijstelling van doorstorting van BV)

NCOI – update fiscaliteit
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Onderzoekstermijnen

▪ Gelijklopend aangepast met de aanslagtermijnen : 3 – 4 – 6 – 10 jaar

▪ Nieuw art. 333 WIB92 verwijst naar nieuw art. 354 WIB92

▪ Onderzoek binnen nieuwe termijnen van 6 en 10 jaar  

• zonder voorafgaande kennisgeving

NCOI – update fiscaliteit

Onderzoekstermijnen

▪ Verlengde onderzoekstermijn van 10 jaar in geval van vermoeden van fiscale 
fraude 

• Voorafgaande kennisgeving blijft vereist maar is versoepeld

• vroeger : vooraf schriftelijk en nauwkeurig kennisgeven van aanwijzingen van 
belastingontduiking

• Nu : op basis van aanwijzingen van fraude, kennisgeven van vermoedens van fraude en van 
intentie om verlengde termijn toe te passen

NCOI – update fiscaliteit
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Bijzondere aanslagtermijnen

▪ Artikel 358, §1, 1° WIB92: 

• Vroeger : een controle of een onderzoek inzake IB wijst uit dat een belastingplichtige de 
bepalingen van dit wetboek of ter uitvoering genomen besluiten inzake RV of BV heeft 
overtreden, in de loop van één van de vijf jaren voor het jaar van de vaststelling van de 
inbreuk.

• Nu : een controle of een onderzoek inzake IB wijst uit dat een belastingplichtige de 
verschuldigde RV of BV niet, laattijdig, onvolledig of onjuist heeft aangegeven, in de loop 
van één van de vijf jaren voor het jaar van de vaststelling van de inbreuk.

NCOI – update fiscaliteit

Bijzondere aanslagtermijn

• Fiscus kan tot 5 jaar vóór de vaststelling van de inbreuk teruggaan om een aanslag te 
vestigen.

o Fiscus heeft hiervoor een termijn van 12 maanden vanaf de dag waarop de bedoelde 
inbreuk werd vastgesteld 

o Fiscus moet hierbij het exacte tijdstip van de vaststelling van de inbreuk bewijzen

NCOI – update fiscaliteit
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Bijzondere aanslagtermijn

▪ MvT: geeft andere interpretatie aan begrip vaststelling

▪ Datum van de vaststelling is voortaan “de datum van de eerste schriftelijke 
communicatie aan de belastingplichtige waarin kennis is gegeven dat de 
verschuldigde RV of BV niet, laattijdig, onvolledig of onjuist is aangegeven, in de 
loop van één der vijf jaren voor het jaar van de vaststelling”.

▪ NIET : 

• moment waarop de fiscus de inbreuk daadwerkelijk heeft vastgesteld, 

▪ MAAR WEL : 

• schriftelijke kennisgeving van de eigenlijke vaststelling aan  bel.pl. (VOI / bericht van 
wijziging / kennisgeving AVA)

→MvT gaat een stuk verder dan de eigenlijke, beperkte aanpassing van de tekst van 
artikel 358, §1, 1° en §2, 1° WIB92

NCOI – update fiscaliteit

Bijzondere aanslagtermijn

▪ Art. 358, §1, 2°, 3° en  4° : uitdrukkelijk ook van toepassing op inbreuken op 
roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing

• Inlichtingen uit het buitenland (§2)

• Rechtsvordering wijst uit dat RV of BV niet werd aangegeven (§3)

o Rechtspraak oordeelde in het verleden dat dit niet mogelijk was bij discussies omtrent 
vrijstelling/vermindering RV

• Bewijskrachtige gegevens (§4)

NCOI – update fiscaliteit
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Verjaring inzake BTW

Art. 81bis §1, eerste lid btw-WB

▪ Verjaring vordering tot voldoening van BTW, intresten en boeten :

▪ na het verstrijken van het 3e kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft 
voorgedaan

▪ Bv. BTW opeisbaar geworden in 2020 : verjaard op 31.12.2023

Art. 81bis §1, tweede lid btw-WB

▪ Nieuw  2e lid : bij niet- of laattijdige periodieke BTW-aangifte

▪ Verjaring na het verstrijken van het 4e kalenderjaar volgend op dat waarin oorzaak van opeisbaarheid zich 
heeft voorgedaan

▪ Voor het ganse jaar of enkel voor de betrokken periode waarin geen aangifte is gebeurd?

▪ Quid bij informele administratieve verlengingen (tot 10e vd maand volgend op; zomerfaciliteiten) ?

NCOI – update fiscaliteit

Verjaring inzake BTW

Art. 81bis, §1, nieuw 3e lid lid, 1°-3° btw-WB

▪ Spiegelbepaling art. 358 WIB92 – uitzondering op gewone 3-jarige 
verjaringstermijn btw 

▪ In de daar bepaalde gevallen is verjaring op 7 jaar bepaald voor wat betreft 
navorderingen die volgen uit: 

• 1° een onderzoek of controle waarbij een partnerland betrokken is, aantoont dat belastbare 
handelingen  niet werden aangegeven in B., handelingen ten onrechte zijn vrijgesteld of 
onrechtmatige aftrekken werden toegepast 

• 2° een rechtsvordering aantoont dat […]

• Bewijskrachtige gegevens aantonen dat […]

▪ Initiële voorstel om termijn te verlengen tot 10 jaar → niet gehaald

• Enkel verlenging wanneer fraude aangetoond kan worden

NCOI – update fiscaliteit
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Verjaring inzake BTW

Art. 81bis, §1, nieuw 4e lid lid, 1°-3° btw-WB

▪ Verjaring bij verstrijken van het 10e kalenderjaar bij overtreding bedoeld in artikel 
70 of 71 is begaan met bedrieglijk opzet op oogmerk om te schaden 

▪ Notificatieverplichting : artikel 84 ter Btw-WB niet gewijzigd

▪ Voorafgaandelijk aan de betrokkene schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van de 
vermoedens van belastingontduiking in de betreffende periode

▪ Voorafgaand aan het ogenblik van rechtzetting, niet van het onderzoek (Cass., 
27.3.2015 – GWH 19.1.2017) 

▪ Indien toch kennisgeving voorafgaand aan controle (bij gezamenlijk controle BTW 
en IB): rechtzetting niet beperkt tot fraude in kennisgeving vermeld, ook andere 
fraude ontdekt tijdens controle (Cass. 8.9.2022)

NCOI – update fiscaliteit

Verjaring inzake BTW

Art. 82 bis btw-WB : teruggaaf

▪ Teruggaaf van BTW : verjaart na het verstrijken van het 3e kalenderjaar volgend op 
jaar waarin de oorzaak van teruggaaf van BTW, intresten en boeten zich heeft 
voorgedaan.

