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1. Belgisch Staatsblad
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Wet van 26.01.2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de
burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten (BS 10.02.2021)
de eBox (sedert 1.10.2019)
- een systeem inzake de uitwisseling van informatie d.m.v. het beveiligd elektronisch platform (via de e-Box)
- de gebruikelijke vorm van uitwisseling gebeurt langs elektronische weg, de uitwisseling van informatie op papier wordt de
uitzondering
- de activering van de e-Box geldt niet enkel voor de FOD Financiën maar voor alle overheidsdiensten.
- het gebruik van tax-on-web voor het indienen van aangiften staat volkomen los van het gebruik van de e-Box
er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- de eBox burger
- de eBox onderneming (aangeboden door de RSZ aan alle ondernemingsnummers in het KBO)
 professionelen en rechtspersonen: zie https://www.eboxenterprise.be/nl/index.html
- zijn verplicht om langs elektronische weg te communiceren met de FOD Financiën, zelfs wanneer zij een belastingplichtige
vertegenwoordigen die geniet van de opt-in.
-alle derden die beroepsmatig met de FOD Fin communiceren als volmachtdrager ( accountant, boekhouder, notaris,
gerechtsdeurwaarders , curatoren, financiële instellingen, al dan niet in een associatie… ) moeten de informatie elektronisch
verwerken
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Inkomende post:
- de inkomende post wordt momenteel reeds ingescand en gedigitaliseerd, voor deze inkomende post wordt de
inwerkingtreding vervroegd naar 1 maart 2021
- gebruik van het e-seal (= geavanceerde elektronische zegel): de ingescande gegevens zijn te raadplegen via MyMinfin
Uitgaande post:
- het betreft de uitgaande stromen d.w.z. de berichten verzonden door de FOD Financiën gericht aan belastingplichtigen
- alle berichten vanwege de Administratie (IB , btw, griffie, registratie , successie , … ) zullen verstuurd worden via de eBox
tenzij het Gerechtelijk Wetboek andere betekeningsvormen voorschrijft
- het betreft documenten die rechtsgevolgen teweeg brengen (bijvoorbeeld indiening van een aangifte, …) als zij die geen
rechtsgevolgen teweeg brengen (bijvoorbeeld een herinneringsbericht, een attest, een vraag om een afspraak, …)

de FOD Financiën gebruikt de e-Box vanaf augustus 2021 reeds voor volgende documenten:
- het rekeninguittreksel van de voorafbetalingen
- wijzigingen in uw voorafbetalingen die werden aanvaard
- de onderneming moet er zelf voor zorgen dat de documenten bij de juiste dienst en/of mandataris terechtkomen
- personen die toegang hebben tot de e-Box hebben niet noodzakelijk ook toegang tot de MyMinfin-account van de
onderneming
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
(BS 30.06.2021)

Fiscale procedure: boekenonderzoek
• on-line terbeschikkingstelling van de op informatiedragers geplaatste gegevens aan de administratie
• Administratie kon aan de belastingplichtige gegevens vragen zonder verplaatsing door de belastingplichtige
• kon wel verzoeken om de stukken vrijwillig te bezorgen zonder sancties

• In artikel 315bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid
ingevoegd, luidende:
• "Onverminderd het recht van de belastingplichtige om mondelinge inlichtingen te vragen of te geven, heeft de voorlegging van
boeken en bescheiden bedoeld in artikel 315 eerste lid, voor de natuurlijke personen en rechtspersonen bedoeld in het eerste lid,
eveneens betrekking op de terbeschikkingstelling van die boeken en bescheiden via een beveiligd elektronisch platform van de FOD
Financiën.“

• In artikel 61, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt tussen het vierde en het
vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:
• "Onverminderd het recht van de belastingplichtige om mondelinge inlichtingen te vragen of te geven, heeft de voorlegging van de
boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken of hun kopieën bedoeld in het eerste lid, voor de natuurlijke personen en
rechtspersonen bedoeld in het vierde lid, eveneens betrekking op de terbeschikkingstelling van die boeken, facturen en andere
stukken via een beveiligd elektronisch platform van de FOD Financiën.".

• Op basis van een beveiligd elektronisch platform van de FOD Financiën
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
(BS 30.06.2021)

belastingverhogingen; wijziging art. 444 WIB92:
• ook belastingverhoging op laattijdig aangegeven inkomstengedeelte
• een belastingverhoging was mogelijk bij een laattijdige aangifte maar enkel op ‘de op het niet aangegeven
inkomstengedeelte verschuldigde belastingen’
• in artikel 444, eerste lid WIB92, worden de woorden "of laattijdig aangegeven" ingevoegd tussen de woorden "de op het
niet aangegeven" en de woorden "inkomstengedeelte verschuldigde belastingen,“
• daardoor is een belastingverhoging mogelijk op ‘de op het niet of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde
belastingen’
artikel 57 WIB92 wordt aangevuld (zie infra):
• variabele vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de
werkgever moeten worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in
de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt
• van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 gedane terugbetalingen.
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
(BS 30.06.2021)

aanpassing art. 219 WIB92
• Arrest 26.09.2019 GH: het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt geschonden in zoverre de niet-toepassing
van de afzonderlijke aanslag beperkt wordt tot de gevallen waarin de verkrijger van het voordeel alle aard binnen een
termijn van twee jaar en zes maanden ondubbelzinnig wordt geïdentificeerd, maar niet geldt voor de gevallen waarin de
verkrijger buiten die termijn op een ondubbelzinnige wijze wordt geïdentificeerd, maar binnen de wettelijke
aanslagtermijnen effectief wordt belast

• de afzonderlijke aanslag is niet van toepassing ‘indien het bedrag begrepen is in een aanslag die met akkoord van de
binnenlandse verkrijger te zijnen name wordt gevestigd binnen de termijnen bedoeld in de artikelen 354, eerste en tweede
lid, en 358’
• de genieter moet een binnenlandse verkrijger zijn en moet akkoord gaan met de belasting op zijn naam
• Vanaf 10.07.2021
aanpassing art. 333 en 354, 1e lid, 2e zin WIB92 inzake de onderzoeks-en aanslagtermijn bij boekhouding te paard
- er is voorzien in een verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijn in geval van een boekhouding te paard ook
uitwerking heeft bij de roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing.
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
(BS 30.06.2021)

In artikel 66, § 1 WIB92 worden de volgende wijzigingen aangebracht inzake hybride wagens:
• 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "op 1 voor voertuigen met een dieselmotor en op 0,95 voor voertuigen met
een andere motor" vervangen door de woorden "op 1 voor voertuigen met enkel een dieselmotor en op 0,95 voor
andere voertuigen";
• 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:
• "Het overeenkomstig het eerste lid, 2°, vastgestelde tarief kan niet lager zijn dan 50 pct., noch hoger zijn dan 100 pct. Het
wordt afgerond tot de hogere of lagere tiende, naargelang het cijfer van de honderdsten al dan niet 5 bereikt.
• Het bedraagt minimum 75% voor de gedane of gedragen beroepskosten met betrekking tot het gebruik van vóór 1
januari 2018 aangeschafte voertuigen.";
• 3° het derde lid wordt aangevuld als volgt:
• "Voor de berekening van de energiecapaciteit, wordt het verkregen resultaat afgerond tot de hogere of lagere tiende,
naargelang het cijfer van de honderdsten al dan niet 5 bereikt.“
• uitwerking met ingang van 1 januari 2020 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021.
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 30.06.2021)
geldigheidsduur maaltijd-en ecocheques
• Wijzigingen wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
• In de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie wordt een
artikel 5/1 ingevoegd, luidende:
• Art. 5/1. Voor de toepassing van de artikelen 38, § 1, eerste lid, 25°, en 53, 14°, van het WIB92 blijft aan de in artikel 38/1 van
hetzelfde Wetboek bedoelde voorwaarden voldaan wanneer:
• 1° maaltijdcheques waarvan de geldigheidsduur in 2020 is afgelopen en niet werd verlengd, worden heruitgegeven door de
uitgever van de cheques ten belope van hetzelfde bedrag als van de in 2020 vervallen cheques met een geldigheidsduur van
twaalf maanden vanaf het ogenblik dat de nieuwe maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst;
• 2° ecocheques waarvan de geldigheidsduur in 2020 is afgelopen en niet werd verlengd, worden heruitgegeven door de
uitgever van de ecocheques ten belope van hetzelfde bedrag als van de in 2020 vervallen ecocheques met een
geldigheidsduur van vierentwintig maanden vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer of
bedrijfsleider indien het een papieren ecocheque betreft of vierentwintig maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de
cheque op de ecochequerekening wordt geplaatst indien het elektronische ecocheque betreft.
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 30.06.2021)
verliesrecuperatie vennootschapsbelasting
• een aanpassing van de 'recapture'-regeling in artikel 185, § 3, lid 3 WIB 92: toevoeging van een bedrag aan het belastbare
inkomen ter grootte van de vorige beroepsverliezen die in de loop van een belastbaar tijdperk dat is aangevangen voor 1
januari 2020 werden geleden (en die nog niet onder het aftrekverbod vielen) binnen een buitenlandse inrichting waarvan
de winst krachtens een dubbelbelastingverdrag werd vrijgesteld, of waarvan de belasting op de winst krachtens een
dubbelbelastingverdrag werd verminderd
• enkel indien deze verliezen in enig belastbaar tijdperk door de vennootschap werden verrekend met de Belgische winst of
met de bij verdrag vrijgestelde winst
• vanaf het aanslagjaar 2022 (maar tevens voor de belastbare tijdperken vanaf 1.01.2020)
Innovatie-inkomsten
• Art 194 quinquies WIB92 inzake de vrijgestelde innovatie-inkomsten werd aangepast n.a.v. de gewijzigde volgorde van de
aftrekbewerkingen (Wet 25.12.2017)
• vanaf aanslagjaar 2022
risicokapitaal
• Bij negatief tarief wordt de aftrek voor risicokapitaal voor het betreffende aanslagjaar gelijkgesteld met nul
• Vanaf aanslagjaar 2021
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Wet 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 30.06.2021)
de volgorde van de bewerkingen ven bel. is verschoven van KB/WIB92 naar WIB92
- de art. 74 tot 79 KB/WIB92 bepalen de volgorde van de aftrekbewerking
- de RvS d.d. 23.10.2019 (advies 66.559/3) bepaalt dat de Koning onvoldoende bevoegd is om de volgorde te bepalen van de
bewerkingen die het belastbaar inkomen van de vennootschap moeten vaststellen
nieuwe toevoeging in het WIB92:
- onderafdeling 6: de artikelen 207/1 tot 207/9 waarin de inhoud van het KB wordt overgenomen

