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Dag van de Fiscaliteit

Update 
Vennootschapsbelasting

De geplande wijzigingen op het 
vlak van ondernemingsfiscaliteit

Yves Verdingh

1. Wet diverse fiscale bepalingen
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Verdoken meerwinsten

Circ. AAFisc nr. 24/2015 van 11 juni 2015, nr. 32 :

- Verdoken meerwinsten (zwarte omzet) dienen te worden 
opgenomen in de Verworpen Uitgaven

- Reden :  “vermits ze niet in de vennootschap aanwezig zijn, gaat 
men ervan uit dat ze “uitgegeven” zijn” 

Commentaren :

- Hoe kan een niet-geboekt inkomen een verworpen uitgave zijn

- Zwarte omzetten zijn toch nooit afgetrokken geweest van het 
belastbare resultaat ? Wat valt er dan te “verwerpen”

Update vennootschapsbelasting | 22/11/2022 | 3

Verdoken meerwinsten

Casus

Fiscus ontdekt bij controle van een restaurant in Brugge het bestaan 

van een zwarte omzet. 

Fiscus reageert als volgt :

1) onderwerpt deze zwarte omzet als verdoken meerwinsten aan de 

afzonderlijke aanslag van 100%, 

2) past een belastingverhoging van 200% toe, én 

3) neemt de zwarte omzet op in de Verworpen Uitgaven
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Verdoken meerwinsten

Casus (vervolg)

Rb. West-Vlaanderen, 30 maart 2021 : stelt de fiscus in het gelijk

- Verdoken meerwinsten die aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, 
moet worden opgenomen in de verworpen uitgaven, gelet op de afwezigheid 
van bewijsstukken die het beroepskarakter aantonen

- De niet-aftrekbaarheid van verdoken meerwinsten volgt uit het vermoeden dat 
zij is uitgekeerd, nu zij niet in de boekhouding is opgenomen

Meerderheid rechtspraak gaat echter niet akkoord : Rb. Leuven, 17 mei 2019, 
Rb. Antwerpen, 28 februari 2022, Rb. West-Vlaanderen, 6 september 2021

Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 29

Bepaalde rechtspraak stelt dat er geen wettelijke bepaling voorhanden zou zijn 
die stelt dat verdoken meerwinsten onder de verworpen uitgaven moeten worden 
opgenomen omdat beweerd wordt dat er geen effectieve kost is opgenomen die 
in mindering wordt gebracht van het belastbaar resultaat. 

Het karakter als kost van de verdoken meerwinsten volgt uit het vermoeden dat 
de zwarte omzet uitgekeerd is ten laste van de vennootschap, nu zij niet in het 
belastbaar resultaat is vervat (in de boekhouding is opgenomen).

Om deze interpretatieverschillen aangaande verdoken meerwinsten in de 
toekomst te vermijden wordt in artikel 197, eerste lid, WIB 92 voortaan expliciet 
opgenomen dat ook het bedrag van de verdoken meerwinsten aangemerkt wordt 
als verworpen uitgaven
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Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 29

Er wordt benadrukt dat de opname van het bedrag van de verdoken 
meerwinsten onder de verworpen uitgaven bovendien overeenstemt 
met de bedoeling die steeds aanwezig was en is om de aanslag 
geheime commissielonen een vergoedend karakter te geven. 

Door de expliciete toevoeging van verdoken meerwinsten in artikel 
197, eerste lid, WIB 92 wordt verduidelijkt dat hier geen enkele twijfel 
over kan bestaan. 

De beoordeling van het vergoedende karakter van de aanslag geheime 
commissielonen vindt logischerwijze plaats door in de vergelijking 
rekening te houden met de kost onder het zwaarst belaste scenario.

Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 30

Volgend voorbeeld vergelijkt drie situaties, waarvan één de toepassing 
van de aanslag geheime commissielonen is, om het vergoedend 
karakter volgend op deze bepaling te verduidelijken. Veronderstel dat 
een natuurlijke persoon die in de hoogste inkomensschrijf zit, 100 
netto verloning wenst te krijgen van een vennootschap die haar 
boekjaar, wanneer ze deze conform de geldende boekhoudregels 
opstelt, zou afsluiten met een winst van 220 en die geen beroep kan 
doen op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20% 
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Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 30

Drie situaties kunnen zich in de praktijk voordoen om deze uitkering van 
100 netto verloning te verwezenlijken. 

1) In een eerste situatie zou op een correcte manier bedrijfsvoorheffing 
worden ingehouden en zou de uitkering beschouwd kunnen worden 
als aftrekbare beroepskost voor de vennootschap; 

2) in een tweede situatie zou de administratie naar aanleiding van een 
controle in toepassing van artikel 53, 10°, WIB 92 kunnen aanvoeren 
dat de uitkering in die mate op een onredelijke wijze de 
beroepsbehoeften overtreft waardoor het een niet-aftrekbare 
beroepskost voor de vennootschap vormt; 

3) in een derde situatie doet de vennootschap een uitkering van 100 die 
zij buiten de boekhouding om toekent. De uitkering wordt niet als kost 
geboekt maar wordt uitgekeerd vanuit niet in de boekhouding 
opgenomen ontvangsten. 

Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 30

In situatie 1 zou bedrijfsvoorheffing ten belope van 115, namelijk aan het maximale 
tarief van 53,5% ingehouden moeten worden. Immers zou in zo een geval bij een bruto 
uitkering van 215 een bedrijfsvoorheffing van 115 (215 * 53,5%) worden ingehouden en 
zou de natuurlijke persoon een netto uitkering van 100 over houden.

De uitkering aan deze natuurlijke persoon en de ingehouden bedrijfsvoorheffing vormen 
echter aftrekbare beroepskosten in de vennootschapsbelasting, waardoor de 
vennootschap een bedrag van 215 als beroepskost kan aftrekken. 

De totale netto-kost voor de vennootschap bedraagt bijgevolg 215 – 53,75(*) = 161,25

* 215 x 25%
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Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 30

In situatie 2 zou het bedrag van de uitkering, alsook de ingehouden 
bedrijfsvoorheffing daarop, op grond van artikel 53,10°, WIB 92 niet 
aftrekbaar geacht worden aangezien de uitkering op onredelijke wijze 
de beroepsbehoeften overtreft.

Door de aftrekweigering zou de totale netto-kost van de uitkering 
215 bedragen.

Verdoken meerwinsten

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 30

Waar in situatie 2 een opname onder de verworpen uitgaven voorzien 
is, waarbij de belastbare basis van de vennootschap verhoogd wordt, 
kan de vennootschap in situatie 3 beweren dat de 100 een verdoken 
meerwinst uitmaakt en dat deze op basis van bepaalde rechtspraak 
niet onder de verworpen uitgaven kan worden opgenomen.