▪ Start wanneer BP uitdrukkelijk teruggaaf vraagt (Cass., 17.6.2022)

▪ Niet gewijzigd

NCOI – update fiscaliteit
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Bewaartermijn

Art. 315, 3e lid WIB

▪ Verlenging van 7 tot 10 jaar (ook voor elektronische stukken)

▪ Ratio:

• Verlenging tot 10 jaar is noodzakelijk in het kader van de nieuwe aanslag- en 
controletermijnen

▪ Temporeel:

• Vernieuwde bewaartermijn is slechts van toepassing vanaf AJ 2023

▪ Ook van toepassing in BTW: art. 60 btw-WB

NCOI – update fiscaliteit

Bezwaarschrift

Art. 366 juncto art. 371, 1e lid WIB

▪ Verlenging bezwaartermijn van zes maanden tot één jaar

▪ Ratio: 

• Compensatie ten gunste van de belastingplichtige voor de verlengde aanslag-, bewaar- en 
onderzoekstermijnen

• Proportioneel? (verlenging van 3/7 jaar naar 3/4/6/10 jaar vs verlenging 6 maanden naar 
één jaar)

▪ Inwerkingtreding: 1 januari 2023

• Quid indien aanslag gevestigd in 2022, maar bezwaartermijn verstrijkt in 2023?

▪ Betaaltermijnen niet aangepast

NCOI – update fiscaliteit
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Behandeling bezwaarschrift

Art. 374, 1e lid WB (nieuw)

▪ Behandeling bezwaarschrift

• Ieder ambtenaar van de fiscale administratie is bevoegd om het bezwaar of het verzoek tot 
rechtzetting te onderzoeken → niet langer vereist dat deze bekleed is met een hogere titel 
dan die van attaché

o Wettelijke basis geven aan bestaande praktijk

o Onvoldoende personeel met een graad hoger dan attaché om alle verzoeken te verwerken

NCOI – update fiscaliteit

Inwerkingtreding

Inkomstenbelastingen

▪ De nieuwe aanslag- en controletermijnen + notificatieverplichting treden in 
werking vanaf aanslagjaar 2023

▪ Op vorige aanslagjaren :

• Oude termijnen

• Precieze kennisgeving aanwijzingen van fraude

▪ Opletten controles mbt meerdere jaren !

▪ Uitzondering: bezwaartermijn treedt in werking op 1/1/2023

NCOI – update fiscaliteit
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Inwerkingtreding

BTW

▪ BTW opeisbaar vanaf 1 januari 2023

▪ 3, 4, 7 en 10 jaar

▪ BTW opeisbaar vóór 2023 : oude verjaringstermijnen blijven van toepassing : 

▪ 3 jaar en 7 jaar

NCOI – update fiscaliteit

Dwangsom bij belemmering voor fiscaal onderzoek 

Art. 381 WIB92 - art. 91 btw-WB – art. 1985bis-nonies Ger.W.

▪ BP heeft een meewerkplicht bij een fiscaal onderzoek

• BP kan zich wel verzetten tegen fiscale visitatie, maar riskeert administratieve sancties (GWH 12 oktober 2017)

▪ Nieuwe wet: rechter vragen BP te veroordelen tot betaling van een dwangsom

• Niet naleving verplichtingen inzake onderzoek (VOI, visitatie, voorleggen boeken en bescheiden …)

• Art. 315 – 323 WIB92

▪ Fiscale administratie draagt bewijslast van niet-medewerking

▪ Vordering wordt aanhangig gemaakt bij de fiscale kamer van de REA

▪ Vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding (art. 1385bis tot nonies Ger.W.

▪ Ook in kader van onderzoek op vraag van buitenlandse fiscus

NCOI – update fiscaliteit
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Dwangsom bij belemmering voor fiscaal onderzoek

▪ Beperkingen van de dwangsom in het fiscaal onderzoek

• Verschuldigd vanaf betekening rechterlijke uitsprak 

• Tenuitvoerlegging gerechtelijke beslissingen in fiscale zaken geschorst tot alle 
rechtsmiddelen zijn uitgeput (art. 377 WIB92 en 92bis btw-WB)

• Moeilijke verhouding met zwijgrecht van belastingplichtige die strafrechtelijke vervolging 
riskeert

▪ Inwerkingtreding : 10e dag na publicatie BS : 10/1/2023

NCOI – update fiscaliteit

Aanslag geheime commissielonen

Nieuwe wet:

▪ Art. 197, lid 1 WIB92: de niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten die 
ingevolge artikel 219 WIB 92 aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, 
worden als niet-aftrekbare beroepskosten aangemerkt.

▪ Niet-verantwoorde kosten: kosten die niet op de voorgeschreven wijze op 
individuele fiches gerapporteerd zijn, en daarom aan de bijzondere aanslag 
onderworpen zijn (art. 219 WIB92)

▪ Meerwinsten

▪ Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie wet in BS (10/1/2023)

NCOI – update fiscaliteit
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Aanslag geheime commissielonen

▪ Vergoedend karakter ?

▪ Vroeger : 309% - bestraffend karakter

▪ Afschaffing : enkel nog verlies aan belastingen compenseren :

• Aanslag 100%

• Kost en belasting was aftrekbaar

▪ Afschaffing aftrekbaarheid aanslag

▪ Nu : afschaffing aftrekbaarheid kosten

NCOI – update fiscaliteit

Nalatigheids- en moratoriumintresten

▪ Harmonisatie van intresten in fiscale zaken

▪ Wet 5.5.1865 betreffende de lening op intrest : nieuw artikel 2, §2/1

▪ Artikel 2, §2 :  algemene wettelijke intrestvoet in fiscale zaken : blijft 7% 

▪ Artikel 2, §2/1, 1° : Afwijking : herwerkte intrestvoet

• Vastgesteld op basis van bepaalde referte-indexen;