- de bepalingen in het KB art. 74 tot 79 worden geschrapt
In werking op 31.12.2021 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2022

• KB 18.07.2021 (BS 23.07.221): Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2022: 4,63
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Wet 18.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (29.07.2021)
verlenging van de notariële volmachten
• In afwijking van artikel 11, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn de notariële
volmachten verleden van 1 juli 2021 tot 30 september 2021 vrijgesteld van het registratierecht, wanneer de
instrumenterende ambtenaar ervoor geen ereloon, vacaties of kosten vraagt en voor zover deze volmacht uitsluitend
effect sorteert tot 30 september 2021.
• het voordeel van de vrijstelling voor de volmachten verleden van 13 maart 2020 tot 30 juni 2021 blijft behouden wanneer
de volmacht ten laatste op 30 september 2021 wordt gebruikt
• Idem voor het recht op geschriften
verlenging vrijwillige overuren (120) bij de werkgevers die tot cruciale sectoren behoren
"30 juni 2021" wordt vervangen door de woorden "30 september 2021“
nog niet gepubliceerd: verlenging relance-uren tot en met 4e kwartaal 2022
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Wet 18.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (29.07.2021)
kwijtschelding huur: verlenging maatregel
- maatregel verlengd met juni, juli en augustus of september 2021 mits men minstens één dag tijdens iedere maand waarvoor op
de vermindering aanspraak wordt gemaakt, verplicht heeft moeten sluiten in het kader van de COVID-19-pandemie
- de schriftelijke overeenkomst dient uiterlijk tegen 15.11.2021 bezorgd aan de administratie
verschilpunten met de vorige wet van 2.04.2021:
1 -de huurder heeft de vestigingseenheid van zijn onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed in de maand of
maanden waarvoor de huurprijs en huurvoordelen geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden telkens minstens één dag geheel
of gedeeltelijk verplicht moeten sluiten in het kader van de COVID-19-pandemie
 het volstond dat de huurder de betrokken vestigingseenheid op een bepaald ogenblik heeft moeten sluiten
2 – de activiteit, waarbij een huurder/restaurantuitbater die begin juni 2021 zijn onderneming heeft verdergezet door het
bedienen van klanten op het terras, belet niet dat een fiscaal voordeel kan worden verleend voor de kwijtgescholden huur voor de
maand juni 2021
 de activiteit mag worden verdergezet via het leveren van afhaalmaaltijden die in het pand worden bereid
Mvt: het wordt niet beschouwd als verplicht te moeten sluiten indien een onderneming niet voldoet aan de voorwaarden die
worden opgelegd door bepaalde protocollen (bv. ventilatieprotocollen)
MvT: het bedrag van 45.000 euro moet niet worden verminderd met het bedrag waarvoor bij toepassing van de vorige wet reeds
een voordeel werd gevraagd
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Wet 18.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (29.07.2021)
Verlenging termijnen inzake maatregelen taks shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten
"30 juni 2021" telkens vervangen door de woorden "30 september 2021“ (voor raamovereenkomsten ondertekend vanaf 12.08.2018,
inzake vervanging raamovereenkomst, inzake verplichte storting sommen, vertoning via live streamingenz.)

toekenning van een coronapremie (cheque) van max. 500 euro (niet hetzelfde als de éénmalige premie voor zelfstandigen)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

de coronapremie wordt toegekend in de vorm van een cheque met een beperkte geldigheidsduur met als doel steun te verlenen
bij de heropstart van de economie na de pandemie
enkel voor werknemers en bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst
de premie is eenmalig in de tijd en kan alleen worden uitgereikt tussen 1.08.2021 en 31.12.2021 (geldig tot 31.12.2022)
het zijn de partijen bij de arbeidsverhouding die beslissen over de toekenning van de premie.
fiscale vrijstelling van belastingen van een coronapremie toegekend door ondernemingen die tijdens de coronacrisis “goede
resultaten” hebben behaald (geen definitie: via sociaal overleg)
wel onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% op het bedrag van de coronapremie (geen
werknemersbijdrage verschuldigd)
coronapremie en bijzondere werkgeversbijdrage vormen aftrekbare kosten
enkel voor fysieke aankopen: niet on-line
Van toepassing vanaf 1.08.2021

zie tevens KB 21.07.2021 (BS 29.07.2021): waar de coronapremie (en consumptiecheques: geldigheid opnieuw verlengd tot
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2. wetsontwerpen

Fiscale Club | 02/09/2021 | 16

16

8

2/09/2021

voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Het einde van een lang verhaal ?

1/1/2007

1/1/2010

1/1/2020

nieuwe aftrekformule
aftrek autokosten à rato
van CO2-uitstoot

1/1/2026

enkel aftrek voor
electrische voertuigen
nieuwe aftrekformule

 altijd kijken naar de datum van aankoop/lease/huur !
 “er wordt niet ingebroken in lopende contracten”
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
bedrijfswagens: ongeveer 600.000 voertuigen (20%), doel: in 2030 600.000 elektrische bedrijfswagens
▪ de aftrekbeperkingen zijn van toepassing op de kosten van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen,
ongeacht of zij wel of niet het karakter van bedrijfswagens hebben (aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens)
▪ vanaf 2026 kunnen ondernemingen alleen nog elektrische bedrijfswagens aftrekken van hun inkomsten
▪ de fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens:
In 2026 aangeschaft : 100% aftrek van de kosten
In 2027 aangeschaft : 95% aftrek van de kosten
In 2028 aangeschaft: 90% aftrek van de kosten
In 2029 aangeschaft: 82,5% aftrek van de kosten
In 2030 aangeschaft: 75% aftrek van de kosten
In 2031 aangeschaft : 67,5% aftrek van de kosten
▪ aan het voordeel alle aard wijzigt er niets. De cataloguswaarde is bepalend voor de hoogte van het VAA
▪ er is steeds een minimum van 1.370 euro per jaar (inkomstenjaar 2021)
- elektrische wagens met een cataloguswaarde van maximaal 39.960 euro worden in het eerste jaar na de inschrijving op dat
minimumvoordeel belast
-een hogere cataloguswaarde levert een hoger belastbaar voordeel alle aard op
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
bedrijfswagens:
▪ In lopende contracten wordt niet ingebroken, het VAA blijft afhangen van de CO2-uitstoot
Fossiele brandstof:

▪ sociaal luik; de CO₂-en de minimumbijdragen voor de bedrijven worden opgetrokken vanaf 1.07.2023 ten aanzien van nietemissievrije wagens tenzij het voertuig werd aangeschaft vóór 1.07.2023
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
• hybride voertuigen

• elektrische voertuigen
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
Laadstations:
▪ een onderneming (zelfstandigen en vennootschappen) die investeert in een nieuw laadstation krijgt een verhoogde kostenaftrek
voor afschrijvingen (nieuw art. 64quater WIB92)
afschrijvingen voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022:
afschrijvingen voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024:

200% aftrek
150% aftrek

▪ het laadstation moet minstens een deel van de dag publiekelijk toegankelijk zijn voor derden: ten minste gedurende de gangbare
openingstijden dan wel sluitingstijden van de onderneming
▪ het laadstation moet intelligent zijn, de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen worden gestuurd door een
energiebeheerssysteem dat vrij gekozen moet kunnen worden (pas vanaf 2023 van toepassing)
▪ de afschrijvingen die worden aanvaard bovenop de aanschaffings- of beleggingswaarde van de in het eerste lid bedoelde
laadstations, komen niet in aanmerking voor het bepalen van de latere meerwaarden en minderwaarden op die laadstations
▪ Vlaanderen belooft tegen 2025 minstens 30.000 extra openbare laadpunten.
▪

de elektriciteitstarieven aan openbare (snel oplaad)palen zijn doorgaans duurder dan wat een oplaadbeurt thuis of op het werk
kost
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
Laadstations: nieuw art. 145/50 WIB92
▪ een particulier die investeert in een laadstation in nieuwe staat waarbij het gaat om een levering met plaatsing in de woning van
de belastingplichtige (op 1 januari van het aanslagjaar)

▪ goedgekeurd door een erkend keuringsmechanisme
▪ het laadstation is intelligent en werkt op 'groene' stroom
▪ de uitgaven moeten zijn betaald in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024
▪ het moet digitaal kunnen aangesloten worden op een beheerssysteem dat aan de wettelijke normen voldoet:
betaald in 2021 of 2022,
een belastingvermindering van 45%
betaald in 2023,
een belastingvermindering van 30%
betaald in 2024,
een belastingvermindering van 15%
▪ ook de kosten voor het verzwaren van de elektriciteitsinstallatie en de keuringskosten komen in aanmerking
▪ uitgaven voor laadstations die tegen een buitengevel zijn geplaatst of op buitenparkeerplaatsen komen in aanmerking voor de
belastingvermindering
▪ zowel huurders als eigenaars hebben één keer recht op de belastingvermindering die is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per
belastingplichtige (nieuw art. 145/50 WIB92) (geen indexatie voorzien)
▪ bij een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van het belaste inkomen van
elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belasteFiscale
inkomens
van de beide echtgenoten
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
vrachtwagens en bestelwagens
▪ lichte bedrijfsvoertuigen vallen alsnog buiten de nieuwe regeling en behouden een fiscaal voordeel voor verbrandingsmotoren
▪ bedrijven die een emissievrije vrachtwagen aanschaffen genieten van een verhoogde investeringsaftrek
▪ hetzelfde geldt voor investeringen in tankinfrastructuur voor waterstof en een elektrisch laadstation de voor koolstofemissievrije
vrachtwagens

▪ het tarief van de investeringsaftrek bedraagt:

▪
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voorontwerp inzake mobiliteit: wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

werkelijke kosten versus kostenforfait
• Art. 66, §4 WIB 92: in afwijking van art. 66, §1 WIB 92 worden de beroepskosten mbt woon-werkverkeer met
voertuigen bedoeld in art. 65 WIB 92 forfaitair bepaald op 0,15 EUR/km.
• deze regeling wordt afgeschaft voor wagens met fossiele brandstof
• enkel nog voor elektrische voertuigen van toepassing
• vanaf 1 januari 2026, aj. 2027 en ten vroegste vanaf 1 januari 2026
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aanpassing mobiliteitsbudget vanaf 1.09.2021(?)
▪ Uitbreiding van wie in aanmerking komt voor het mobiliteitsbudget
▪ een milieuvriendelijke bedrijfswagen in pijler 1 kan enkel nog een wagen zonder CO2-uitstoot zijn vanaf 1.01.2026
▪ Uitbreiding met het betalen voor een fietsenstalling of fietsveiligheid, elektrische steps, parkeerkosten op trein- of busparkings en
abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden
▪ ook dat de stallingkosten inzake "zachte mobiliteit" kunnen worden gefinancierd via het mobiliteitsbudget buiten de context van
het openbaar vervoer
▪ huurgelden en interesten van hypothecaire leningen kwamen reeds in aanmerking, daar wordt aan toegevoegd;
kapitaalaflossingen (van hypothecaire leningen in verband met de woonplaats)
▪ de radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling
i.p.v. 5 kilometer
▪ toekenning van een voetgangerspremie die beperkt is tot het bedrag van de maximaal fiscaal aanvaardbare fietsvergoeding voor
de werkelijk te voet afgelegde kilometers van het woon-werkverkeer (niet voor zuiver private verplaatsingen)
▪ toekenning van een kilometervergoeding voor de kilometers van het woon-werkverkeer die afgelegd worden met
voortbewegingstoestellen
▪ de parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van de middelen van openbaar vervoer in het woon-werkverkeer
▪ de “total cost of ownership“ vereenvoudigen en de berekeningsformule wettelijk vastleggen
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▪ Een bedrijf dat zijn vloot vanaf 2026 wil vervangen met
dezelfde auto’s met de fiscaal voordeligste aandrijving,
komt automatisch bij een elektrische variant terecht.
▪ Daarvan zijn de kosten in 2026 even hoog als nu, maar de
diesels en de hybrides zijn tegen dan aanzienlijk duurder.
▪ Het verschil in kosten voor de werkgever tussen de
goedkoopste variant nu en in 2026 loopt in een
rekenvoorbeeld met gelijkblijvende aanschaf- en
leasingprijzen van de leasingfederatie Renta op tot meer
dan 10 procent.
▪ In de eerste drie maanden van 2021 was bijna 1 op de 4
nieuwe bedrijfswagens een plugin-hybride of een volledig
elektrische auto.
▪

De Tijd, 21/04/2021
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voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen (VB)
• bevrijdende bedrijfsvoorheffing seizoenarbeiders
• zij betalen op hun bezoldigingen sinds 25 maart 2021 18,725 % bedrijfsvoorheffing
• de regering wil de bedrijfsvoorheffing nu bevrijdend maken vanaf aanslagjaar 2022
• de seizoenarbeider moet aan zijn werkgever een woonplaatsverklaring bezorgen
• de seizoenarbeider kan echter opteren voor een regularisatie van zijn inkomsten
• de werkgever moet op zijn beurt een afschrift bezorgen aan de fiscus en uitdrukkelijk vermelden op de fiche 281.10
dat het gaat over bezoldigingen van seizoenarbeiders in de land- of tuinbouw
• belastingkrediet:
• het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling wordt niet meer toegestaan gedurende de periode waarin de winst
uit de zeescheepvaart wordt bepaald op basis van de tonnage
• Vanaf aanslagjaar 2022 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1.01.2021
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voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen (VB)
• integratie van de verschillende aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting in één wetsbepaling
• Overheveling van KB/WIB92 naar WIB92 was niet correct: hercodificering was noodzakelijk (vanaf aanslagjaar 2022)
• ondernemingen die gebruik maken van het stelsel van de groepsbijdrage én tegelijkertijd dividenden ontvangen, werden
dubbel bestraft; door geen of slechts beperkt gebruik te kunnen maken van de groepsbijdrage en door de minimumbelasting
die van toepassing is op overgedragen DBI’s
• DBI-aftrek wordt mogelijk op het deel van de winst dat voortkomt uit een groepsbijdrage

• doorrekening restaurantkosten (nieuw art. 53/1 WIB 92 en art.52,13e WIB92)
• restaurant- en receptiekosten zijn volgens een administratieve tolerantie volledig aftrekbaar wanneer de belastingplichtige de
restaurant- of receptiekosten doorrekent aan klanten die op hun beurt aan de aftrekbeperking onderworpen zijn
• dit principe wordt voortaan uitdrukkelijk vermeld in artikel 53, 7° tot 11° WIB 92
• een volledige aftrek is mogelijk indien de belastingplichtige aantoont dat de kosten (kledijkosten, receptie- en
restaurantkosten, kosten m.b.t. jacht, visvangst …) die hij zelf maakt, en die al dan niet volledig aftrekbaar zijn, volledig zijn
doorgerekend aan derden zelfs indien niet in België belastbaar) mits de kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn
vermeld
• organisator van groepsreizen: pakketreizen: dit vormen ‘handelsgoederen’ die niet aan een aftrekbeperking zijn onderworpen
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voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen (VB)
doorrekening kosten: nieuw art. 52,13e WIB92
- de prijs van handelsgoederen (conform de boekhoudwetgeving) die niet aan enige aftrekbeperking worden onderworpen,
worden als beroepskost aangemerkt
- het betreft in rubriek II.A. ‘handelsgoederen, grond-en hulpstoffen van de resultatenrekening die dienen geboekt als
handelsgoederen’ conform art. 3:172 KB/WVV d.d. 29.04.2019
- een organisator van een evenement kan van de aangekochte handelsgoederen de kostprijs volledig aftrekken ook indien een
deel van deze kosten normaal een aftrekbewerking zou moeten ondergaan (maaltijden) zonder dat hij de prijs ervan afzonderlijk
moet vermelden op de factuur die hij uitreikt
Mvt: zou ook bedoeld zijn om de onduidelijkheid weg te werken op het gebied van aankoop van handelsgoederen bestemd voor
doorverkoop
-

de aankoop van handelsgoederen vormt een beroepskost in de zin van art. 49 WIB92

-

Vanaf aanslagjaar 2022

29

voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen (VB)
• Ficheverplichting auteursrechten: doel: controlemogelijkheid uitbreiden inzake spreiding beroepsinkomsten
• momenteel is het opmaken van de individuele fiches 281.45 en de samenvattende opgave 325.45 door de
schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten niet verplicht
• het opmaken van individuele fiches voor de inkomsten in artikel 17, § 1, 3° (inkomsten van verhuring, verpachting,
gebruik en concessie van roerende goederen die niet in art. 17 §1, 5e WIB92 worden vermeld) en 5° WIB 92
(inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten) krijgt een wettelijke grondslag (reden:
verschuiving tegengaan)
• niet naleving ficheverplichting: PB: geen aftrekbare kost; VB: toepassing art. 219 WIB92, RPB: bijz. aanslag tegen 100%
• Vanaf 1.01.2021 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een BT dat ten vroegste verbonden is met aanslagjaar 2022
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3. CBN adviezen
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en
de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
A. In hoofde van de inbrengende vennootschap

- Kan zowel tegen nominale waarde als tegen economische waarde gebeuren;
- Bestuursorgaan inbrenggenietende vennootschap moet waarde bepalen in de inbrengakte;
- Daarna moet AV waardering goedkeuren (behalve toegestane kapitaal)
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies
Een onderneming verkeert in moeilijkheden en één van haar schuldeisers gaat akkoord om een schuld
met een nominale waarde van 100.000 EUR om te zetten in kapitaal. De vordering heeft een
economische waarde van 80.000 EUR.
De balans van de onderneming in moeilijkheden ziet er als volgt uit :

Activa

200.000,00 Kapitaal

100.000,00

Verliezen

- 150.000,00

Schulden

250.000,00
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies (vervolg)
Hypothese 1 : schuldvordering wordt ingebracht voor haar nominale waarde
Boekingen bij de inbrengontvangende vennootschap :
101 Niet opgevraagd kapitaal
aan

100 Geplaatst kapitaal

44 of 175 Handelsschulden
aan

100.000

101 Niet-opgevraagd kapitaal

100.000
100.000
100.000
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies
Hypothese 1 : schuldvordering wordt ingebracht voor haar nominale waarde (vervolg)
De balans van de inbrengontvangende onderneming na de inbreng ziet er als volgt uit :
Activa

200.000,00 Kapitaal

200.000,00

Verliezen

- 150.000,00

Schulden

150.000,00
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies (vervolg)
Hypothese 1 : schuldvordering wordt ingebracht voor haar nominale waarde
Conclusie
- Géén opbrengst bij de inbrengontvangende vennootschap
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de
gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen

Voorbeeld uit advies (vervolg)
Hypothese 2 : schuldvordering wordt ingebracht voor haar economische waarde (bv. 80.000 EUR)
Boeking bij de inbrengontvangende vennootschap
101 Niet opgevraagd kapitaal
aan
100 Geplaatst kapitaal

80.000
80.000

44 of 175 Handelsschulden
80.000
aan
101 Niet-opgevraagd kapitaal

80.000

44 of 175 Handelsschulden
20.000
Aan
764-769 Andere uitzonderlijke opbrengsten

20.000
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en
de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen

Voorbeeld uit advies
Hypothese 2 : schuldvordering wordt ingebracht voor haar economische waarde
De balans van de inbrengontvangende onderneming na de inbreng ziet er als volgt uit :
Activa

200.000,00 Kapitaal
Uitzonderlijke opbrengst

180.000,00
20.000,00

Verliezen

- 150.000,00

Schulden

150.000,00
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies (vervolg)
Hypothese 2 : schuldvordering wordt ingebracht voor haar economische waarde
Conclusie
- Opbrengst bij de inbrengontvangende vennootschap
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk
akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies (vervolg)
Boekingswijze bij de inbrengende vennootschap
Stel dat de schuldeiser reeds een waardevermindering van 10.000 EUR boekte op zijn vordering en
dat hij voor de inbreng van zijn schuldvordering aandelen ontvangt met een werkelijke waarde van
80.000 EUR :
510 Geldbeleggingen (of 28 Financiële vaste activa)
80.000
409 Handelsvorderingen – geboekte waardevermindering
10.000
642 Minderwaarde op realisatie handelsvorderingen
10.000
aan
407 (of 2907) handelsvorderingen : dubieuze debiteuren