Daarom wordt onder situatie 3 het bedrag van 100 tevens als niet als 
beroepskosten aftrekbare bedragen aangemerkt. Dit bedrag stemt 
overeen met de niet in de boekhouding opgenomen kost van 100. 
Deze kost ontstaat omwille van de financiering van deze 100 met een 
niet in de boekhouding opgenomen ontvangst.
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Verdoken meerwinsten

Art. 197, lid 1 WIB 1992 

Onverminderd de toepassing van de artikelen 49, 53, 24°, en 198, § 1, 10°, 
worden niet verantwoorde kosten, die ingevolge artikel 219 aan de afzonderlijke 
aanslag worden onderworpen, als beroepskosten aangemerkt.

Aanpassing art. 197, lid 1 WIB 1992 :

“Niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten, die ingevolge artikel 219 
aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, worden als niet-aftrekbare 
beroepskosten aangemerkt.”

Verdoken meerwinsten op te nemen in Verworpen Uitgaven

Kosten die onderworpen worden aan de afzonderlijke aanslag, zijn nooit
fiscaal aftrekbaar

Controle-en aanslagtermijnen
Verlenging controle-en aanslagtermijnen : art. 333 en 354 WIB 92

Inwerkingtreding : aanslagjaar 2023

Termijn Wanneer ?

3 jaar Aangifte tijdig ingediend

4 jaar Aangifte niet tijdig of niet ingediend

6 jaar Aangifte bevat “buitenlandse connectie” : lokaal dossier, 
andenrapport, betalingen aan “belastingparadzijzen” 
(formulier 275F),  FBB, vrijstelling RV op basis verdrag, 
toepassing Moeder-Dochterrichtlijn

10 jaar - “Complexe aangifte” : hybridemismatch, CFC-bepaling 
of juridische constructie (“kaaimantaks” 
- Fiscale fraude
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Controle-en aanslagtermijnen

Art. 354/1 WIB 92 :  termijn van 6 jaar en 10 jaar bij complexe aangifte kan 
niet worden toegepast voor vestiging aanslag mbt :

a) gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (cfr. art. 198, § 1, 5°);

b) geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (cfr. art. 53, 
6°);

c) de niet-aftrekbare autokosten (cfr. art. 66, § 1 of art. 198bis);

d) de niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken (cfr. 
art. 53, 8° of 11°);

e) de niet-aftrekbare restaurantkosten (cfr. art 53, 8°bis of 11°);

f) de kosten voor niet-specifieke beroepskledij (cfr. art. 53, 7° of 11°);

g) de sociale voordelen, met inbegrip van voordelen voor 
maaltijdcheques, sport-of cultuurcheques, of ecocheques (cfr. art. 38, §
1°).

Controle-en aanslagtermijnen

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 79

Indien de administratie naar aanleiding van dit onderzoek andere 
belangrijke vaststellingen doet, zoals bijvoorbeeld gevallen van fiscaal 
misbruik, misbruik van overeenkomsten tot vermijding van dubbele 
belasting (bijvoorbeeld toepassing van de “principle purpose test”), de 
vaststelling dat winsten die in België hadden moeten belast worden, in 
een andere Staat worden belast in de meest ruime zin, alles wat 
betrekking heeft op verrekenprijzen, aftrekken van definitief belaste 
inkomsten die onrechtmatig werden toegepast, e.d. mag deze termijn 
van respectievelijk 6 of 10 jaar ook gebruikt worden om deze zaken te 
onderzoeken en de belasting te vestigen
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Controle-en aanslagtermijnen

Bewaartermijn boeken en bescheiden (art. 315 en 315bis WIB 92; art. 60 
W.BTW)

- Tien jaar

Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 71

“De bewaartermijn voor documenten wordt aangepast aan deze nieuwe 
termijnen en wordt eveneens een termijn van 10 jaar, wat aligneert met de 
termijn tijdens dewelke banken rekeningafschriften ter beschikking stellen 
aan hun klanten en wat in een digitaal tijdperk voor de bedrijfswereld geen 
bijkomende administratieve last vormt”.

Inwerkingtreding : aanslagjaar 2023

Medewerking bij fiscale controle

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 65

De fiscale administratie wordt geconfronteerd met de weigering van de 
belastingplichtige om mee te werken aan het onderzoek. 

Deze laatste kan bijvoorbeeld, ondanks de geldende verplichting :

- de vrije toegang tot zijn bedrijfsruimten aan de fiscale ambtenaren 
verhinderen; of

- de raadpleging van bepaalde boeken en bescheiden verbieden die 
met name op een geautomatiseerde drager worden gehouden. 
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Medewerking bij fiscale controle

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, …

Gelet op het bedrag van de administratieve of strafrechtelijke sancties en de 
aanslag van ambtswege die uit  deze inbreuken kunnen voortvloeien, in 
verhouding tot het bedrag van de belastingen dat zou kunnen voortvloeien uit 
essentiële informatie voor de vestiging van de aanslag, ontstaat de situatie dat de 
belastingplichtige er de voorkeur aan geeft om niet mee te werken met het 
onderzoek. 

Medewerking bij fiscale controle

Bij gebrek aan rechtstreekse dwangmiddelen ten opzichte van de 
belastingplichtige die zijn medewerkingsplicht niet naleeft, is het 
derhalve voor de administratie onmogelijk om haar 
onderzoeksbevoegdheden naar behoren uit te oefenen. Dit 
onevenwicht met de belastingplichtige die wel de medewerkingsplicht 
naleeft met het oog op de juiste heffing van de belastingen, wordt met 
deze bepalingen verholpen.

Deze bepaling vervolledigt het wettelijk kader door de mogelijkheid 
voor de fiscale administratie te voorzien om de rechter te vragen de 
belastingplichtige te veroordelen tot betaling van een dwangsom 
wanneer deze de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden van 
de fiscus belemmert.
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Medewerking bij fiscale controle

De fiscale administratie moet het bewijs leveren dat men weigert 
mee te werken.

Wat is “meewerken” ?

De vordering wordt aanhangig gemaakt bij de rechter die bevoegd is 
om te oordelen over de toepassing van de belastingwet zoals bedoeld 
in artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek en deze 
vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding.

=> Mag informatie bekomen oder dwangsom wel gebruikt worden in 
strafrechtelijke procedure ? Quid zwijgrecht ?

Belastingkrediet kilometervergoedingen

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 42

In het licht van de stijging van de brandstofprijs wordt de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van ambtenaren 
geïndexeerd volgens de daartoe geldende formule (cfr. KB van 13 juli 2017).

Deze vergoeding wordt aldus voor de periode van 1 maart 2022 tot 1 juli 
2022 geïndexeerd van 0,3702 euro per kilometer tot 0,402 euro per 
kilometer. 

Bij werknemers in bepaalde sectoren is echter vaak niet voorzien in een 
dergelijke indexatie, waardoor de aan hen toegekende forfaitaire 
kilometervergoeding zich niet aanpast aan de stijgende brandstofprijzen.