• Min 4% - max 10%

▪ Artikel 2, §2/1, 2° : moratoriumintresten : intrest 1° verminderd met 2%

▪ Fod Fin zal in 3e trim. tarief voor volgend jaar publiceren

▪ Artikel 2, §2/2:  bevestiging geen kapitalisatie van intresten

▪ Van toepassing : 1 januari 2023

NCOI – update fiscaliteit
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Nalatigheids- en moratoriuminteresten

▪ Nieuwe regels op alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning, 
de terugbetaling of de invordering verzekerd wordt door de FOD Financiën : zowel 
van toepassing  op IB, BTW, DRT 

• Uitzondering: gewestelijke belastingen : “algemene intrest” van 7%

NCOI – update fiscaliteit

Nalatigheids- en moratoriuminteresten
Inkomstenbelastingen

Nalatigheidsintresten

▪ Art. 414 WIB92

▪ Rentevoet zoals bepaald in art. 2, §2/1, eerste lid, 1° Wet 5.5.1865

▪ Voor 2023 : 4% (art. 37 Wet 30.11.2022 - overgangsbepaling)

Moratoriumintresten

▪ Art. 418 WIB92

▪ Rentevoet zoals bepaald in art. 2, §2/1, eerste lid, 2° Wet 5.5.1865

▪ Voor 2023 : 2%

NCOI – update fiscaliteit
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Nalatigheids- en moratoriuminteresten
BTW

Nalatigheidsintresten

▪ Art. 91 §1 : wanneer BTW niet tijdig wordt betaald

• Vroeger : 0,8% per maand

• Nu : Nalatigheidsintrest stemt overeen met deze bepaald in art. 2, §2/1, eerste lid,1° Wet 
5.5.1865 verhoogd met 4% (§1, 2e lid)

• 2023 : 8%

▪ Art. 91 §3 : in te vorderen belastingen niet bedoeld in §1 en §2 en BTW-boetes : 
nalatigheidsintrest zoals bepaald in §1, 2e lid

• Vroeger : 7%

• 2023 : 8%

NCOI – update fiscaliteit

Nalatigheids- en moratoriuminteresten
BTW

Moratoriumintrest : teruggaaf

▪ Intrest zoals bepaald in §1, 2e lid, verminderd met 2%

▪ 2023 : 6%

▪ Inwerkingtreding : 1.1.2023 (art. 37 Wet 30.11.2022)

NCOI – update fiscaliteit
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Nalatigheids- en moratoriuminteresten

▪ Tarief van de nalatigheidsinteresten voor jaar 2023 

• 4%  IB  - WDRT

• 8% BTW

▪ Tarief van de moratoriuminteresten voor jaar 2023 

• 2% IB - WDRT

• 6% BTW

NCOI – update fiscaliteit

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Havenarbeiders

▪ In principe moet WG die bezoldigingen betaalt aan vrijstellingsvoorwaarden 
voldoen

▪ Uitzondering : uitzendkantoren en erkende werkgeversorganisatie die 
bezoldigingen uitbetalen aan havenarbeiders

• Organisatie van werk gebeurt niet door havenbedrijf maar door WG organisatie waarbij alle 
bedrijven aangesloten zijn

• WG organisatie wordt fictief gelijkgesteld met WG die arbeid op terrein organiseren

▪ Wijziging vanaf 25 juli 2022 : vrijstelling toegepast op niveau van havenbedrijf

▪ Wijziging Wet 20.11.2022 : WG-organisatie komt in aanmerking voor vrijstelling

▪ Fictiebepaling blijft beperkt tot art. 275/1 – 275/12 WIB

▪ Inwerkingtreding: bezoldigingen die vanaf 25 juli 2022 worden betaald of 
toegekend

NCOI – update fiscaliteit
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Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Koopvaardij, bagger- en sleepvaart

▪ Nader bepaald wat onder “zee” begrepen moet worden en hoe men de tijd moet 
vaststellen die betrekking heeft op het zeevervoersgedeelte

▪ Inwerkingtreding: 10 december 2022

NCOI – update fiscaliteit

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Ploegenarbeid bouwsector (275/5, §5 WIB92)

▪ Verduidelijking hoe 1/3e regel in het kader van die regeling moet worden 
toegepast

▪ aantal effectief in ploegverband gepresteerde uren in onroerende staat op locatie + 
uren schorsing met doorbetaling loon mbt uren in ploegverband en werk 
onroerende staat op locatie / totaal aantal uren + uren schorsing met doorbetaling 
loon

▪ Inwerkingtreding: 10 december 2022

NCOI – update fiscaliteit
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Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Bijkomende opleidingen (art. 275/12, §4 lid 3 WIB92)

▪ Extra opleidingen : gedeeltelijke vrijstelling BV

▪ Uitdrukkelijk bepaald dat “opleidingen die geheel of gedeeltelijk worden 
gefinancierd via een door de overheid gesubsidieerd opleidingsverlof”, niet in 
aanmerking komen

▪ Bij berekening van pro-rata moet geen rekening worden gehouden met de totale 
bezoldiging, maar enkel met de maandelijkse recurrente bezoldigingen 

NCOI – update fiscaliteit

Diverse wijzigingen

Regionale en lokale steunpremies in kader van coronacrisis toegekend van 15.3.2020 –
31.12.2021 (artikel 56 Wet 20.11.2022)

▪ Vrijgesteld van IB – verlengd tot 30 juni 2022

▪ Inwerkingtreding : 1 april 2022

Tussenkomst gestegen vervoerskosten WN : belastingkrediet (art. 59 Wet 20.11.2022)

▪ WG die uiterlijk op 31.12.2022 een verhoogde forf. vergoeding betalen voor 
dienstverplaatsingen met wagen tussen 1.3.2022 en 31.12.2022

▪ Verhoging moet na 31.10.2021 en uiterlijk op 31.12.2022 overeengekomen zijn 
(CAO, arbeidsregelement of AO)

▪ Voorwaarde dat vergoeding niet uitstijgt boven tarief overheidssector

▪ Cfr. MvT voor toelichting en voorbeelden

NCOI – update fiscaliteit
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Diverse wijzigingen

Vlaamse jobbonus (art. 40)

▪ Premie 600 EUR voor WN met gemiddeld maandelijks brutoloon dat bepaald 
maximum niet overschrijdt

Inschepingstaks (TILEA) (art. 42)