100.000
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Waardering inbreng in natura
CBN – advies nr. 2021/07 van 9 december 2020 : invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Voorbeeld uit advies (vervolg)
Conclusie
- Aftrekbaar verlies op de vordering bij de inbrengende vennootschap
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Waardering inbreng in natura
Standpunt Instituut voor de Bedrijfsrevisoren :
Studies IBR, 2006, “Inbreng in natura en quasi-inbreng praktische toepassingsgevallen”, nrs. 163-164, p.
69
Advies 2012/01 van 20 januari 2012
=> inbreng dient te gebeuren aan nominale waarde, “gelet op haar schuldbevrijdend karakter”
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Waardering inbreng in natura
Casus
Moedervennootschap heeft een vordering op een 100% dochter, die zwaar
verlieslatend is.
Ter versterking van het (zwaar negatief) eigen vermogen van de dochtervennootschap, wenst
moedervennootschap een inbreng te doen van de vordering (nominale waarde : 60 mio BEF).
Verslag bedrijfsrevisor bevestigt voorgestelde waardering van de inbreng op 10.000 BEF, te wijten aan
volledig verdwijnen eigen vermogen dochtervennootschap en staat van de geboekte resultaten
Inbreng geeft bij dochtervennootschap aanleiding tot een uitzonderlijke resultaat van 60 mio – 10.000 =
59.990.000 BEF, dat volledig wordt gecompenseerd met overgedragen fiscale verliezen
Fiscus weigert verliescompensatie : dochtervennootschap heeft een abnormaal of goedgunstig
voordeel ontvangen (afstand van schuldvordering)
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Waardering inbreng in natura
Hof van Beroep van Brussel, 18 januari 2001 : stelt de fiscus in het gelijk
- Stelt fiscus in het gelijk : is de facto een schuldkwijtschelding;
- Schuldkwijtschelding is voordeel voor de genieter van de kwijtschelding;
- Voordeel is abnormaal want zou nooit worden toegestaan tussen onafhankelijke
vennootschappen
Dit – alleenstaand – arrest wordt bekritiseerd in de rechtspraak :
– Verenigbaar met boekhoudrecht ?
– Wat is “de facto” ? Simulatie is nl. niet aangetoond
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Waardering inbreng in natura
Casus
Vennootschap A koopt de aandelen van vennootschap B over van de toenmalige aandeelhouders,
inclusief de schuldvorderingen die zij hadden uitstaan op vennootschap B. Vennootschap A wenst
vennootschap B te herkapitaliseren, door inbreng van de schuldvorderingen aan nominale waarde.
Voorafgaande Beslissing nr. 2013.068 van 9 april 2013 :
- Is géén abnormaal of goedgunstig voordeel. Inbrenger krijgt geen “voordeel” want ontvangst
tegenprestatie van B, nl. aandelen
- Het leefbaar maken van een vennootschap door versterking kapitaal en vermindering van schuld,
is perfect normale verrichting
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Waardering inbreng in natura
Boekingswijze inbreng in natura
Discussie over de waardering in hoofde van inbrengende en inbrengontvangende vennootschappen
Stelling 1 : symmetrische waardering
Ontvangen aandelen moeten aan dezelfde waarde worden ingeboekt dan de ingebrachte vordering
Indien aan economische waarde : aftrekbaar verlies op vordering bij inbrenger, belastbare opbrengst bij
inbrengontvanger

Indien aan nominale waarde (IBR) : geen kost noch opbrengst
Gevolg : fiscale neutraliteit
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Waardering inbreng in natura
Boekingswijze inbreng in natura
Discussie over de waardering in hoofde van inbrengende en inbrengontvangende vennootschappen
Stelling 2 : asymmetrische waardering
Ontvangen aandelen moeten niet aan dezelfde waarde worden ingeboekt dan de ingebrachte vordering :
- de inbrengontvangende vennootschap ziet haar schuld altijd verdwijnen tbv het nominale bedrag;
- de waarde van de ontvangen aandelen zijn daarom echter niet steeds gelijk aan de nominale waarde
van de vordering
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Waardering inbreng in natura
Boekhoudkundige gevolgen van een asymmetrische waardering van de inbreng van een schuldvordering
Situatie : inbreng van de vordering aan nominale waarde, waardering ontvangen aandelen aan
economische waarde
- Inbrengende vennootschap realiseert een verlies op de vordering
Fiscaal aftrekbaar
- Inbrengontvangende vennootschap realiseert géén uitzonderlijke opbrengst
Géén fiscale aftrekken die benut moeten worden (dus géén “opgave” van fiscale verliezen op)
Kan niet beschouwd als een ontvangende abnormaal of goedgunstig voordeel
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Waardering inbreng in natura
Casus
Vennootschap A heeft een vordering van 8.761.100 EUR op een dochtervennootschap B, waarop ze ooit
een waardevermindering van 5.586.918 EUR geboekt heeft.
In hoofde van inbrengontvangende vennootschap B
- De vordering wordt ingebracht in vennootschap B aan nominale waarde

- dus leidende tot een kapitaalverhoging van 8.761.000 EUR
- géén uitzonderlijke opbrengst bij vennootschap B
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
In hoofde van inbrengende vennootschap A
Vennootschap A boekt de ontvangen aandelen van vennootschap B in aan de werkelijke waarde van de
ingebrachte vordering (3.174.082 EUR) en boekt voor 5.586.918 EUR een minderwaarde op de
ingebrachte vordering, die ze fiscaal aftrekt op basis van artikel 49 WIB 92.
280003 Aandelen vennootschap B

3.174.082

281903 Geboekte waardevermindering vorderingen

5.586.918

@

281003 Vordering

8.761.100

642000 Minderwaarde realisatie vorderingen
@

5.586.198

636100 terugneming waardevermindering vordering

5.586.100
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Fiscus stelt echter dat :
- de ontvangen aandelen van vennootschap B hadden aan de nominale waarde van de ingebrachte
vordering gewaardeerd moeten worden (dus 8.761.000 EUR),
- waardoor de geboekte minderwaarde is dus een minderwaarde op aandelen is, die fiscaal niet
aftrekbaar is (art. 198, §1, 7° WIB 92)
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Rb. Brugge, 16 oktober 2017 : stelt de fiscus in het gelijk
- Verwijst naar CBN-advies 126/18 : de bedongen waarde is bepalend voor beide partijen en moeten met
mekaar overeenstemmen;
- Vermits de inbrenggenietende vennootschap B een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd op basis van
de nominale waarde (8.761.100 EUR) moeten de ontvangen aandelen door vennootschap A eveneens
worden ingeboekt aan nominale waarde;
- De geboekte minderwaarde betreft dus een (niet-aftrekbare) minderwaarde op aandelen
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Vonnis wordt bekritiseerd in rechtsleer :
- In het voorbeeld uit CBN-advies 2009/11 blijkt dat inbrengende vennootschap de ontvangen aandelen
moet inboeken aan de werkelijke waarde van de ontvangen aandelen.

Indien de ingebrachte vordering maar 80.000 EUR waard is, en de waarde van de inbreng dus 80.000 EUR
bedraagt, kan je de in ruil voor de inbreng ontvangen aandelen toch niet inboeken aan 100.000 EUR ?
Dan zou je nl. de inbreng overwaarderen…
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Vonnis wordt bekritiseerd in rechtsleer :
- Het feit dat de inbrengontvangende vennootschap een kapitaalverhoging doorvoert te belope van de
nominale waarde van de vordering doet hieraan geen afbreuk : inbrengontvangende vennootschap ziet
nl. zijn schuld altijd verdwijnen tbv het nominale bedrag;
- de ontvangen aandelen zijn daarom niet steeds gelijk aan de nominale waarde van de vordering;
- Bij de omzetting van een vordering in kapitaal kan er dus wél sprake zijn van een boekhoudkundige
registratie bij de inbrengende vennootschap die afwijkt van die bij de inbrenggenietende vennootschap
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Gent, 26 februari 2019 : stelt de fiscus in het gelijk
- De term “bedongen waarde van de inbreng” uit (oud) art. 39 KB/W.Venn. heeft dezelfde betekenis
als de term “conventionele waarde” van artikel 41, §1, al. 1 KB/W.Venn.
- Betreft in beide gevallen de overeengekomen waarde die in de inbrengakte wordt bepaald
- Deze is voor beide partijen dezelfde
- Fiscus heeft terecht de minderwaarde opgenomen onder de Verworpen Uitgaven
Symmetrische benadering moet gevolgd worden

Fiscale Club | 02/09/2021 | 55

55

Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Cassatie, 11 juni 2020 : stelt de fiscus in het gelijk
- Symmetrische benadering moet gevolgd worden
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Waardering inbreng in natura
Casus
NV X is structureel verlieslatend en heeft een schuld ten opzichte van de Holding Y.
In samenwerking met banken en andere investeerders gaat de groep herstructureren (o.a.
verkoop en liquidatie van bepaalde vennootschappen).
In samenspraak met de banken zal Holding Y haar vordering op vennootschap X inbrengen,
waarna X snel geliquideerd zal worden.
De inbreng zal gebeuren tegen nominale waarde.
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Waardering inbreng in natura
Casus (vervolg)
Voorafgaande Beslissing nr. 2021.0022 van 4 mei 2021
- Verwijst naar Cassatie van 11 juni 2020 : inbreng aan nominale waarde is wettelijk en
geoorloofd, en er ontstaat géén resultaat bij NV X (cfr. CBN-advies)
- Er is geen sprake van een door NV X ontvangen abnormal of goedgunstig voordeel : er is géén
voordeel ontvangen want de inbrenger ontvangt een tegenprestatie, nl. nieuwe aandelen X;
er zijn economische motieven (vermijding faillissementsrisico en imagoschade, behoud
tewerkstelling, …)
- Inbrengen aan nominale waarde ligt in lijn met standpunt IBR
- Inbreng leidt tot verhoging van het gestorte kapitaal van NV X (cfr. art. 184 WIB 92)
- Géén sprake van misbruik cfr. art. 344 WIB 92
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021
Virtuele munten kunnen worden gedefinieerd als een digitale weergave van een waarde die niet
door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk
aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld
heeft, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die
elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.
In het licht van de huidige toestand van de boekhoudregelgeving moet er worden opgemerkt dat
onderhavig ontwerpadvies slechts een tijdelijke oplossing aanreikt (in afwachting van een
wenselijke aanpassing van de wetgeving): het ontwerpadvies spitst zich toe op het voorbeeld
waarin een vennootschap een factuur die oorspronkelijk opgesteld was in euro, in bitcoin betaalt.
Neem bijvoorbeeld een vennootschap A (werkzaam in de wereld van online gaming) die een factuur
dient te betalen aan vennootschap B. Met de toestemming van vennootschap B beslist A deze
factuur in bitcoin te betalen.
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021