Bovendien wordt in die sectoren door werkgevers vaak überhaupt niet 
dezelfde forfaitaire kilometervergoeding betaald voor dienstverplaatsingen 
van hun werknemers als degene die ambtenaren krijgen.
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Belastingkrediet kilometervergoedingen

Gedr. St., Kamer, 2021-22, nr. 2899/001, 42

In het licht daarvan wenst de regering in een progressief 
belastingkrediet te voorzien ter compensatie van een in 2022 
overeengekomen verhoging van de forfaitaire kilometervergoedingen 
die aan werknemers worden toegekend voor dienstverplaatsingen en 
dit zowel in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting als de 
rechtspersonenbelasting, alsook in de corresponderende belastingen 
van niet-inwoners.

Zo hoopt de regering werkgevers aan te moedigen om aan hun 
werknemers een forfaitaire kilometervergoeding uit te keren die zo 
goed mogelijk aansluit bij deze die aan ambtenaren wordt toegekend 
(zogenaamde “ernstige norm”).

Belastingkrediet kilometervergoedingen
Het belastingkrediet wordt beperkt in de tijd en zal enkel van toepassing 
zijn op de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen die uiterlijk op 31 december 2022 wordt toegekend.

De verhoging het gevolg moet zijn van een aanpassing van een CAO, 
arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst gesloten vanaf 1 
november 2021 tot en met 31 december 2022.

Een loutere indexering volstaat dus niet, aangezien een indexering geen 
nieuwe rechten toekent aan een werknemer.

Wanneer eerst een verhoging wordt overeengekomen via een aanpassing 
van een CAO, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst en 
wanneer in een latere fase ten gevolge van een indexeringsmechanisme de 
forfaitaire kilometervergoeding toeneemt, zal enkel het gedeelte van de 
verhoging zelf in aanmerking kunnen komen en niet een latere indexering.
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Belastingkrediet kilometervergoedingen
Bovendien moet de verhoging effectief gedragen worden door degene 
die de kilometervergoeding toekent. Wanneer een werkgever de last 
van de verhoging aan een derde doorrekent, zal de werkgever niet
kunnen genieten van het belastingkrediet.

Op die manier wordt vermeden dat een werkgever, vaak de formele 
werkgever, enerzijds door de federale overheid vergoed wordt voor 
de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding en anderzijds 
deze verhoging ook nog eens doorrekent aan derden waardoor 
overcompensatie zou ontstaan.

Belastingkrediet kilometervergoedingen
Het tarief van het belastingkrediet wordt bepaald door een 
tweeledige formule.

1) Het gedeelte van de verhoging van de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 0,3708 EUR/km, 
tot en met het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen die de federale overheid aan zijn personeel 
toekent, geniet een tarief van 100%.

Voor een verhoging tussen 1 maart 2022 en 30 juni 2022 betekent 
dit dat het bedrag tussen 0,3707 EUR/km en 0,402 EUR/km geniet 
van een tarief van het belastingkrediet van 100%

 Elk bedrag dat boven de forfaitaire kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen die de federale overheid aan zijn personeel 
toekent, wordt toegekend, kan niet genieten van het 
belastingkrediet.
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Belastingkrediet kilometervergoedingen

2) Het gedeelte van de verhoging van de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen tot en met 0,3707 
EUR/km zal een tarief kunnen genieten dat berekend wordt door het 
gemiddelde van het bedrag voor- en na de verhoging van de forfaitaire 
kilometervergoeding te nemen en dit te delen door 0,3707 EUR/km.

Voor een verhoging op 1 maart van 0,25 EUR/km naar 0,35 euro per 
kilometer betekent dit dat een tarief van 80,93% van toepassing zal 
zijn, nl. ((0,25 + 0,35) /2)/ 0,3707)

Belastingkrediet kilometervergoedingen

Het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire 
kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt volledig 
verrekend met de personenbelasting, vennootschapsbelasting, 
rechtspersonenbelasting of met de belasting van niet-inwoners.

Voor zover het meer bedraagt dan 2,50 euro wordt enig overschot 
terugbetaald.

De toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de 
forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen heeft geen 
impact op de vermeerdering wegens geen of ontoereikende 
voorafbetalingen.
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Belastingkrediet kilometervergoedingen
Om overcompensatie tegen te gaan zijn de bedragen v waarvoor een 
belastingkrediet wordt verleend niet aftrekbaar als beroepskosten. Voor het 
overige gedeelte van de toegekende forfaitaire kilometervergoedingen blijven de 
aftrekbeperkingen evenwel onverkort gelden.

Voorbeeld

Stel dat op 1 november 2021 een forfaitaire kilometervergoeding wordt 
toegekend van 0,20 EUR/km die op 1 maart 2022 wordt verhoogd, via een 
aanpassing aan het arbeidsreglement, tot 0,35 EUR/km voor verplaatsingen door 
een werknemer met een dieselvoertuig dat een CO2-uitstoot heeft van 120 gram 
per kilometer.

Het gedeelte van de verhoging van 0,15 EUR/km waar het belastingkrediet 
voor gevraagd wordt zal in zijn geheel niet aftrekbaar zijn;

Op de 0,20 EUR/km zal de aftrekbeperking van artikel 66 WIB 92 van 
toepassing zijn, waardoor deze slechts voor 60% aftrekbaar is (120 –
(0,5*1*120)).

Belastingkrediet kilometervergoedingen

Voorbeeld 1

Werknemer Y legt tussen 1 maart 2022 en 31 maart 2022, 3 000 
kilometer af met zijn eigen voertuig voor dienstverplaatsingen. 

Op 1 november 2021 kreeg werknemer Y van werkgever, natuurlijke 
persoon, X een forfaitaire kilometervergoeding van 0,30 euro per 
kilometer, zoals vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Gelet op de stijgende brandstofprijzen besluit werkgever X op 1 maart 
2022 zijn forfaitaire kilometervergoeding te verhogen tot 0,40 euro 
per kilometer.

Voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 
betekent dit voor werkgever X 300 euro extra kosten door de 
toegekende verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen.
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Belastingkrediet kilometervergoedingen
Voorbeeld 1 (vervolg)

a) Het gedeelte tussen 0,3707 euro per kilometer en 0,40 euro per kilometer 
geeft recht op een belastingkrediet ten belope van 100 %. Voor dit gedeelte 
zal werkgever X dus een belastingkrediet voor de verhoging van de 
forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen kunnen 
aanvragen van 87,90 EUR, zijnde 3 000 *(0,40-0,3707) * 100%

b) Voor het gedeelte tussen 0,30 euro en 0,3707 euro zal werkgever X recht 
hebben op een belastingkrediet aan een tarief van 90,46%, zijnde ((0,30 + 
0,3707)/ 2)/ 0,3707). Voor dit gedeelte zal werkgever X aldus recht hebben 
op een belastingkrediet van 191,87 EUR, zijnde 3.000 *(0,3707-0,30) * 
90,46%.

Aldus kan werkgever X in totaal een belastingkrediet voor de verhoging van de 
forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen genieten van 
279,77 EUR.

Belastingkrediet kilometervergoedingen

Voorbeeld 2

Werknemer Y legt tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022, 15 000 
kilometer af met zijn eigen voertuig voor dienstverplaatsingen.