▪ Art. 53/1 WIB92 : taks is niet aftrekbaar

▪ Uitzondering : indien op factuur doorgerekend aan derde

• Aftrekbaar in hoofde van diegene die doorrekent

• Niet aftrekbaar bij de klant

▪ Niet aftrekbaarheid geldt ook bij toekenningen aan derden ter vergoeding van taks

▪ Inwerkingtreding : 1.4.2022

NCOI – update fiscaliteit

Diverse wijzigingen

Verenigingswerk en verrekening BV (art. 58 Wet 20.11.2022)

Laadstations : art. 145/50 WIB 92

▪ Belastingvermindering per laadstation en per belpl : 1,500 EUR → 1,750 EUR

• Vanaf 1.1.2022

▪ Bi-directionele laadstation: grensbedrag 8.000 EUR

• Vanaf 1.1.2023

▪ Factuur voor plaatsing + AREI-attest bij aangifte voegen

• Vanaf 1.1.2023

NCOI – update fiscaliteit
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Diverse wijzigingen

ELTIF (art. 45 Wet 20.11.2022)

▪ BeleggingsVE en gereglementeerde vastgoedVE (art. 185bis,§1 WIB92)

• Uitgesloten van DBI-aftrek, verrekening RV en FBB

• Geldt ook voor Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF) (art. 185bis, §2)

NCOI – update fiscaliteit

KB  19 december 2022 tot wijziging 
van het KB/WIB 92, op het stuk van 
de bedrijfsvoorheffing -BS 30.12.22

NCOI – update fiscaliteit
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Nieuwe regels voor bedrijfsvoorheffing

▪ Art. 88 KB/WIB92: “de bedrijfsvoorheffing wordt vastgesteld volgens de schalen en de 
erbij horende regels vermeld in bijlage III”

▪ Schalen van bedrijfsvoorheffing: manier voor schuldenaar om het bedrag van de 
bedrijfsvoorheffing te bepalen die die hij op het betaalde of toegekende inkomen 
moest inhouden

▪ KB 19 december 2022 schrapt iedere verwijzing naar voormelde schalen

▪ Verplichting om de bedrijfsvoorheffing voortaan te berekenen “volgens de 
toepassingsregels en de berekeningswijze” opgenomen in bijlage III

NCOI – update fiscaliteit

Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing

▪ Wijziging ten gronde?

• Maandelijks verschuldigde BV wordt zoals voorheen bepaald op 1/12e van de verwachte 
belasting op het verwachte netto-jaarinkomen 

• Sleutelformule van Administratie (website) + concrete toepassingsregels in bijlage III

• Netto-inkomen = Bruto – sociale bijdragen – forfaitaire kosten

• Basisbelasting : 

o Belastingschaal vergelijkbaar (niet identiek) met tariefschaal IB

o Rekening gehouden met (gedeeltelijk) belastingvrij minimum

o Rekening gehouden met aanvullende gemeentebelasting 7%

o Limitatief opgesomde belastingverminderingen (gezinstoestand en gezinslasten, 
persoonlijke bijdragen extra-wettelijke pensioenen

▪ Impact uitsluiting fiscaal voluntariaat & BV-vrijstelling?

NCOI – update fiscaliteit
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Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing

▪ Bezoldigingen: Wijzigingen

• T.a.v. studenten: geen BV op bezoldigingen tot 600 uren per kalenderjaar i.k.v. overeenkomst 
voor studentenarbeid

• Voor bepaalde BP een nieuwe, eenvormige BV van 11,11%

o Vergoedingen van voetballers zonder vaste bezoldiging en zonder aanspraak op bijzonder 
belastingregime voor jonge sportbeoefenaars/sportbeoefenaars ouder dan 23

o Exceptionele vergoedingen betaald aan basketbaltrainers, -verzorgers, -spelers en 
speelsters

o Commissielonen betaald aan werknemers van verzekeringsonderneming

o Sommen uitbetaald/toegekend aan uitzendkrachten

NCOI – update fiscaliteit

Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing

▪ Vervangingsinkomsten (ondergebracht in DEEL 4): schadeloosstellingen tijdelijke 
derving, werkloosheidsuitkeringen…

• Vergoedingen die werkgever of vennootschap betaalt aan werknemer/bedrijfsleider tot 
herstel van tijdelijke derving van inkomsten → BV voor exceptionele vergoedingen : 53.5%

• Aantal uitkeringen niet meer vermeld in richtlijn

o Moederschapsbescherming

o Vaderschapsverlof

o Adoptieverlof …

o → wettelijke vergoedingen waarvoor in de RL eenvormig tarief van bedrijfsvoorheffing is 
voorzien van 11,11%

NCOI – update fiscaliteit
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Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing

▪ Inkomsten sportbeoefenaars

• WIB 92 voorziet, onder bepaalde vw (leeftijd), in afzonderlijk tarief op 1e schijf van de 
belastbare bezoldiging verkregen als werknemer

• < 16 jaar > 23 jaar: 1e schijf van (te indexeren) 12.300 EUR -> tarief van 16,5% (art. 171, 4°, j 
WIB92)

• > 23 jaar + uitoefenen van een andere beroepsactiviteit die een groter belastbaar inkomen 
oplevert dan sportactiviteit: 1e schijf van (te indexeren) 12.300 EUR -> 33% (art. 171, 1°, i 
WIB 92)

• op welk tijdstip wordt leeftijdsvoorwaarde beoordeel?

o 1 januari belastbaar tijdperk, in casu 1 januari 2023? (inzake BV valt belastbaar tijdperk 
samen met AJ)

o 1 januari AJ 2024? (de in 2023 betaalde inkomsten behoren dan tot AJ 2024)

o Nieuwe RL: rekening houden met leeftijd van sportbeoefenaars op 1 januari 2024 = AJ 
waarvoor betrokken inkomsten belastbaar zijn in de personenbelasting

o <-> RL 2022: rekening houden met leeftijd van sportbeoefenaars op 1 januari 2022

NCOI – update fiscaliteit

DAC 7: Wet tot omzetting van de 
richtlijn betreffende de 
administratieve samenwerking op 
het gebied van de belastingen

NCOI – update fiscaliteit
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DAC

NCOI – update fiscaliteit

DAC7

▪ Digitale 
samenwerkingsplatformen

▪ Inlichtingen m.b.t. verkopers 
uitwisselen

Rapporteringsverplichting

▪ Grensoverschrijdende 
administratieve samenwerking

▪ Controles verrichten op 
buitenlands grondgebied

Joint audits

NCOI – update fiscaliteit
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Rapporteringsverplichting voor exploitanten digitaal 
samenwerkingsplatform

Gebruiker VerkoperDigitaal platform

NCOI – update fiscaliteit

Digitaal samenwerkingsplatform

▪ 321quater WIB92

▪ Elke software, m.i.v. een website of een onderdeel daarvan en toepassing 
waaronder mobiele toepassingen, die toegankelijk zijn voor gebruikers en 
waardoor verkopers in staat worden gesteld verbonden te zijn met andere 
gebruikers voor het verrichten van een relevante activiteit, direct of indirect, ten 
behoeve van dergelijke andere gebruikers.