II. Boekhoudkundige verwerking
Bij cryptomunten gebaseerd op blockchain-technologie wordt, in tegenstelling tot traditionele
valuta, niet gewerkt met een centrale beheerder of centrale overheid, maar geldt wel een systeem
van autoregulering. Cryptomunten worden immers in real time gedeeld en bijgehouden door alle
personen die deel uitmaken van een (peer-to-peer) cryptomuntennetwerk. Cryptomunten worden
aldus verhandeld of uitgewisseld via een peer-to-peer-netwerk: computers en smartphones die via
het internet rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021
II. Boekhoudkundige verwerking

De voor de hand liggende keuze zou zijn om deze te boeken onder de liquide middelen op het actief
van de vennootschap.
Art. 3:89, IX KB WVV bepaalt echter dat de liquide middelen, behalve de kasmiddelen en de te
incasseren vervallen waarden, alleen de tegoeden op zicht bij kredietinstellingen omvatten. Zoals
uiteengezet komt een kredietinstelling niet tussen om de cryptomunten bij te houden en is naar de
letterlijke lezing van de toepasselijke wettelijke bepalingen de erkenning van cryptomunten als
liquide middelen niet mogelijk. Tevens is het voor de CBN belangrijk deze rubriek uit te sluiten
omdat cryptomunten geen algemeen aanvaarde middelen zijn om transacties af te wikkelen. De
voorstelling als liquide middelen laat de lezer van de jaarrekening veronderstellen dat de
cryptomunten op balansdatum in de regel kunnen worden gebruikt om betalingen te doen naar om
het even welke schuldeiser, wat hier echter niet het geval is.
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021
II. Boekhoudkundige verwerking
Evenmin acht de Commissie het passend de cryptomunten te presenteren als geldbelegging.

Artikel 3:89, VIII.B KB WVV stelt dat onder Overige beleggingen worden opgenomen: de vorderingen
op kredietinstellingen uit termijndeposito's, alsmede de met beleggingsdoeleinden verkregen
effecten die niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa, de verworven edele metalen, met
de bedoeling deze op korte of middellange termijn opnieuw te verkopen.
In deze gaat het opnieuw niet om vorderingen op kredietinstellingen uit termijndeposito’s, effecten
of edele metalen.
Tevens vindt de Commissie dat dergelijke voorstelling het aspect ‘belegging’ te veel zou
beklemtonen vermits cryptomunten tot op vandaag een uiterst volatiel karakter hebben. Zo
schommelt de waarde van de bitcoin vaak zo goed als per seconde, de klok rond
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021

II. Boekhoudkundige verwerking
Vandaar dat de Commissie de mening is toegedaan dat een cryptomunt best wordt geboekt onder
de Overige vorderingen op het actief van de balans.
Het betreft hier in wezen een vordering op een tegenpartij die, tegen de levering van een
hoeveelheid cryptomunten, op zijn beurt bereid is goederen te leveren of diensten te verlenen.
Mede door het peer-to-peer aspect van de werking van cryptomunten is dit een unilaterale
verhouding. De opname onder de Overige vorderingen geeft aan dat dit geen vordering is op
bijvoorbeeld een kredietinstelling, maar op een op vandaag beperkt aantal partijen.
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021

II. Boekhoudkundige verwerking
Een cryptomunt is geen wettelijk aanvaard betaalmiddel. Het is een methode om een transactie af
te wikkelen tussen partijen die bereid zijn dit zo te doen.
Anderzijds heeft de boeking als Overige vorderingen als voordeel dat aangegeven wordt dat een
individuele tegenpartij nog moet instemmen met de afwikkeling in cryptomunt. Dit is veel minder
het geval bij de kwalificatie Geldbelegging en al helemaal niet bij Liquide middelen.
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Cryptomunten
CBN-advies 2021/XX – Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel Ontwerpadvies van 3 maart 2021
II. Boekhoudkundige verwerking
Tevens wil de Commissie de aandacht vestigen op de waarderingsregel opgenomen in art. 3:46 KB
WVV die stelt dat op de vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een
jaar waardeverminderingen worden toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van de
vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Op deze vorderingen
mogen eveneens waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisatiewaarde op de
datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde. A-fortiori dient in elk geval de waardering
op balansdatum overeen te stemmen met de laatste prijs van de cryptomunt op dat ogenblik. In de
toelichting bij de jaarrekening is het aan te bevelen een passus op te nemen waarin verduidelijkt
wordt welk bedrag binnen de Overige vorderingen betrekking heeft op cryptomunten.
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
1) Belegger – vennootschap
Géén bijzondere regeling, dus inkomsten belastbaar en verliezen aftrekbaar
Zie bv. Voorafgaande Beslissing nr. 2018.0310 van 8 mei 2018
- De inkomsten die voortvloeien uit beleggingen in cryptomunten of in ICO vormen winst in de zin van
artikel 24 van het WIB 92.
- Derhalve vormen de meerwaarden die door de vennootschap op die beleggingen worden
verwezenlijkt of vastgesteld, winst in de zin van artikel 24 juncto 183 WIB 92.
- De minderwaarden die worden verwezenlijkt op beleggingen in cryptomunten zijn aftrekbaar van de
belastbare winst mits naleving van de voorwaarden van artikel 49 WIB 92.
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier
Belastingvrij/divers inkomen/beroepsinkomen ?

Afhankelijk van de omstandigheden

Fisconetplus: documentatiemap cryptogeld en de digitale euro
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/6322e414-fc09-4159-828a-523255af1093

Fiscale Club | 02/09/2021 | 67

67

Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg) - Vragenlijst DVB 7 juni 2018
1. Op welke wijze bent u in het bezit gekomen van cryptomunten (bv. via erfenis, schenking,
persoonlijke investering, wederbelegging van vervreemde roerende of onroerende goederen, …)?
2. Sinds hoeveel jaar investeert u in cryptomunten?
3. Voor welk (totaal)bedrag hebt u reeds geïnvesteerd in cryptomunten?
4. Wat is de frequentie van de aan- en verkoopverrichtingen in cryptomunten, m.a.w. hoeveel maal per
jaar doet u transacties (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele malen per jaar, ...)? Gelieve
het detail te verschaffen van alle gedane verrichtingen vanaf de start tot op heden (aankopen,
verkopen, omzettingen van de ene cryptomunt in een andere cryptomunt, ...) met vermelding van de
datums en de bedragen.
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg) - Vragenlijst DVB 7 juni 2018
5. Hoelang zijn de cryptomunten die u wenst te over te dragen reeds in uw bezit?
6. Wat is uw beleggingsstrategie i.v.m. de cryptomunten? ( - buy & hold, gedurende een lange
periode aanhouden van de virtuele munten, - trending, verhandelen op basis van een technische
analyse van marktprijzen of trends, - active trading / daytrading, - scalping, het behalen van kleine
winsten door het zeer kort open houden van de posities, - arbitrage, het aan- en verkopen op
verschillende beurzen om te profiteren van de prijsverschillen op die beurzen).
7. Doet u aan mining via een eigen mining rig of een mining pool? Zo ja, gelieve hierover meer uitleg
te verschaffen
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg) - Vragenlijst DVB 7 juni 2018
8. Koopt u of verkoopt u cryptomunten via een geautomatiseerd proces of via automatische software?
Hebt u dit proces/deze software zelf ontworpen? Gelieve dit toe te lichten.
9. Wat is uw huidige beroepsactiviteit? Welke studies hebt u gedaan? Heeft u in uw beroepsactiviteit
kennis opgedaan over cryptomunten?
10.Hebt u geïnvesteerd in een cryptocurrency saving fund? Gelieve dit toe te lichten.
11.Bent u actief op fora, via blogs in de cryptocurrency gemeenschap? Geeft u hierover lezingen?
12.Welk percentage van uw totale (roerende) vermogen heeft u geïnvesteerd in cryptomunten?
Investeert u ook nog in andere roerende goederen (bv. aandelen, obligaties, schilderijen, goud, …). Indien
dit het geval is, gelieve te specificeren in welke roerende goederen u nog hebt geïnvesteerd en de
verhouding weer te geven van uw investering in cryptomunten t.o.v. die andere investeringen?
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg) - Vragenlijst DVB 7 juni 2018