Op 1 november 2021 kreeg werknemer Y van vennootschap X een 
forfaitaire kilometervergoeding van 0,20 EUR/km, zoals vastgelegd in 
een collectieve arbeidsovereenkomst.

Gelet op de stijgende brandstofprijzen besluit vennootschap X op 1 
januari 2022 zijn forfaitaire kilometervergoeding te verhogen tot 0,25 
EUR/km.
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Belastingkrediet kilometervergoedingen

Voorbeeld 2 (vervolg)

Voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 betekent dit 
voor vennootschap X 750 euro extra kosten door de toegekende verhoging van 
de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen.

Het tarief voor het belastingkrediet wordt bepaald door het gemiddelde te 
nemen van 0,20 euro per kilometer (de referentievergoeding) en 0,25 EUR/km 
(de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen) en dit te delen 
door 0,3707 EUR/km. Dit tarief bedraagt aldus 60,81 pct. 

Belastingkrediet kilometervergoedingen

Voorbeeld 2 (vervolg)

Vennootschap X heeft bijgevolg recht op een belastingkrediet voor de verhoging 
van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van 456,08 EUR.

Vennootschap X zal als gevolg van de toepassing van het belastingkrediet voor de 
verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen het 
bedrag van 750 EUR niet als beroepskost kunnen aftrekken en onder de 
verworpen uitgaven moeten opnemen.

De netto-kost van de door vennootschap X aan werknemer Y toegekende 
verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van 
750 EUR bedraagt in hoofde van vennootschap X aldus 293,92 EUR.
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UBO register

In het kader van fraudebestrijding blijkt dat de gegevens in het UBO-register een 
noodzakelijke bron van informatie vormen. De regering wenst de opvolging van 
het gebruik van complexe internationale fiscale private constructies te verhogen, 
alsook maatregelen te nemen op het vlak van transparantie en preventie inzake 
fraudebestrijding.

Met het oog op het gebruik van de gegevens van het UBO-register in bulk voor 
dataminingtoepassingen moet de beperking tot “één welbepaalde 
belastingplichtige worden opgeheven”. (art. 322, §1 WIB 92)

Deze wijziging is des te meer gerechtvaardigd aangezien het UBO-register ook 
onbeperkt toegankelijk is voor de entiteiten die onderworpen zijn aan de 
toezichtplicht ten aanzien van hun cliënten in het kader van de 
antiwitwaswetgeving zoals banken, advocaten, notarissen, boekhouders. Voor wat 
betreft de rechtspersonen, mag elke belastingplichtige (individueel) ook een hele 
reeks gegevens in het UBO-register raadplegen, zonder dat enig legitiem belang 
moet worden aangetoond. 

UBO register

Voorstel ingetrokken !

Door zware kritiek Gegevensbeschermingscommissie

Minister : zal later op teruggekomen worden….
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Inschepingstaks

Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid : 
inschepingstaks

- Taks per passagier op een vlucht die vertrekt vanaf een in België gelegen 
luchthaven: 

- De luchtvaartmaatschappij is schuldenaar van deze taks

- Fiscaal niet-aftrekbaar : art. 53, 30° WIB 92

Vlucht Taks

Meer dan 500km, binnen EER, UK, CH 2 EUR

Meer dan 500km, andere bestemming 4 EUR

Minder dan 500km 10 EUR

Inschepingstaks

De niet-aftrekbaarheid beoogt echter een ontradend effect bij de gebruiker, 
veeleer dan bij de aanbieder van de dienst, en moet bijgevolg in de eerste 
plaats op het niveau van de eindgebruiker kunnen worden gelegd. 

Dit wordt bereikt wanneer de luchtvaartmaatschappij de taks op een 
uitdrukkelijke en afzonderlijke manier doorrekent waardoor de niet-
aftrekbaarheid bij de (beroepsmatige) passagier komt te liggen. 

Er wordt gespecifieerd dat de derde aan wie de taks wordt doorgerekend, 
mits deze uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur is vermeld, 
onderworpen is aan het aftrekverbod van artikel 53, 30°, WIB 92. 

De belastingplichtige zal bijgevolg op zijn factuur moeten controleren of de 
inschepingstaks uitdrukkelijk en afzonderlijk aan hem werd 
doorgefactureerd. Wanneer dit het geval is, zal dit gedeelte van de factuur 
(2 euro, 4 euro of 10 euro) fiscaal niet als beroepskost kunnen worden 
aangemerkt.
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2. Blauwdruk voor een bredere fiscale 
hervorming – focus op ondernemingen

Blauwdruk fiscale hervorming

ACTIVITEITS- EN VERVANGINGSINKOMSTEN

Lager

- We verhogen de belastingvrije som

- We verlagen de belastingtarieven en hervormen de belastingschijven

- We schrappen de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid

- We breiden de werkbonus uit en verminderen de promotieval

- We bieden mensen die naast hun job bijklussen duidelijkheid

- We verlagen de belastingen op ondernemingswinsten voor kmo’s
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Blauwdruk fiscale hervorming

ACTIVITEITS- EN VERVANGINGSINKOMSTEN

Eerlijk

- We schrappen 1 op 4 codes op de belastingbrief

- We maken een einde aan de uitholling van het loonbegrip

- We behandelen cheques zoals loon

- We vermijden het gebruik van cafetaria- en optieplannen voor optimalisatie

- We zien strenger toe op het inbrengen en terugbetalen van kosten

- We ondersteunen creativiteit en talent, maar bestrijden misbruik

- We zorgen voor een betere afstemming van de bedrijfsvoorheffing

- We brengen de vennootschapsvorm naar zijn essentie

- We voeren een minimumbelasting voor multinationals in

Blauwdruk fiscale hervorming

ACTIVITEITS- EN VERVANGINGSINKOMSTEN

Modern

- We doven het huwelijksquotiënt uit

- We kiezen voor een gelijke toeslag op de belastingvrije som voor elk kind

- We ondersteunen werkende ouders

- We halen onderhoudsuitkeringen uit ons fiscaal stelsel

- We werken drempels weg naar het ondernemerschap

- We vuren de tewerkstelling aan
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Blauwdruk fiscale hervorming

VERMOGENSINKOMSTEN

Lager

We verlagen de roerende voorheffing naar 25%

We bieden iedereen een belastingvrij bedrag voor inkomsten uit vermogen

Blauwdruk fiscale hervorming

VERMOGENSINKOMSTEN

Eerlijk

- We behandelen alle vermogensinkomsten op eenzelfde manier

- We nemen ook meerwaarden op financiële producten mee

- We ondersteunen actief ondernemerschap

- We beschermen de eigen woning

- We doven de federale belastingvermindering voor de niet-eigen woning uit

- We werken met werkelijke huurinkomsten

- We houden rekening met de meerwaarden op de verkoop van een niet-
eigen woning

- We bieden iedereen toegang tot een fiscaal voordelig aanvullend pensioen
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2.1. Activiteits-en 
vervangingsinkomsten

Type here the title of the presentation

Activiteits-en vervangingsinkomsten

We verlagen de belastingen op ondernemingswinsten voor kmo’s

- We verlagen de vennootschapsbelasting voor kmo’s van 20% naar
15%.