▪ Relevante activiteiten

• Verhuur van onroerend goed (AirBnb, Booking.com, weekendesk.be…)

• Verlenen van persoonlijke diensten (Uber, bijles…)

• Verkoop van goederen (Amazon, ebay, Coolblue, lokale producten…)

• Verhuur van transportmiddelen 

NCOI – update fiscaliteit
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Digitaal samenwerkingsplatform

▪ Uitsluitingen: software die zonder enige verdere interventie bij het verrichten van 
de relevante activiteit uitsluitend volgende activiteiten mogelijk maakt:

• Uitvoeren van betalingen

• Aanbieden of adverteren van een relevante activiteit

• Doorverwijzen of overbrengen van gebruikers naar een platform

▪ Opgelet: rapporteringsverplichting zodra meer activiteiten worden aangeboden

• Bijv. chatfunctie op zoekertjeswebsite

NCOI – update fiscaliteit

Digitaal samenwerkingsplatform

▪ Due diligence

• Persoonlijke gegevens van de verkopers verzamelen (naam, adres, KBO-nr…)

• Verhuur OG: inlichtingen m.b.t. OG

• Deadline: 31/12 van de rapporteringsperiode

▪ Rapporteringsverplichting

• Inlichtingen meedelen aan fiscus en verkoper

• Totaalbedrag tegenprestaties, kosten, dagen verhuur…

• 31/1 van het jaar volgend op het jaar waarvoor men verkoper was

• Internationale uitwisseling!

▪ Niet-EU platformen: registreren

NCOI – update fiscaliteit
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Digitaal samenwerkingsplatform

▪ Sancties

• Boete bij niet-registratie niet-EU platform

• Onvolledige inlichtingen: 1.250 EUR – 12.500 EUR

• Niet of laattijdig indienen: 2.500 EUR – 25.000 EUR

• Fraude: verdubbelingen administratieve boete

NCOI – update fiscaliteit

Joint audits

▪ Administratieve samenwerking (art. 338 WIB92)

• Uitwisseling van inlichtingen

o Ook vragen m.b.t. groep belastingplichtigen

• Aanwezigheid van ambtenaren bij buitenlandse onderzoeken (§9-10)

• Multilaterale controles: gezamenlijke controle, maar ieder op eigen grondgebied

• Gezamenlijke audit: deelnemen aan administratief onderzoek

o BE ambtenaren in het buitenland

o Buitenlandse ambtenaren in BE

▪ Initiatief bij fiscale autoriteiten

• Geen mogelijkheid om voor belastingplichtige

NCOI – update fiscaliteit
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Joint audits

▪ Bevoegdheden

• Personen ondervragen

• Bescheiden onderzoeken

• Schriftelijk mandaat kunnen voorleggen!

• Weigering t.a.v. buitenlandse ambtenaar = weigering BE ambtenaar

▪ Onderzoek in BE volgens BE wetgeving

• Dubbele grens

• BE bevoegdheden respecteren

• Buitenlandse ambtenaren oefenen geen bevoegdheden uit die verder gaan dan eigen bevoegdheden

NCOI – update fiscaliteit

Joint audits

▪ Fiscale autoriteiten streven naar overeenstemming m.b.t. fiscale positie

• Geen resultaatsverbintenis!

• Verschillende standpunten zijn dus nog mogelijk (noodzaak MAP)

▪ Opmaken eindverslag

• Kopie binnen 60 dagen aan belastingplichtige

▪ Inwerkingtreding: 1 januari 2023

NCOI – update fiscaliteit
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Wet 21 december 2022 
houdende diverse fiscale 
bepalingen (BS 29.12.2022)

NCOI – update fiscaliteit

5

Belastingkrediet voor kinderen en co-ouderschap

• Verhogingen van de belastingvrije som voor kinderen ten laste worden, in de mate 
dat ze niet effectief kunnen worden aangerekend op de verschuldigde belasting, 
omgezet in een belastingkrediet van maximaal (nog te indexeren) 250 EUR per kind 
ten laste (art. 134 WIB)

• Omzetting kan niet gebeuren in een belastingkrediet in hoofde van co-ouder die het 
betrokken kind zelf niet fiscaal ten laste heeft

NCOI – update fiscaliteit
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Belastingkrediet voor kinderen en co-ouderschap

Nieuwe wet

▪ Maakt omzetting in een belastingkrediet ook mogelijk in hoofde van de co-ouder 
die de kinderen fiscaal niet ten laste heeft

▪ Maximumbedrag dat kan worden omgezet in een belastingkrediet wordt 
gehalveerd

• “dat gehalveerd maximumbedrag per kind in co-ouderschap geldt zowel voor de co-ouder 
die het kind ten laste heeft en de helft van de toeslag voor kinderlast afstaat aan de co-
ouder, als voor de co-ouder die de helft van de toeslag voor kinderlast toegekend krijgt”

▪ Gehandicapt aangemerkte kinderen worden voor twee gerekend (dus ook voor 
toepassing van belastingkrediet)

▪ Inwerkingtreding: aanslagjaar 2023

NCOI – update fiscaliteit

Onderhoudsgelden en BNI

▪ Veroordeling van België door EHRM omdat België weigert de aftrek van de 
onderhoudsuitkeringen toe te kennen aan een niet-inwoner die hier te lande 
minder dan 75% van zijn beroepsinkomen verwerft, en in de lidstaat waar hij 
woont geen zelfde aftrek kan genieten omdat hij aldaar slechts bescheiden 
belastbare inkomsten heeft (EHRM 10 maart 2022, Commissie t. België)

▪ Aanpassing art. 242 WIB92

• Wanneer een niet-inwoner niet aan de 75%-regel voldoet, zal de aftrek vaan 
onderhoudsuitkeringen toch worden toegestaan, wanneer “cumulatief aan een aantal 
voorwaarden is voldaan”