13.Doet u beroep op speciale apparatuur (bv. hardware wallet) om uw cryptomunten te
beschermen? Zo ja, gelieve dit toe te lichten.
14.Investeert u ook in cryptomunten voor andere personen? Zo ja, voor wie en voor welk bedrag?
15.Hebt u beroep gedaan op leningen voor de financiering van uw aankopen van cryptomunten?
16.Wat is de huidige (markt)waarde van uw cryptomunten portefeuille (incl vermelding datum)?
17.Doet u beroep op het advies van professionelen uit de financiële en/of informaticasector voor
uw beleggingen in cryptomunten ?
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande Beslissing nr. 2017.852 : divers inkomen
Voorafgaande Beslissing nr. 2018.688 : niet belastbaar
Voorafgaande Beslissing nr. 2018.710 : niet belastbaar
Voorafgaande Beslissing nr. 2019.711 : niet belastbaar
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0710 dd. 16.10.2018
De aanvrager heeft tot op heden nog geen munten verkocht, maar wenst nu over te gaan tot de verkoop van
cryptomunten tot een maximum verkoopwaarde die overeenstemt met het bedrag dat de aanvrager initieel
heeft geïnvesteerd in cryptomunten. Zodoende kan de aanvrager zijn oorspronkelijke investering terugwinnen.
Overeenkomstig artikel 90, 1°, WIB 92 zijn diverse inkomsten, onverminderd het bepaalde in 1° bis, 8° en 10°,
winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een
beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan
derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit
onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0710 dd. 16.10.2018
Hoewel :
(i) de investeringen in de cryptomunten vrij zijn van beurstaksen en risicovoller dan beleggingen in
traditionele roerende producten; en
(ii) het aantal aankoopverrichtingen eerder relatief hoog is, zijn in casu de geplande verkopen door
de aanvrager van cryptomunten, tot een maximum verkoopwaarde die overeenstemt met het
initieel geïnvesteerde bedrag in cryptomunten, gelet op de volgende overwegingen, te
beschouwen als normale verrichtingen van beheer van een privévermogen in de zin van artikel
90, 1°, WIB 92
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0710 dd. 16.10.2018
Redenen voor de belastingvrijstelling :
- de aanvrager is niet actief in de financiële sector;
- de opleiding en het beroep van de aanvrager situeren zich niet in de technologiesector; hij is
beroepsmatig nooit in contact gekomen met cryptomunten;
- de investeringen werden gefinancierd met eigen, gespaarde gelden;
- de aanvrager heeft een gediversifieerd roerend vermogen; hij heeft een beperkt percentage van
zijn roerend vermogen geïnvesteerd in cryptomunten;
- de aanvrager is niet actief op fora of blogs inzake cryptomunten, investeert niet in
cryptomunten voor andere personen en doet geen beroep op professionelen uit de financiële
en/of informaticasector voor zijn beleggingen in cryptomunten;
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0710 dd. 16.10.2018
Redenen (vervolg):
- de aanvrager doet niet aan mining en kocht zijn cryptomunten niet via een geautomatiseerd
proces of via automatische software;
- de aanvrager heeft ervoor gekozen zijn risico te beperken door op verschillende tijdstippen in
verschillende cryptomunten voor relatief lage bedragen te investeren;
- de aanvrager past een "buy and hold"-strategie toe. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de aanvrager,
ondanks de relatieve volatiliteit van begin 2018, er voor gekozen heeft om pas nu zijn eerste
verkopen van cryptomunten te realiseren;
- de eerste verkopen, beperkt tot de waarde van het geïnvesteerde bedrag in cryptomunten in
euro's, zullen plaatsvinden meerdere jaren na de eerste aankopen van cryptomunten.
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0710 dd. 16.10.2018
Hoewel (i) de investeringen in de cryptomunten vrij zijn van beurstaksen en risicovoller dan beleggingen in
traditionele roerende producten en (ii) het aantal aankoopverrichtingen eerder relatief hoog is, zijn in casu de
geplande verkopen door de aanvrager van cryptomunten, tot een maximum verkoopwaarde die overeenstemt
met het initieel geïnvesteerde bedrag in cryptomunten, gelet op de volgende overwegingen, te beschouwen
als normale verrichtingen van beheer van een privévermogen in de zin van artikel 90, 1°, WIB 92:
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Voorafgaande beslissing nr. 2017.852 dd. 05.12.2017
Student heeft een applicatie ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van bitcoins waarbij
meerwaarden werden gerealiseerd.
Omdat de gerealiseerde meerwaarden door de student niet verbonden zijn aan een
beroepswerkzaamheid en er geen sprake is van een professioneel karakter, heeft de
Rulingcommissie geoordeeld dat deze inkomsten niet als beroepsinkomsten moeten worden
aanzien.
Gezien het speculatief karakter van de transacties zijn de winsten wel belastbaar als een divers
inkomen tegen een tarief van 33 procent (+ gemeentelijke opcentiemen)
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Jaarverslag DVB 2020, p. 31
De prefilingaanvraag strekte ertoe te vernemen of de verkopen door de heer X van cryptomunten
normale verrichtingen van beheer van een privévermogen uitmaken, zodat de meerwaarden niet
belastbaar zijn bij toepassing van artikel 90, eerste lid, 1°, WIB 92.
Aanvrager is een 10-tal jaar geleden begonnen met het mijnen, gedurende een aantal jaren, van
cryptomunten. Sinds begin verleden jaar verkoopt hij maandelijks een deel van deze cryptomunten.
Aanvrager is actief in de IT-sector.
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Cryptomunten
Fiscale behandeling
2) Belegger – particulier (vervolg)
Jaarverslag DVB 2020, p. 31
De DVB is van oordeel dat de inkomsten uit de verkoop van de cryptomunten, beroepsinkomsten zijn
overeenkomstig art. 23, WIB 92, om volgende redenen:
a) mijnen kan beschouwd worden als een actieve, constante opvolging van een activiteit met het doel het
verwerven
b) van cryptomunten (mijnen gebeurt hier in casu door het constant laten draaien van een PC om op die
manier cryptomunten te verwerven);
c) de aanvrager is actief in de IT-sector;
d) sinds begin vorig jaar verkoopt de aanvrager maandelijks cryptomunten.
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4. circulaires
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4.1. negatieve interesten
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Negatieve interesten
Circulaire 2021/C/53 over de fiscale behandeling van 'negatieve interesten’, 08.06.2021
Deze circulaire heeft betrekking op de fiscale behandeling die is voorbehouden voor de bedragen
die als 'negatieve interesten' door de titularis van een depositorekening inzonderheid aan een
kredietinstelling worden betaald.

Art. 17, § 1, WIB 92, bepaalt 'Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten
van roerend vermogen aangewend uit welken hoofde ook ,…'.
Die bepaling voorziet uitdrukkelijk in de belastbaarheid
van opbrengsten uit aangewende kapitalen.
Art. 19, § 1, 1°, WIB 92, bepaalt 'Interest omvat interest, premies en alle andere opbrengsten
van leningen, daaronder begrepen zakelijke-zekerheidsovereenkomsten met betrekking tot financiële
instrumenten, van gelddeposito’s en van elke andere schuldvordering'.
Art. 22, § 1, eerste lid, WIB 92, bepaalt 'Onder netto-inkomen van roerende goederen en kapitalen
wordt het bedrag verstaan dat in enige vorm is geïnd of verkregen, vóór aftrek van de innings- en
bewaringskosten en van andere soortgelijke kosten, en verhoogd met de roerende voorheffing, met
de fictieve roerende voorheffing en, in voorkomend geval, met de woonstaatheffing'.
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Negatieve interesten
Circulaire 2021/C/53 over de fiscale behandeling van 'negatieve interesten’, 08.06.2021
Het belastbaar roerend inkomen is de door de schuldenaar betaalde prijs voor het genot van het
kapitaal, zoals is overeengekomen met degene die het kapitaal heeft belegd of geïnvesteerd. Dit
wordt per overeenkomst bepaald.
Bijgevolg zijn de door de ontlener aan de lener betaalde interesten, op basis van een deposito of
een geldlening, belastbaar op grond van de art. 17, § 1, 2° en 19, § 1, 1°, WIB 92.
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Negatieve interesten
Circulaire 2021/C/53 over de fiscale behandeling van 'negatieve interesten’, 08.06.2021
Daarentegen vormen de 'negatieve interesten', met name de bedragen die door de lener aan de ontlener
worden betaald (bijvoorbeeld aan een kredietinstelling volgens de door haar bepaalde modaliteiten), geen
vergoeding voor het genot van een kapitaal dat de ontlener heeft aangewend.
Aangezien bij 'negatieve interesten' geen enkel bedrag door de lener werd geïnd of verkregen, kan er ook
geen sprake zijn van een inkomen in zijn hoofde.
De 'negatieve interesten' vormen geen inkomsten van kapitalen zoals bedoeld in art. 17, § 1, WIB 92 en zijn
niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
De (positieve) interesten en de 'negatieve interesten' zijn verschillend uit hun aard. Geen compensatie
tussen beide kan gebeuren die erop gericht zou zijn een 'saldo' aan belastbare interesten te bekomen.
Bovendien zijn de 'negatieve interesten' in geen geval aftrekbaar. Ze komen niet voor bij de inning van een
roerend inkomen en worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de belastbare grondslag
van een dergelijk inkomen.
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Negatieve interesten
Circulaire 2021/C/65 over de fiscale behandeling van 'negatieve interesten’ - Addendum aan
de Circulaire 2021/C/53 van 08.06.2021
Als gevolg van meerdere vragen kan de administratie, voor zover nodig, bevestigen dat de voormelde
circulaire van 08.06.2021 enkel het fiscaal regime beoogt dat van toepassing op de roerende inkomsten
en de roerende voorheffing, en niet op de aftrek van de beroepskosten.
Ter verduidelijking wordt het nr. 8, tweede lid van de circulaire van 08.06.2021, als volgt
vervangen: "De 'negatieve interesten' zijn in geen geval aftrekbaar voor de vaststelling van de belastbare
grondslag van de roerende inkomsten zoals bedoeld in art. 22, § 1, eerste lid, WIB 92."
Deze commentaar doet bijgevolg geen afbreuk aan de toepassing van de art. 49 e.v., WIB 92.
De negatieve interesten kunnen dus in aanmerking komen om als beroepskosten te worden
afgetrokken, mits voldaan is aan de ter zake gestelde voorwaarden.
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4.2. terugbetaling kosten eigen aan de
werkgever
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Kosten eigen aan de werkgever : vermelding op fiche

Soort vergoeding

Vermelding op fiche

Op basis van « ernstige normen »

« JA – ernstige normen »

Op basis van bewijsstukken

« JA – bewijsstukken »

Op een andere manier

Werkelijk betaald bedrag
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, 16/2/2021
10. In principe zijn alle vergoedingen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid belastbaar als bezoldigingen van werknemer.
Wanneer een werkgever een vergoeding toekent aan een werknemer, kan die vergoeding slechts
worden aangemerkt als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever (artikel 31,
tweede lid, 1°, in fine, WIB 92), op voorwaarde dat de werkgever het dubbele bewijs levert dat de
vergoeding:
-

bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn
en ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, 16/2/2021
11. De werkgever kan die vergoedingen forfaitair vaststellen, zonder dat ze de aard van werkelijke
kosten verliezen, wanneer hun bedrag is bepaald volgens ernstige normen die het resultaat zijn van
herhaalde waarnemingen en steekproeven.