- Daarnaast verhogen we de belastingschijf waarop dit verlaagde
tarief van toepassing is van 100.000 euro naar 200.000 euro.

Er blijft meer winst over in de vennootschap zodat die productief
kan worden ingezet. Op die manier stimuleren we
ondernemerschap.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

We maken een einde aan de uitholling van het loonbegrip

Vandaag maken heel wat voordelen geen deel uit van het loonbegrip, waardoor
minder sociale zekerheidsbijdragen en belastingen worden betaald. Bovendien
zijn er verschillen in sociale en fiscale behandeling van die voordelen. Daarom
brengen we het sociale en fiscale loonbegrip zoveel mogelijk met elkaar in lijn.
Een aantal voordelen die forfaitair worden gewaardeerd, zoals de gratis
terbeschikkingstelling van een woning, verwarming, elektriciteit en
huispersoneel, belasten we op basis van de werkelijke waarde.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit

KB van 19 December 2021 : aanpassing art. 18, §3 KB/WIB 92

Het voordeel van de kosteloze verstrekking van verwarming en/of electriciteit
gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming wordt enkel forfaitair
geraamd wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed
waarvoor het  voordeel wordt verleend ter beschikking stelt

 Enkel forfaitaire waardering indien eveneens VAA woonst
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Activiteits-en vervangingsinkomsten
Aanpassing voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit

Voorbeeld

Woning is in privébezit (dus geen VAA woonst), bureelruimte wordt verhuurd 
aan de vennootschap. Vennootschap betaalt de verwarming en elektriciteit

In bureel staat verwarming, een server, PC, printer etc. en bedrijfsleider zit de 
volledige dag in dit bureel te werken. Partner werkt buitenhuis, kinderen zitten 
op internaat.

Hoe de werkelijke waarde van het voordeel bepalen ??  

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022 

Sinds 1 januari 2022 is de forfaitaire waardering voor het kosteloos verstrekken 

van elektriciteit en/of verwarming enkel van toepassing indien tegelijk een 

onroerend goed ter beschikking wordt gesteld. Door deze beperking wordt een 

onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen die tegelijk ook kunnen 

beschikken over een onroerend goed en degene die geen onroerend goed ter 

beschikking krijgen. De regering verantwoordt het onderscheid omdat 

werknemers die momenteel al gebruik maken van het forfait normaal gezien niet 

kunnen bepalen welke woning hen ter beschikking wordt gesteld en daardoor 

geen invloed hebben op bijv. de prijsvoorwaarden voor de levering van 

verwarming en elektriciteit. Echter, de Raad van State, afdeling wetgeving, is niet 

overtuigd door deze verantwoording en het advies over het koninklijk besluit 

hierover wijst op een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel. 
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960 van De heer volksvertegenwoordiger Joy Donné van 24 maart 

2022 

1. Hoe verantwoordt u het fiscale onderscheid terwijl voor de heffing van de 

socialezekerheidsbijdragen het voordeel enkel voor een echte conciërgewoning 

forfaitair wordt gewaardeerd en in alle andere gevallen de werkelijke waarde van 

het voordeel in aanmerking wordt genomen? 

2. Hoe zal de fiscus de werkelijke waarde ramen als de elektriciteit of verwarming 

niet wordt geregistreerd met een afzonderlijke meter? 

3. Welke methode zal de fiscus aanvaarden om het privématig en beroepsmatig 

deel van de verbruikte energie uit te splitsen? 

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960 van De heer volksvertegenwoordiger Joy Donné van 24 maart 2022 

4. Hoe wordt de werkelijke waarde van het voordeel bepaald wanneer de 

vennootschap het energieverbruik dekt met zonnepanelen en/of een 

thuisbatterij? 

5. Heeft uw administratie al overlegd met de RSZ om eenzelfde werkwijze te 

hanteren voor het bepalen van het werkelijk voordeel voor het ter beschikking 

stellen van elektriciteit en verwarming? 
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord : 

1. Zoals in het verslag aan de Koning bij het KB van 19 december 2021 is 

aangegeven, was de aanpassing die door het voormelde besluit werd aangebracht 

bedoeld om de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het 

kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming te beperken tot de gevallen 

waarin die waardering in de regel reeds werd gebruikt en verdere 

loonflexibilisering tegen te gaan. Het was dus niet de bedoeling om meteen tot 

eenzelfde fiscale en sociale behandeling van het voordeel van alle aard voor 

verwarming en elektriciteit te komen. 

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord : 

2. Wanneer een werkgever/vennootschap kosteloos verwarming en/of 

elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming verstrekt aan een 

werknemer/bedrijfsleider, dan geeft dit aanleiding tot het belasten van een 

voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer/ bedrijfsleider. Wanneer de 

verwarming en elektriciteit worden verstrekt voor de privéwoning van de 

werknemer/ bedrijfsleider, die geen door de werkgever/vennootschap ter 

beschikking gestelde woning is, moet dat voordeel worden vastgesteld in functie 

van de werkelijke waarde die het heeft bij de werknemer/bedrijfsleider. In de 

regel is de oplossing derhalve te vinden in het antwoord op de vraag: "welk is het 

bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om 

een dergelijk voordeel te verkrijgen?". 
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord : 

3. Wanneer de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit gebruikt 

tot andere doeleinden dan verwarming in voorkomend geval zowel slaat op het 

privé- als beroepsmatig gedeelte van de woning, en er is geen afzonderlijke 

meter, dan moet de werknemer/bedrijfsleider de omdeling van het privé- en 

beroepsmatig verbruik naar best vermogen maken rekening houdende met de 

feitelijke omstandigheden. Hij mag hiervoor een beroep doen op alle door het 

gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen met uitzondering van de eed. 

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord : 

4. Wanneer de werkgever/vennootschap zonnepanelen plaatst op het dak van de 

privéwoning van de werknemer/ bedrijfsleider of er een thuisbatterij installeert 

en het eigendomsrecht daarvan overdraagt aan de werknemer/bedrijfsleider, 

dan ontstaat er in hoofde van deze laatste een voordeel van alle aard ingevolge 

de toekenning van zonnepanelen en/of een thuisbatterij. Dat voordeel moet 

worden vastgesteld in functie van de werkelijke waarde die het heeft bij de 

werknemer/bedrijfsleider en dit volgens dezelfde principiële regels als hiervoor 

uiteengezet. In principe zal de waardering van het voordeel gebeuren op basis 

van een voor particuliere klanten marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde 

installatie. 
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord : 

Wanneer het eigendomsrecht niet wordt overgedragen aan de 

werknemer/bedrijfsleider, dan ontstaat er bij deze laatste een voordeel van alle 

aard maar ditmaal ingevolge de terbeschikkingstelling door de 

werkgever/vennootschap van zonnepanelen en/of een thuisbatterij. Ook hier 

moet dat voordeel worden vastgesteld in functie van de werkelijke waarde die het 

heeft bij de verkrijger. De waardering van dat voordeel kan dan bijvoorbeeld 

gebeuren op basis van de gangbare leaseprijs op jaarbasis van zonnepanelen 

en/of een thuisbatterij op de particuliere markt.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord :

In het eerste geval moet er enkel in het jaar van de toekenning van de panelen 

en/of de batterij een voordeel van alle aard worden belast, terwijl in het geval 

van een terbeschikkingstelling voor ieder jaar van terbeschikkingstelling een 

voordeel van alle aard moet worden belast. 