NCOI – update fiscaliteit

99

100



31-1-2023

51

Onderhoudsgelden en BNI
Cumulatieve voorwaarden

Onderhoudsuitkeringen voldoen 
aan vw in art. 104 WIB92

BP is inwoner van een lidstaat 
van EER (EU, Ijsland, Noorwegen 

en Liechtenstein)

BP behaalt in BNI te 
regulariseren beroepsinkomsten

BP kan geen aanspraken maken 
op toepassing van arrest-

Schumacker in andere lidstaat 
van EER

In de woonstaat van BP kunnen 
betrokken onderhoudsgelden in 

beginsel in aftrek worden 
gebracht van belastbare 

inkomen

BP toont aan dat hij niet (ten 
volle) aftrek van 

onderhoudsgelden kan genieten 
omwille van de beperkte 

omvang van de inkomsten die 
hij in zijn woonstaat behaalt

NCOI – update fiscaliteit

Onderhoudsgelden en BNI

▪ Aftrek zal in België slechts worden toegestaan “in de mate dat er in de woonstaat 
geen aftrek wordt verleend omwille van het beperkte bedrag van inkomsten die in 
de woonstaat werden behaald”

▪ Bewijs wordt geleverd aan de hand van een “document dat door de fiscale 
administratie van de woonstaat wordt afgeleverd

• Document moet bij de aangifte worden gevoegd of bij een later in te dienen bezwaarschrift

▪ Het voordeel van de aftrek van de onderhoudsgelden kan in de woonstaat niet 
worden doorgeschoven naar een volgend belastbaar tijdperk

• Kan het wel worden doorgeschoven? → aftrek zal in België niet worden toegestaan

▪ Inwerkingtreding: aanslagjaar 2023

▪ Ook voor voorgaande aanslagjaren kan een rechtzetting worden gevraagd

• Via bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve ontheffing en bewijs dat aan alle voorwaarden 
voldaan is

NCOI – update fiscaliteit
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Ploegen- en nachtarbeid voor uitzendkantoren 

• (Gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
ondernemingen waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht, geldt ook voor 
ondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen

• Vrijstelling geldt enkel op vw dat het uitzendkantoor “het akkoord heeft verkregen 
van de onderneming waarin de uitzendkrachten zijn tewerkgesteld om de vrijstelling 
toe te passen (art. 275/5, §1, lid 8, §2, lid 7, §4, lid 6 WIB92)

• Het akkoord “volgens de kenmerken zoals bepaald door de Koning”

NCOI – update fiscaliteit

Ploegenarbeid & Interims

▪ Koning is voortaan bevoegd om de wijze te bepalen waarop het interimkantoor het 
voormelde akkoord heeft verkregen

• Clausule die voorziet in “bijstandsplicht”

• Clause die voorziet in schadevergoeding

• → dergelijke clausules worden enkel voorzien “indien de sector hierover met de fiscale 
administratie tot een overeenkomst kan komen

▪ Inwerkintreding: de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de [nieuwe] wet in BS 
wordt bekendgemaakt

• 1 januari 2023

• KB is nog niet gepubliceerd!

NCOI – update fiscaliteit
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Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

• Werknemers en bedrijfsleiders

Ingekomen belastingplichtigen: art. 32/1 WIB 92

• Enkel werknemers

Ingekomen onderzoekers: 32/2 WIB92

NCOI – update fiscaliteit

Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Uitbreiding kwalificerende ondernemingen

OUD

▪ Betrokkene wordt aangeworven door, of 
ter beschikking gesteld van

▪ een binnenlandse vennootschap, 

▪ een Belgische inrichting van een buitenlandse 
vennootschap, of 

▪ een vereniging met rechtspersoonlijkheid

NIEUW

▪ Betrokkene wordt aangeworven door, of 
ter beschikking gesteld van :

▪ een onderneming of vestiging van een 
onderneming ingeschreven in de KBO

NCOI – update fiscaliteit
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Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Uitbreiding kwalificerende ondernemingen 

Doelstelling

▪ Regeling uitbreiden naar wie aangeworven wordt door, of ter beschikking wordt gesteld van, 
stichtingen of publieke instellingen met rechtspersoonlijkheid…

▪ Anticipatie op annulatieverzoek hangende voor GwH, waarin aangeklaagd wordt dat bv. 
stichtingen uitgesloten zijn van de huidige regeling.

NCOI – update fiscaliteit

Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Uitbreiding kwalificerende ondernemingen

Voor berekening van max. duur waarin stelsel kan worden toegepast, wordt het stelsel geacht “retroactief” van toepassing te zijn “op datum van 
aankomst, ten vroegste 1 januari 2022”

Overgangsregeling: voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers die inmiddels aangeworven zijn door, of ter beschikking zijn gesteld 
van “stichtingen, rechtspersonen sui generis of  publieke instellingen”

Betrokkene vielen onder alle andere voorwaarden van de nieuwe stelsels “tussen 1 januari 2022 
en 10 dagen na publicatie van de nieuwe wet in het BS, kunnen zij alsnog een aanvraag indienen 

tot het verkrijgen van het stelsel.”

Aanvraag moet een feit zijn binnen een periode van drie maanden te rekenen vanaf 10 dagen na 
de publicatie van de nieuwe wet in het BS

Inwerkingtreding: 1 januari 2022

NCOI – update fiscaliteit
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Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Minimumbezoldiging ingekomen belastingplichtigen

▪ Betrokken werknemer of bedrijfsleider 
moet van zijn werkgever of vennootschap 
een bezoldiging ontvangen voor de in 
België geleverde prestaties, die meer 
bedraagt dan 75.000 EUR per kalenderjaar

▪ Enkel “in België belastbare bezoldiging”

▪ Niet meer vereist dat minimumbezoldiging 
ontvangen wordt voor “in België geleverde 
prestaties”

▪ Wel vereist “voor de prestaties die 
ingekomen belastingplichtige t.b.v. 
werkgever of vennootschap levert” + 
“aangerekend op resultaten van werkgever 
of vennootschap

▪ Geen rekening met inkomsten met 
belastingvermindering art. 155 – 156 WIB

! Geen rekening houden met inkomsten die in “aanmerking komen voor de FBB

NCOI – update fiscaliteit

Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Minimumbezoldiging ingekomen belastingplichtigen 

MvT (7 en 8)

▪ Essentieel is dat de inkomsten die in rekening worden genomen voor de drempel van 75.000 EUR per 
kalenderjaar in België belastbare inkomsten vormen. Wijst bv. DBV de inkomsten aan als in het buitenland
belastbare inkomsten (+ eventuele vrijstelling met progressievoorbehoud), dan worden deze inkomsten niet 
in aanmerking genomen voor het bereiken van de drempel van 75.000 EUR. Wijst het DBV België wel aan als 
heffingsbevoegde land, dan worden deze inkomsten wel meegeteld”. 