12. De forfaitaire vergoedingen die een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever zijn, moeten
worden verantwoord door individuele fiches. Op de fiche nr. 281.10 (inkomsten 2020) moet naast
rubriek b) van vak 27 'diverse inlichtingen', 'JA – ernstige normen' worden vermeld.
Gelet op het belang van de niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever in het
kader van thuiswerk, zal vanaf inkomstenjaar 2022, naast de reeds gevraagde vermeldingen steeds
het totale bedrag van de vergoedingen moeten worden vermeld in het vak 'diverse inlichtingen' van
de fiche nr. 281.10.
Dat principe zal in algemene zin vanaf het inkomstenjaar 2022 worden toegepast voor alle
terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever en worden uitgebreid voor de fiche 281.20.
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Artikel 57, lid 1 WIB 92
- Commissielonen,
- erelonen,

- voordelen van alle aard,
- bezoldigingen, vaste
- vergoedingen kosten als terugbetaling van werkelijke eigen kosten aan de werkgever etc
zijn maar aftrekbaar wanneer ze verantwoord worden door fiches.
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21
Overeenkomstig artikel 57, 3°, WIB 92 worden vaste vergoedingen, toegekend aan de leden van het
personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, slechts als beroepskosten
aangenomen, wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende
opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt.
Met “vaste” vergoedingen worden de forfaitaire vergoedingen bedoeld (cf. Franse tekst).
Strikt genomen is er dus geen rapporteringsverplichting voor de terugbetalingen op basis van
bewijsstukken.
De regering stelt voor om voortaan ook voor de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever
op basis van bewijsstukken te eisen dat ze op de individuele inkomstenfiches worden vermeld.

Fiscale Club | 02/09/2021 | 92

92

46

2/09/2021

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21
In het kader van de huidige context, waarin thuiswerk en de terugbetaling van de daaraan verbonden
eigen kosten van de werkgever steeds belangrijker worden, is er immers nood aan een wettelijke basis
voor het meedelen van de vergoedingen voor die kosten aan de fiscale administratie.
Een ruimere ficheverplichting draagt ook bij tot de controle op eventueel dubbel gebruik van forfaitaire
vergoedingen en terugbetalingen op basis van bewijsstukken en op de eventuele aftrek als beroepskost
van kosten die door de werkgever werden terugbetaald.
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18

september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en
tot beperking van het gebruik van contanten (B.S., 30 juni 2021)

Artikel 57, lid 2 WIB 92 (nieuw)
Variabele vergoedingen als terugbetalingen kosten eigen aan de werkgever moeten worden
verantwoord door fiches
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21
De verruimde verplichting is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 betaalde vergoedingen en geldt
vanzelfsprekend ook voor de vergoedingen die door een vennootschap aan zijn bedrijfsleiders worden
betaald als terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever” (artikel 57, WIB 92 samengelezen met
artikel 195, § 1, eerste lid, WIB 92).

Fiscale Club | 02/09/2021 | 95

95

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Kosten eigen aan de werkgever : vermelding op fiche vanaf 1 januari 2022

Soort vergoeding

Vermelding op fiche

Op basis van « ernstige normen »

Werkelijk betaald bedrag

Op basis van bewijsstukken

Werkelijk betaald bedrag

Op een andere manier

Werkelijk betaald bedrag
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21
Daar waar bij de vaste vergoedingen bedoeld in artikel 57, 3°, WIB 92, het niet-verantwoorden door
individuele fiches en een samenvattende opgave, de niet-aftrekbaarheid als beroepskost tot gevolg
heeft zal dit bij de terugbetalingen op basis van bewijsstukken niet het geval zijn. Het nietrespecteren van de ficheplicht kan in die gevallen wel bestraft worden met een administratieve
boete.
De verruimde verplichting is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 betaalde vergoedingen en
geldt vanzelfsprekend ook voor de vergoedingen die door een vennootschap aan zijn bedrijfsleiders
worden betaald als terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever” (artikel 57,
WIB 92 samengelezen met artikel 195, § 1, eerste lid, WIB 92).
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Artikel 219, lid 1 WIB 92 : een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op :
- kosten als bedoeld in artikel 57, lid 1 en op voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31,
tweede lid, 2° en 32, tweede lid, 2°, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een
samenvattende opgave,
- alsmede op verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen worden
teruggevonden, en
- op de in artikel 53, 24° bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard
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Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Artikel 57, lid 1 en 2 WIB 92
Groot verschil tussen vaste vergoedingen kosten eigen aan de werkgever (art. 57, lid 1
WIB 92) en variabele vergoedingen kosten eigen aan de werkgever (art. 57, lid 2 WIB 92) !
- Beiden moeten op fiche worden vermeld (werkelijk bedrag !)
- Maar de sanctie igv niet vermelding op fiche is verschillend :
Vaste vergoedingen niet op fiche : niet aftrekbaar en/of afzonderlijke aanslag
Variabele vergoedingen niet op fiche : wél aftrekbaar (mits art. 49 WIB 92) en nooit
afzonderlijke aanslag (enkel adm. boete)
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4.3. toepassing 80%-regel
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Deze circulaire gaat over de berekening van de 80 %-grens in geval van aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders
Voor de jaarlijkse berekening van de 80 %-grens moet rekening worden gehouden met de normale brutojaarbezoldiging
Normale brutojaarbezoldiging:

•
•

het totale brutobedrag van al de sommen die, vóór aftrek van de verplichte inhoudingen ter uitvoering van de sociale
wetgeving of van een ermede gelijkgesteld wettelijk of reglementair statuut, aan de werknemer anders dan uitzonderlijk of
toevallig toegekend of betaald zijn gedurende een bepaald jaar
bedrijfsleiders worden voor de toepassing van de bepalingen inzake beroepskosten met werknemers gelijkgesteld

•

het betreft bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend vóór het einde van het
belastbare tijdperk waarin de ertoe aanleiding gevende bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en mits zij door de
vennootschap op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend

•

het betreft de regeling inzake de berekening van de normale bruto jaarbezoldiging en de over te dragen premie is van
toepassing voor de premies met betrekking tot de jaren 2020 en 2021

•

geen info omtrent POZ-stelsel…
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021
•

de voorwaarde inzake het regelmatige karakter van de bezoldigingen (art. 195, § 1, tweede lid, WIB 92) wordt nageleefd in de
hierna volgende gevallen:

a. De regering heeft de vennootschap een verplichte sluiting opgelegd
- de maanden waarvoor de bedrijfsleider geen bezoldiging heeft verkregen en als tijdelijke maatregel in het kader van de crisis
door COVID-19 een overbruggingsrecht kan genieten worden buiten beschouwing gelaten om te beoordelen of de voormelde
bezoldigingen regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend
AANVULLING: hetzelfde geldt eveneens wanneer de bedrijfsleider:
- een lagere bezoldiging verkrijgt omdat bijvoorbeeld de vennootschap is overgeschakeld op een andere manier van werken
waardoor haar nettowinst vermindert;
- een lagere bezoldiging verkrijgt en daarnaast ook een voordeel van alle aard (VAA) behoudt;
- enkel een VAA behoudt.
NIEUW => de lagere bezoldiging en/of (enkel) het VAA kan ook in aanmerking genomen om de referentiebezoldiging te
bepalen voor de berekening van de 80 %-grens
-

van geen belang of de bedrijfsleider v/d mogelijkheid om een overbruggingsrecht te verkrijgen effectief gebruik heeft gemaakt
de vennootschap moet kunnen aantonen dat haar bedrijfsleider aan alle voorwaarden voldeed om het bedoelde
overbruggingsrecht te kunnen verkrijgen
de overbruggingsrechten worden niet gelijkgesteld met bezoldigingen voor de berekening van de bedoelde 80 %-grens.
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

b. De regering heeft de vennootschap geen verplichte sluiting opgelegd
• de maanden, waarvoor de bedrijfsleider geen of een lagere bezoldiging verkrijgt en/of (enkel) een VAA, worden buiten
beschouwing gelaten om te beoordelen of de voormelde bezoldigingen regelmatig en ten minste om de maand worden
betaald of toegekend voor de toepassing van de bedoelde 80 %-grens wanneer de regering geen verplichte sluiting
heeft opgelegd maar de bedrijfsleider als gevolg van de crisis door COVID-19 de activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk
moet onderbreken en een overbruggingsrecht kan verkrijgen (= even tolerant indien niet aangevraagd maar er wel recht
op had?)
•

de vennootschap moet aan de hand van objectieve elementen kunnen aantonen dat de onderbreking van de activiteit
van de bedrijfsleider een onmiddellijk gevolg is van de crisis door COVID-19
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

b. De regering heeft de vennootschap geen verplichte sluiting opgelegd
over te dragen premie:
•

de premie die wordt betaald in 2020 of 2021 en de 80 %-grens overschrijdt in 2020 kan worden beschouwd als een
voorschot op de premie die tijdens het volgende boekjaar (2021) moet worden betaald indien geboekt via de
overlopende rekening van het actief 49 ‘Over te dragen kosten’

•

de voor het volgende jaar verschuldigde premie moeten worden verminderd met het overgedragen bedrag om te
beantwoorden aan de 80 %-grens om op die manier volledig aftrekbaar te zijn als beroepskost

•

het gedeelte van de premie dat de 80 %-grens overschrijdt is een VU voor het jaar 2020 indien de vennootschap de
boeking niet verricht => indien niet geboekt: steeds VU!
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Voorbeeld
Een vennootschap heeft in 2015 een groepsverzekeringscontract afgesloten voor haar bedrijfsleider
Het contract voorzag oorspronkelijk in een jaarlijkse premie van 4.000
De premie is volledig aftrekbaar, rekening houdend met de toegekende bezoldigingen sinds het afsluiten van het contract.
Jaar 2020
•
•
•
•