In de geschetste situatie moet enkel een voordeel van alle aard worden belast 

wegens de toekenning of de terbeschikkingstelling van zonnepanelen en/of een 

thuisbatterij. De opbrengst van de installatie wordt daardoor gelijkgesteld met 

de opbrengst van een privé installatie. Die opbrengst geeft derhalve geen 

aanleiding meer tot het belasten van een bijkomend voordeel van alle aard. 
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vraag nr. 960, Donné van 24 maart 2022

Antwoord :

5. Mijn administratie overlegt op regelmatige basis met de Rijksdienst voor 

sociale zekerheid (RSZ) omtrent tal van problematieken. Deze problematiek is 

daarbij al aan bod gekomen, maar heeft nog niet geleid tot een éénvormige 

werkwijze. Mijn administratie volgt dit verder op met de RSZ

Activiteits-en vervangingsinkomsten

We behandelen cheques zoals loon

Wie werkt moet in centen worden vergoed voor die prestaties. Vandaag kennen we
een waaier aan alternatieve verloningsvormen. Terwijl een verloning in euro niet
enkel de meest heldere manier is, maar ook de meeste bestedingsvrijheid biedt. Een
gelijke behandeling van verloningsvormen zal ervoor zorgen dat weer meer loon in
euro’s wordt uitbetaald. Zo kunnen mensen zelf beslissen waar ze hun centen aan
besteden.

Daarom behandelen we eco-, sport- en cultuurcheques op dezelfde manier als loon.
Werkgevers die hun werknemers willen belonen, worden zo niet in de richting van
een cheque gedreven en ook niet langer geconfronteerd met de administratiekosten
die ermee gepaard gaan. We maken een uitzondering voor maaltijdcheques omdat
ze voor veel gezinnen elke maand een financiële houvast zijn.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

We vermijden het gebruik van cafetaria- en optieplannen voor 
optimalisatie

Werknemers vergoeden in centen moet de norm worden.
Cafetariaplannen bieden werknemers flexibiliteit om (para)fiscaal
voordelig hun loonpakket samen te stellen. Die keuzes kunnen echter
een negatief effect hebben op de opbouw van sociale rechten, vaak
zonder dat werknemers zich daarvan bewust zijn. Door de voordelen
aan werkelijke waarde te belasten, behouden we flexibiliteit, maar
zullen werknemers een eerlijke keuze kunnen maken tussen nettoloon
en een cafetariaplan. Ook het gebruik van optieplannen voor
(para)fiscale optimalisatie wordt aan banden gelegd.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

We zien strenger toe op het inbrengen en terugbetalen van kosten 

Iedereen moet een eerlijke bijdrage betalen.
Kosten die de werknemer maakt voor professionele doeleinden zoals
verplaatsingskosten en parkeerkosten, zijn kosten eigen aan de werkgever.
Wanneer de werkgever deze kosten terugbetaalt aan de werknemer, is het
logisch dat die terugbetaalde kosten overeenkomen met de werkelijke kosten.
Kosten eigen aan de werkgever mogen niet worden gebruikt om verdoken
loon uit te betalen.
Ook wat de beroepskosten betreft, zien we er strikter op toe dat geen
privékosten worden ingebracht.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Kosten eigen aan de werkgever : vermelding op fiche 281.10 en 
281.20 – inkomstenjaar 2022

Soort vergoeding Vermelding op fiche, onder b) 
van Vak 27 « Diverse 
inlichtingen »

Vermelding in rechterkolom

Forfaitair, op basis van 
« ernstige normen »

JA – ernstige normen Werkelijk betaald bedrag

Forfaitair, niet op basis van 
« ernstige normen »

JA Werkelijk betaald bedrag

Op basis van bewijsstukken JA – bewijsstukken Werkelijk betaald bedrag

Forfaitair (niet volgens
ernstige normen) en 
bewijsstukken

JA –bewijsstukken Werkelijk betaald bedrag

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Parlementaire Vraag nr 924 dd. 09.03.2022 van Christian Leysen

De "kosten eigen aan de werkgever/vennootschap" zijn vaste en/of 
variabele onkostenvergoedingen. Voorbeeld van een vaste 
onkostenvergoeding: vergoeding voor thuiswerk. Voorbeeld van een 
variabele onkostenvergoeding: de terugbetaling van een 
restaurantbonnetje voor een professioneel etentje dat door de 
bedrijfsleider privé is betaald. In de praktijk komt het regelmatig voor 
dat een bedrijfsleider een factuur op naam van de vennootschap 
betaalt met zijn privébankkaart. De privébetaling van een 
vennootschapsfactuur is vaak een vergissing of te wijten aan het feit 
dat de bedrijfsleider op dat ogenblik de bankkaart van de 
vennootschap niet bij de hand had. 
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Activiteits-en vervangingsinkomsten
Parlementaire Vraag nr 924 dd. 09.03.2022 van Christian Leysen

Voorbeeld

Een bedrijfsleider bestelt een nieuwe printer voor het kantoor van zijn 
vennootschap (100 % beroepsgebruik). De aankoopfactuur is op naam van de 
vennootschap maar wordt betaald met de privérekening van de bedrijfsleider. Dit 
wordt als volgt rechtgezet: (i)) ofwel door een terugbetaling van de 
vennootschap op de privérekening van de bedrijfsleider; (ii) ofwel door een 
boeking op de rekening-courant van de bedrijfsleider. 

Wordt dit beschouwd als een variabele onkostenvergoeding? 

Met andere woorden is er een verschil tussen enerzijds een algemeen 
verantwoordingsstuk (bijv. een kassaticket) en anderzijds een factuur op naam 
van de vennootschap?

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Parlementaire Vraag nr 924 dd. 09.03.2022 van Christian Leysen

Uit de gestelde vraag blijkt dat het geval wordt beoogd waarbij de 
vennootschap of werkgever kantoormateriaal aankoopt en de 
werknemer of bedrijfsleider zich beperkt tot het voorschieten van de 
betaling. 

In zo'n geval gaat het niet om de werknemer of de bedrijfsleider die 
het kantoormateriaal aankoopt, maar wel de vennootschap. 

Daardoor moeten deze kosten niet opgenomen worden op fiche.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Vanaf 2022 moeten ook de variabele vergoedingen tot terugbetaling van 
eigen kosten van de werkgever worden verantwoord door individuele 
fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en 
binnen de termijn die de koning bepaalt.