▪ De vereiste dat er een toerekening moet zijn op de resultaten van de in aanmerking komende entiteit, 
betekent dat uitsluitend de bezoldiging voor prestaties die toerekenbaar zijn aan de activiteiten die 
belastbaar inkomen genereren in België in aanmerking komen.

▪ “Het is aan de werkgever om aan te tonen dat de inkomstendrempel met in België belastbare inkomsten 
bereikt is”. De Administratie beschikt immers niet over de noodzakelijke gegevens.”

▪ Inwerkingtreding: 1 januari 2022

NCOI – update fiscaliteit
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Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Ingekomen onderzoekers en 30%-regel

▪ Regeling inzake de terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de 
terbeschikkingstelling of de tewerkstelling in België

• Werkgever kan bovenop de bezoldiging, een vergoeding voor de kosten toekennen t.b.v. max. 30% van de 
bezoldiging, en met een absoluut maximum van (momenteel) 90.000 EUR per jaar. 

• Ten laste genomen kosten = kosten eigen aan de werkgever, zonder dat bewijsstukken moeten worden 
voorgelegd (art. 32/2, §5, al. 2 WIB92)

▪ Bezoldiging: “de brutobezoldiging voor de in België geleverde prestaties (voor aftrek sociale 
zekerheidsbijdragen en met uitsluiting van bepaalde bestanddelen, bv. vergoedingen tot herstel 
van een tijdelijke derving van bezoldigingen)

NCOI – update fiscaliteit

Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Ingekomen onderzoekers en 30%-regel

OUD

▪ Brutobezoldiging voor de in België 
geleverde prestaties

NIEUW

▪ Brutobezoldiging voor de prestaties die de 
ingekomen onderzoeker t.b.v. zijn 
werkgever levert en op de resultaten van 
de werkgever worden aangerekend, met 
uitsluiting van de inkomsten die in 
aanmerking komen voor de 
belastingvermindering voor inkomsten uit 
het buitenland

▪ Aansluiting bij de definitie “bezoldiging” in 
stelsels van ingekomen belastingplichtigen

NCOI – update fiscaliteit
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Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
Waar moet “onderzoek” gebeuren

▪ Geen vereiste inzake minimumbezoldiging

▪ Vereiste van kwalificerend diploma of relevante 
beroepservaring van ten minste 10 jaar (art. 
32/2, §2, lid 3, 2° WIB92)

▪ Alleen of in groep uitsluiteind of hoofdzakelijk 
onderzoeksactiviteiten verrichten met 
wetenschappelijk, fundamenteel, industrieel of 
technisch karakter, binnen een laboratorium dat 
of een onderneming die een of meerdere 
programma’s inzake onderzoek of ontwikkeling 
voert (art. 32/2, §2, lid 3, 1° WIB92)

▪ [… ] een bedrijfstak van een onderneming 
die ingeschreven is in de KBO en die een of 
meerdere programma’s inzake onderzoek 
en ontwikkeling uitvoert

▪ Kwalificerende bedrijfstak moet zich niet 
uitsluitend bezighouden met programma’s 
inzake onderzoek en ontwikkeling. Het 
volstaat dat betreffende bedrijfstak “in 
hoofdzaak” dergelijke programma’s voert

NCOI – update fiscaliteit

In de pijplijn?

6

NCOI – update fiscaliteit
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Inleiding

▪ Blauwdruk voor bredere fiscale hervorming – Vincent 
Van Peteghem

• Dual Income Tax

▪ Doelstellingen fiscale hervormingen?

• Eerlijke fiscaliteit:

o Lasten op arbeid verlagen

o Versterken van koopkracht

NCOI – update fiscaliteit

Implementatie?

▪ Hervorming regime auteursrechten

▪ ondersteunen creativiteit en talent, maar bestrijden misbruik

▪ Verhoging belastingvrije som?

• Financiering via

o Hervorming DBI-aftrek: participatiekosten niet langer aftrekbaar?

o Bevriezen uitgaven BV-vrijstellingen

NCOI – update fiscaliteit
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ATAD3 (unshell)

▪ Gepubliceerd door Europese Commissie op 23 december 2021

▪ Rechtspersonen met minimale substantie en economische activiteit rechtstreeks 
aanpakken, o.a.:

• Lege vennootschappen

• Brievenbusvennootschappen

• Doorstroomvennootschappen

▪ Ratio: 

• BEPS initiatief versterken + coherente EU-aanpak belastingontduiking en- ontwijking

NCOI – update fiscaliteit

ATAD3 (unshell)

▪ Zeven-stappen-proces

1) In aanmerking komende entiteiten (gateways)

1) 75% passief inkomen tijdens 2 voorgaande jaren?

2) 60% inkomen via grensoverschrijdende transacties

3) Dagelijks bestuur of significante functies uitbesteed tijdens 2 voorgaande jaren

2) Rapportering substantie: bedrijfsruimte – eigen en actieve bankrekening – minstens 1 bestuurder en meerderheid 
WN’s fiscaal inwoner woontstaat venn.

3) Minimumeisen substantie: voldoende en relevante elementen van substantie? Feitenkwestie

4) Weerleggingsregels: tegenbewijs m.b.t. commerciële redenen of redenen voor de oprichting van de vennootschap

5) Vrijstelling wegens ontbreken fiscale motieven: zakelijke activiteiten en commerciële redenen (verlenging vrijstelling 
mogelijk met 5 jaar (6 in totaal)

6) Fiscale gevolgen: verkregen belastingvoordelen worden teniet gedaan + lidstaat toegestaan om geen fiscale 
woonplaatsverklaring af te geven

7) Informatie-uitwisseling: informatie beschikbaar via centraal repertorium + verzoek belastingadministratie 

▪ Sanctie: doeltreffend, evenredig en afschrikkend (adm. boete van minstens 5% van omzet)

▪ Inwerkingtreding: omzetting uiterlijk 30 juni 2023, uitwerking op 1 januari 2024

NCOI – update fiscaliteit
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Vrijstelling m.b.t. 
O&O (art. 275/3 

WIB92)

Evoluties? Ingrijpende wetswijziging op komst & sinds 
1/4/2022 uitsluiting fiscaal voluntariaat

Procedure

Strikte voorwaarden
Voorafgaande 

aanmelding bij BELSPO
Opgelet: grondige 

formalistische controles!