Concreet zullen voor de vergoedingen tot terugbetaling van eigen kosten 
van de werkgever vanaf inkomstenjaar 2022 in het vak 'Diverse 
inlichtingen' van de fiches 281.10 en 281.20 de volgende drie categorieën 
opgenomen zijn:

- 'forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige normen’

- 'forfaitaire vergoedingen niet overeenkomstig ernstige normen’

- 'vergoedingen op basis van bewijsstukken’.

Voor elk van deze categorieën moet het effectief terugbetaalde 
bedrag vermeld worden.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Concrete gevallen

A. CREDITEREN VAN DE REKENING COURANT VAN DE BEDRIJFSLEIDER

De terugbetaling kan ook gebeuren via een creditering van de 
rekening-courant van een bedrijfsleider bij de vennootschap. 

Die toekenning moet eveneens worden verantwoord door middel van 
individuele fiches en een samenvattende opgave.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten
Concrete gevallen

B. TERUGBETALING VAN EEN VOORSCHOT

In de praktijk kan de volgende situatie zich voordoen:

- de werkgever of vennootschap doet in eigen naam een beroepsmatige 
aankoopverrichting (van goederen of diensten)

- de werknemer of bedrijfsleider beperkt zich tot het voorschieten van de 
betaling (hij betaalt met eigen middelen).

In dat geval gaat het niet om de werknemer of bedrijfsleider die de 
aankoop verricht, maar om de werkgever of vennootschap. Daardoor moet 
de terugbetaling van die kosten niet opgenomen worden op een 
individuele fiche en samenvattende opgave (PV nr. 924 van 9 maart 2022, 
Leysen, QRVA 55/082, blz. 120-121).

Activiteits-en vervangingsinkomsten
Concrete gevallen

B. TERUGBETALING VAN EEN VOORSCHOT

Het voorgaande geldt slechts wanneer van meet af aan duidelijk is dat de 
aankoopverrichting gebeurt door de vennootschap of werkgever en het 
verantwoordingsstuk op basis waarvan de vennootschap of werkgever deze kost als 
beroepskost in aanmerking neemt, de identiteit van de vennootschap of werkgever 
bevat. In de regel gaat het dan om een rechtsgeldige factuur, op naam van de 
vennootschap of werkgever.

Wanneer dit niet het geval is, dan geldt de in art. 57, WIB 92, voorziene 
verantwoordingsverplichting wel. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de terugbetaling van een verantwoordingsstuk 
zonder identificatie van de werkgever of vennootschap. In dat geval is er immers wel 
een risico op misbruik.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Voorbeeld 1

Een leerkracht koopt knutselmateriaal aan om te gebruiken in de klas.

De school betaalt op 16.05.2022 aan de hand van het door de leerkracht 
voorgelegde kassaticket een bedrag van 50,00 euro voor het knutselmateriaal 
terug.

fiche 281.10 (inkomsten 2022) – vak 'diverse inlichtingen’

Eigen kosten van de werkgever:

- vergoedingen op basis van bewijsstukken: 50,00 euro.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Voorbeeld 2

Een werknemer besteedt structureel en op regelmatige basis een substantieel 
deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk. Om zijn beroepsactiviteit thuis op een 
normale manier te kunnen uitoefenen koopt hij in het jaar 2022 een 
standaardbureaustoel aan van 400,00 euro.

De factuur staat op naam van de werknemer. De werknemer betaalt de factuur 
met zijn eigen bankkaart.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

Voorbeeld 2

De werkgever betaalt in 2022 de volgende vergoedingen (er is voldaan aan alle 
voorwaarden om als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de 
werkgever te worden aangemerkt): 

- eenmalige tussenkomst in de aankoop van de bureaustoel: 150,00 euro

- forfaitaire thuiswerkvergoeding: 480,00 euro.

fiche 281.10 (inkomsten 2022) – vak 'diverse inlichtingen’

Eigen kosten van de werkgever:

- forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige normen: 480,00 euro

- vergoedingen op basis van bewijsstukken: 150,00 euro.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Voorbeeld 3

De werkgever geeft aan één van zijn werknemers de opdracht om in zijn naam 
printpapier voor het kantoor aan te kopen. De rechtsgeldige factuur is op naam 
van de werkgever, maar de werknemer schiet de betaling voor (hij betaalt met 
zijn privérekening).

De werkgever betaalt het door de werknemer voorgeschoten bedrag terug.

In zo'n geval gaat het niet om de werknemer die het kantoormateriaal aankoopt, 
maar wel de werkgever.

Deze kost moet niet verantwoord worden door een fiche 281.10.

De normale regels inzake het bewijs van beroepskosten zijn in hoofde van de 
werkgever van toepassing.
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Activiteits-en vervangingsinkomsten
Kamer, Vragen en antwoorden, 2020-2021, QRVA 55/060, d.d. 24 juli 2021, blz. 
159

Wanneer de werkgever :

- naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een home charger of een 
elektrische laadpaal ter beschikking stelt van zijn werknemer, 

- die beschikt over een specifiek communicatiesysteem dat het effectieve 
verbruik communiceert aan de werkgever;

- en de van toepassing zijnde car policy bovendien voorziet in de terugbetaling 
van de met de home charger 'getankte' elektriciteit;

dan aanvaardt mijn administratie dat de terbeschikkingstelling van de elektrische 
bedrijfswagen met laadpaal en de terugbetaling door de werkgever van de met 
die laadpaal getankte elektriciteit fiscaal op dezelfde wijze wordt behandeld als 
de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen met bijhorende tankkaart

Activiteits-en vervangingsinkomsten

Kamer, Vragen en antwoorden, 2020-2021, QRVA 55/060, d.d. 24 juli 2021, blz. 159

Er zal in dat geval slechts één voordeel van alle aard worden belast, namelijk het 
forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor de elektrische 
bedrijfswagen. De terugbetaling van de elektriciteit doet in die omstandigheden geen 
bijkomend belastbaar voordeel ontstaan, voor zover uiteraard die terugbetaling 
uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit getankt voor de ter beschikking gestelde 
elektrische bedrijfswagen

De terugbetaling door de werkgever moet gebeuren op basis van de werkelijke 
elektriciteitskosten van de werknemer. Hiervoor zijn alle bewijsmiddelen van het 
gemeen recht, met uitzondering van de eed, toegestaan

Dus géén forfait !

Hoe de “werkelijke electriciteitskosten” bepalen (en bewijzen) ?
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Activiteits-en vervangingsinkomsten

We brengen de vennootschapsvorm naar zijn essentie

We vermijden het oneigenlijk gebruik van de vennootschapsvorm. Dit is al jaren
een optimalisatiepiste om de hoge lastendruk op arbeid te omzeilen. Daarom
verlagen we niet alleen de lasten op arbeid, maar nemen we ook gerichte
maatregelen om de zogenaamde ‘vervennootschappelijking’ tegen te gaan.

we indexeren de minimumbezoldiging voor de toepassing van het verlaagd
tarief in de vennootschapsbelasting;

 en laten niet langer toe om die in alternatieve verloningsvormen uit te
betalen

Activiteits-en vervangingsinkomsten

We voeren een minimumbelasting voor multinationals in

We voeren een minimumbelasting voor multinationals in en doen dit binnen een
internationaal kader. Met een dergelijk wereldwijde minimumbelasting zetten we een
belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen. Op die
manier zorgen we ervoor dat ook multinationale ondernemingen hun eerlijke bijdrage
leveren.

Voorstel

- Korf : ipv 70%  van de winst (na groepsbijdrage) > 1 mio eur zal voortaan maar 40% 
van de winst (na groepsbijdrage) > 1 mio eur kunnen geneutraliseerd worden met 
de aftrekken uit de “korf”

- 60% van de winst daadwerkelijk belast aan 25% => effectieve belastingdruk van 
15%

77

78



40

Activiteits-en vervangingsinkomsten

We werken drempels weg naar het ondernemerschap

We willen kleine ondernemers niet nodeloos naar de oprichting van een
vennootschap duwen. We versterken daarom de neutraliteit inzake
ondernemingsvorm tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Daartoe realiseren we een aanzienlijke lastenverlaging in de personenbelasting.

Activiteits-en vervangingsinkomsten

We vermijden het gebruik van cafetaria- en optieplannen voor 
optimalisatie

Voorstel

- Behoud 80%-grens

- Maar gedeelte premie > 10% brutobezoldiging van het jaar wordt
belast als een voordeel van alle aard

- Quid backservice-premies ??
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2.2. Vermogensinkomsten

Type here the title of the presentation

Vermogensinkomsten

We verlagen de roerende voorheffing naar 25%

We verlagen de roerende voorheffing op interesten, dividenden en andere
recurrente inkomsten van roerende goederen en kapitalen van 30% naar 25%.
Die tariefkeuze volgt één van de basisprincipes van een dual income tax.
Bovendien behouden we het stelsel van de bevrijdende bronheffing.
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Vermogensinkomsten

We bieden iedereen een belastingvrij bedrag voor inkomsten uit vermogen 

Door een bedrag aan inkomsten uit sparen, beleggen en investeren fiscaal vrij te
stellen, zorgen we ervoor dat iedereen vermogen kan opbouwen. We bieden
iedereen jaarlijks via de belastingaangifte een algemene vrijstelling aan van 6.000
euro. Zo zorgen we ervoor dat de kleine spaarder, belegger of investeerder niet
wordt geraakt.

Vermogensinkomsten

We behandelen alle vermogensinkomsten op eenzelfde manier 

Een eerlijke fiscaliteit behandelt inkomen uit vermogen op eenzelfde manier. We
kiezen voor een belastingtarief van 25% voor alle recurrente inkomsten uit
vermogen. We doven de uitzonderingsregimes uit met respect voor verworven
rechten.
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Vermogensinkomsten

We nemen ook meerwaarden op financiële producten mee 

We belasten gerealiseerde meerwaarden op aandelen, obligaties en andere
financiële producten aan 15%, gezien ze doorgaans over meerdere jaren worden
opgebouwd.

We voeren de meerwaardebelasting in met respect voor verworven rechten en
houden rekening met minderwaarden.

We doven bestaande belastingen op vermogen of vermogenstransacties uit, zoals
de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen en de taks op de beursverrichtingen.

Vermogensinkomsten

We ondersteunen actief ondernemerschap

Een onderneming uitbouwen en mensen tewerkstellen vergt initiatief, creativiteit
en doorzettingsvermogen. Dat actief ondernemerschap belonen we met een
bijzondere, weliswaar beperkte, vrijstelling van de meerwaarden op aandelen
als de vennootschap met behoud van haar activiteit wordt overgedragen.
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Vermogensinkomsten

We bieden iedereen toegang tot een fiscaal voordelig aanvullend  pensioen

Wie recht heeft op het wettelijk pensioen moet het recht hebben om dat te
versterken met een fiscaal voordelig aanvullend pensioen. Het aanvullend
pensioen via de werkgever is een cruciale aanvulling op het wettelijk pensioen.
Een veralgemeende toegang tot de tweede pijler moet gepaard gaan met een
individueel plafond voor het fiscaal voordeel, zodat we excessen vermijden en
de betaalbaarheid kunnen garanderen.

Daarnaast werken we gradueel de voorkeursbehandeling weg van een
uitbetaling in kapitaal ten opzichte van een uitbetaling in rente.

2.3. Consumptie

Type here the title of the presentation
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Consumptie

We ontraden keuzes voor vervuilende brandstoffen 

We moeten allen bijdragen aan een gezonde leefomgeving en duurzame
keuzes moeten worden ondersteund. Op Europees niveau hebben we de
ambitie afgesproken om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen tegen
2030. Onze fiscaliteit houdt momenteel onvoldoende rekening met de
maatschappelijke kosten verbonden aan CO2-uitstoot. Daarom voeren we
gradueel een CO2-heffing in voor die domeinen die niet onder het
Europees emissiehandelssysteem vallen.

We vragen een eerlijke bijdrage aan wie verplaatsingen maakt met een grote
maatschappelijke kost en houden daarbij rekening met het al dan niet
voorhanden zijn van duurzame alternatieven. We steunen het Europees
voorstel voor een kerosinetaks en de internationale inspanningen om in de
toekomst btw te heffen op vliegtuigtickets. We stimuleren de
transportsector tot duurzame innovatie door het voordeel voor
professionele diesel gradueel te verlagen.

Consumptie

We ondersteunen duurzame mobiliteitskeuzes

We ondersteunen de maatschappelijke evolutie om steeds vaker per fiets naar het
werk te gaan. Daarom verankeren we de vrijstelling voor de fietsvergoeding en
het verlaagd btw-tarief voor deelfietsen. Daarnaast besteden we extra aandacht
aan het flexibel gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. We geven
werkgevers mogelijkheden om te investeren in fietsinfrastructuur voor hun
werknemers.
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Consumptie

We kiezen voluit voor een zero-emissie bedrijfswagenpark

We werken aan een gezondere leefomgeving. We hervormden het fiscaal stelsel
voor bedrijfswagens en behielden daarbij de fiscaal voordelige behandeling voor
zero-emissiewagens. Zo brengen we de transitie naar elektrische wagens in een
stroomversnelling. We zorgen ervoor dat iedereen op termijn toegang zal kunnen
hebben tot betaalbaar elektrisch rijden. In navolging hiervan, kennen we een
voordeel van alle aard toe aan tank- en laadkaarten voor zover die worden
gebruikt voor niet-beroepsmatige verplaatsingen.

Extra’s

Enkele maatregelen niet in “blauwdruk” maar wél op tafel

- Afschaffing notionele interestaftrek : voor boekjaren afgesloten na
30 december 2023…

- Aanpassing DBI-regime : alternatieve drempel van 2,5 mio EUR
wordt gekoppeld aan boeking als financieel vast actief

- Afschaffing DBI-BEVEK

- Géén aftrek meer van kosten mbt aankoop, aanhouden en verkopen
van aandelen
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Vragen ?

De geplande wijzigingen 
op het vlak van 
ondernemingsfiscaliteit

Yves Verdingh
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