Hoe? Vrijstelling tot doorstorting van 80% van de 
bedrijfsvoorheffing m.b.t. bezoldigingen aan onderzoekers

Ratio: verlaging loonkost als stimulans voor O&O-activiteiten 
in België

NCOI – update fiscaliteit

Tendensen in de rechtspraak

Tijdstip van de aanmelding

▪ Wanneer aanmelden?

• Voor opstarten project of programma?

• Voor de periode waarvoor vrijstelling wordt gevraagd?

• Voor claimen van de vrijstelling?

▪ FAQ 14: ogenblik dat vrijstelling wordt toegepast

▪ Gent 5 mei 2020: voor aanvang van het 
project/programma

• Zie ook Rb. Hasselt 31 maart 2022, rb. Hasselt 17 
maart 2022 & Rb. Antwerpen 23 maart 2022

▪ Antwerpen 19 januari 2021: voorafgaandelijk aan 
de periode waarop de vrijstelling betrekking 
heeft

Einddatum

▪ Aanmelding moet vooropgestelde 
einddatum bevatten

• Substantiële voorwaarde!

▪ Quid 2099? Of na 10j? Of per 31/12?

• PV 9 november 2020: realistische einddatum

• Tijdens controle wordt 31/12 ook in vraag 
gesteld!

▪ Antwerpen 3 december 2019: 31 
december 2099 is niet ernstig

• Bevestigd door diverse rechtspraak

NCOI – update fiscaliteit
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Tendensen in de rechtspraak

Wijze van de aanmelding

▪ Via BELSPO-platform?

▪ Gent 24 mei 2022: aanmelding kan op 
verschillende wijzen gebeuren

• Ook mondeling tijdens een voorstelling!

• Bewijs!

• Cassatievoorziening, maar niet tegen dit 
aspect!

Structurele aanmelding
▪ Op structurele wijze O&O verrichten

▪ Rb. Hasselt 31 maart 2022: afbakening op basis van de inhoud 
van het programma

• Geen mogelijkheid om (deel van) onderneming aan te melden

• Geen louter algemene omschrijving geven

• Aanmelding die inhoudt dat alle activiteiten te beschouwen 
zijn als O&O, is geen geldige aanmelding

• zie ook rb. Hasselt 17 maart 2022

▪ Rb. Antwerpen 23 maart 2022: “aanmelding zonder in de 
aanmelding aan te geven wat het structureel 
onderzoeksprogramma concreet inhoudt [is] niet in 
overeenstemming (…) met de wettelijke vereisten”

▪ Rb. Antwerpen 21 maart 2022: “projecten die deel uitmaken 
van het structureel onderzoeksprogramma eveneens 
afdoende dienen beschreven te worden in de aanmelding”

NCOI – update fiscaliteit

Tendensen in de rechtspraak

Bindende kracht advies BELSPO

▪ Advies m.b.t. O&O-karakter van het project 
of programma

▪ Antwerpen 16 maart 2021:

• Specificatie betrokken projecten

• Betrokken periode

• Kwalificatie als industrieel, experimenteel of 
fundamenteel onderzoek

▪ Bindend advies kan ook op een later 
moment gevraagd worden!

Tijdsbesteding

▪ Bewijs dat betrokken werknemers O&O 
hebben verricht

▪ Via Timesheets?

• Niet wettelijk vereist, kan via alle 
bewijsmiddelen (uitz. de eed) worden 
geleverd

o Bijv. verslagen, agenda’s…

• Detail per project/programma?

NCOI – update fiscaliteit

121

122



31-1-2023

62

BV-vrijstelling O&O: hervorming?

▪ Projecten, programma’s & R&D-center

• Nieuw begrip: bedrijfstak met minstens 50 onderzoekers of 5 onderzoekers (minstens 10% 
FTE’s)

• Koning verleent erkenning

▪ Voorafgaande aanmelding, maar ook post factum rapportering!

▪ Belastingplichtige kan geen advies meer vragen aan Belspo

• Wel mogelijkheid om ruling aan te vragen!

• DVB kan wel advies vragen

▪ Wettelijke pro rata: duurtijd van totaal geleverde arbeidsprestaties tijdens de 
betrokken maand

• Administratieve opvolging!

▪ Koning stelt lijst met gelijkwaardige diploma’s samen

• Opname bijkomende diploma’s volgens bepaalde procedure
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DAC 8 
Verplichte gegevens uitwisseling voor cryptobezittingen en e-money

▪ 8 december 2022: Europese Commissie heeft een RL gepubliceerd

▪ (mits geïmplementeerd) zevende herziening van RL inzake verplichte uitwisseling van gegevens

▪ Aanbieders van “cryptoactiviteiten” worden verplicht know-your-clients-procedures uit te 
voeren op EU-cliënten

• Ongeacht of aanbieders in EER gevestigd zijn

▪ EU-cliënten: personen of entiteiten die gebruik maken van platformen die cryptoactivadiensten
aanbieden

▪ Aanbieders moeten informatie over binnenlandse en grensoverschrijdende transacties van te 
rapporten cryptoactiva uitwisselen met bevoegde belastingautoriteiten

▪ Inwerkingtreding: Commissie stelt vanaf 1 januari 2026 voor

NCOI – update fiscaliteit
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Pillar 2

• Minimumbelasting multinationals

- Globale regels zodat ETR 15%

- In ieder land waar men actief is!

• MNE’s met omzet (geconsolideerd) 750m EUR

• Complexe regels (UTPR, carve out…)

• Tax model bekijken

• Inwerkingtreding: 1 januari 2024?

NCOI – update fiscaliteit
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Luk Cassimon
• Luk.cassimon@monardlaw.be

• 0472/467.847

Hilde Van den Keybus
• Hilde.VandenKeybus@monardlaw.be

• 0475/481.714
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