De betaalde premie bedraagt 4.000.
De berekening volgens de 80 %-grens (rekening houdende met de hiervoor aangehaalde regeling) geeft een aftrekbare
premie van 2.800.
In principe zou 1.200 in de VU moeten worden opgenomen, namelijk het verschil tussen enerzijds de betaalde premie en
anderzijds de premie die voldoet aan de 80 %-grens.
Dat bedrag werd evenwel naar 2021 (het volgende boekjaar) overgedragen door een boeking via de overlopende
rekening ‘49 Over te dragen kosten’
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Voorbeeld (vervolg)
Jaar 2021
Veronderstelling 1
Rekening houdend dat in 2021 een normale bezoldiging wordt betaald, geeft de berekening volgens de 80 %-grens een
aftrekbare premie van 4.000.
De vennootschap die het overgedragen premiegedeelte voor het jaar 2020, namelijk 1.200, effectief als een voorschot voor
het jaar 2021 heeft beschouwd, betaalt in 2021 slechts een premie van 2.800.
Er moet niets in de VU worden opgenomen.
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Voorbeeld (vervolg)
Veronderstelling 2
Rekening houdend dat in 2021 een normale bezoldiging wordt betaald, geeft de berekening volgens de 80 %-grens een
aftrekbare premie van 4.000.
De vennootschap heeft het overgedragen premiegedeelte voor het jaar 2020, namelijk 1.200, beschouwd als een voorschot
voor het jaar 2021 maar betaalt in 2021 een premie van 4.000.
Er moet een bedrag van 1.200 worden opgenomen in de VU voor het belastbare tijdperk 2021, aangezien de overgedragen
kost niet effectief werd gebruikt als een voorschot op de premie die betrekking heeft op het jaar 2021.
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Voorbeeld (vervolg)
Opmerking uit Fiscoloog 1707 P.9 (Paul Van Eesbeeck)
De 80% regel is een premiebegrenzing in functie van het maximaal pensioenkapitaal dat opgebouwd kan worden over de
verleden en toekomstige loopbaan in de vennootschap (+ eventueel tien jaar daarbuiten)
Het deel van het maximale pensioenkapitaal dat niet werd gefinancierd in een bepaald jaar, mag in principe altijd gefinancierd
- en dus 'ingehaald' - worden in een later jaar van de loopbaan (backservicefinanciering), zolang het uiteindelijke maximale
pensioenkapitaal in het licht van de 80 %-grens maar niet overschreden wordt
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021
Stel:
•
•
•
•

met de recurrente jaarpremie van 4.000 euro kan normaal een pensioenkapitaal worden opgebouwd van 100.000 euro en
dit binnen de 80 %-grens
door een corona-inkomstenterugval in 2020 bleek slechts 2.800 euro van de 4.000 euro aan betaalde premie aftrekbaar
het niet aftrekbaar premiedeel van 1.200 euro over 2020 werd via de overlopende rekening 49 'over te dragen kosten' naar
2021 doorgeschoven
in 2021 zou slechts een premie betaald mogen worden van 2.800 euro

 indien de normaal voorziene premie van 4.000 euro in 2021 wordt verminderd tot 2.800 euro zal ook het geprojecteerd
pensioenkapitaal van 100.000 euro naar ongeveer 98.500 euro zakken
 de 80 %-grens laat bij een normale bezoldiging in 2021 een geprojecteerd pensioenkapitaal van 100.000 euro toe maar
daarvoor moet ook in 2021 een premie betaald worden van 4.000 euro
•
•

bovendien kan de in 2021 verschuldigde premie kan nog tot eind 2021 contractueel verhoogd worden…
wat men het geval waarbij de 80% grens niet volledig benut was en man een jaarpremie van 6.000 euro kon betalen…
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Veronderstelling 3
De berekening volgens de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van 1.800.
De vennootschap beschouwt het overgedragen premiegedeelte van het jaar 2020, namelijk 1.200, effectief als een voorschot
voor het jaar 2021 en betaalt in 2021 een premie van 600.
Er moet niets in de VU worden opgenomen.
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Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de ci. 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens d.d. 10.06.2021

Veronderstelling 4

De berekening volgens de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van 1.000.
De vennootschap heeft het overgedragen premiegedeelte van het jaar 2020, namelijk 1.200, beschouwd als een voorschot voor
het jaar 2021 en betaalt in 2021 geen enkele premie.
Zij boekt de rekening 49 'Over te dragen kosten' tegen voor een bedrag van 1.000.
Er moet niets in de VU worden opgenomen voor het belastbare tijdperk 2021.
Een bedrag van 200 wordt overgedragen naar het jaar 2022.
De aangehaalde regeling inzake de berekening van de normale brutojaarbezoldiging en de over te dragen premie is van
toepassing voor de premies met betrekking tot de jaren 2020 en 2021
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4.4. vrijgestelde vergoedingen

Fiscale Club | 02/09/2021 | 112

112

56

2/09/2021

Circulaire 2021/C/60 over de vrijstelling van vergoedingen van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten
ingevolge COVID-19 d.d. 01.07.2021

•
•

Addendum bij de circulaire 2020/C/130 van 21.10.2020.
deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de wetten van 20.12.2020 en 02.04.2021 hebben aangebracht aan de
vrijstellingsregeling van de vergoedingen die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie worden toegekend in het
kader van steunmaatregelen getroffen door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten.

Vereenvoudiging van de omschrijving van de vergoedingen die voor vrijstelling in aanmerking komen
• vrijgesteld zijn de vergoedingen die overeenkomstig gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of
gemeentelijke regelgeving worden toegekend voor de economische gevolgen die belastingplichtigen
ondervinden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
• Inhoudelijk heeft die vereenvoudiging niets aan de draagwijdte van art. 6, eerste lid, W 29.05.2020, gewijzigd
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Circulaire 2021/C/60 over de vrijstelling van vergoedingen van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten
ingevolge COVID-19 d.d. 01.07.2021

•

Addendum bij de circulaire 2020/C/130 van 21.10.2020.

Verlenging van de maatregel

- de vrijstelling was oorspronkelijk beperkt tot vergoedingen betaald of toegekend tussen 15 maart en
31.12.2020.
- art. 7, 2°, W 20.12.2020, heeft de maatregel verlengd tot vergoedingen betaald of toegekend tot en met
31.03.2021 (in werking op 30.12.2020)
- art. 11, W 02.04.2021 heeft de maatregel opnieuw verlengd: tot vergoedingen betaald of toegekend tot en met
31.12.2021 (in werking op 01.04.2021)
• het deel van de bedoelde vergoedingen dat in toepassing van art. 6, eerste lid, W 29.05.2020, voorheen
definitief van inkomstenbelasting werd vrijgesteld en dat daarna ten gunste van het betrokken gewest of de
betrokken gemeenschap, provincie of gemeente wordt terugbetaald, is niet als een aftrekbare beroepskost te
beschouwen (in werking op 30.12.2020)
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4.5. uitbreiding belastingparadijzen
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Circulaire 2020/C/112 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende
voorafbetalingen als gevolg van COVID-19, voorafbetalingen; vermeerdering; bonificatie; COVID-19, 01.09.2020
Uitgesloten van fiscale steungunstmaatregelen zijn belastingplichtigen die:
- een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een zogenaamd 'belastingparadijs'
- betalingen heeft gedaan aan vennootschappen gevestigd in een zogenaamd 'belastingparadijs' voor een totaalbedrag van ten
minste 100.000 euro, behalve als hij aantoont dat die betalingen zijn gedaan in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die
het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften

Belastingparadijzen zijn vermeld op meerdere lijsten:
• op de OESO-landenlijst (peer review group: non-compliant en partially compliant)
• op de lijst van staten zonder of met lage belasting (wettelijk bepaald)
• op de EU-lijst van niet coöperatieve rechtsgebieden (betalingen vanaf 1.01.2021)
Onder zogenaamd 'belastingparadijs' wordt verstaan: (opgelet: voetnoot in deze circulaire!)
• elke staat opgenomen op de Belgische lijst van staten zonder of met een lage belasting (zie art. 179, KB/WIB 92) en elke staat die
inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen als 'niet-coöperatief' wordt beschouwd en is opgenomen op de OESO-lijst van
landen die door het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden, wordt
aangemerkt als een staat die niet effectief of substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen op
verzoek toepast
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Bevestiging d.m.v. mondelinge vraag Steven Matheï, d.d. 30.06.2021, Kamercomm. Fin. Criv 55 Comm 532,25
• landen waarvan de rating van het Mondiaal Forum 'non-compliant' of 'partially compliant' is
• zie http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/exchange-of-information-on-request-ratings.htm

• Uitbreiding aangifteplicht met de landen die slechts ‘gedeeltelijk conform’ zijn
• verruiming met Malta, Turkije, Kazachstan is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022
• vb. Malta, Turkije, Kazachstan, Barbados, Botswana, Dominica, Ghana, Liberia, Panama, de Seychellen, Sint-Maarten en
Vanatu
• verklaring: internationale standaarden inzake transparantie en de EU-lijst van niet coöperatieve rechtsgebieden; het
land moet minstens als ‘largely compliant’ worden beoordeeld om niet op de lijst van belastingparadijzen te komen
• Ondanks partially compliant komen Barbados, Botswana, Ghana, Liberia en Sint-Maarten niet voor op de EU-lijst…
• weinig transparante werkwijze…
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5.1. Bedrijfsleidersvergoedingen
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Artikel 32, eerste lid WIB 92 :
Bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn alle beloningen verleend of toegekend aan een
natuurlijk persoon die :
1° een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie vervullen
(‘mandatarissen’)
2° in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks
bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefent buiten een
arbeidsovereenkomst (‘zelfstandige directeuren’)
Men spreekt van bedrijfsleiders “eerste categorie” en “tweede categorie”

Enkel natuurlijke personen kunnen vanuit fiscaal oogpunt bedrijfsleiders zijn
Bedrijfsleiders zijn zelfstandigen mét een vennootschap, die “bezoldigingen” krijgen (itt
zelfstandigen zonder vennootschap, die winsten of baten krijgen)
Fiscale Club | 02/09/2021 | 120

120

60

2/09/2021

Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Artikel 32, tweede lid WIB 92 : tot bedrijfsleidersbezoldigingen behoren inzonderheid :
1° vaste of veranderlijke tantièmes, zitpenningen, emolumenten en alle andere sommen
toegekend door vennootschappen, andere dan dividenden of terugbetalingen van eigen
kosten van de vennootschap;
2° voordelen, vergoedingen en bezoldigingen die in wezen gelijkaardig zijn aan die
vermeld in artikel 31, tweede lid, 2° tot 5° WIB 92 (maw zoals bezoldigingen van
werknemers)
3° in afwijking van artikel 7 WIB 92, de huurprijs en de huurvoordelen van een gebouwd
onroerend goed verhoord door bedrijfsleiders “eerste categorie” aan de vennootschap
waarin zij een opdracht of gelijksoortige functies uitoefenen, voor zover zij meer bedragen
dan vijf derden van het gerevaloriseerd KI, zonder aftrek van de kosten ivm het verhuurde
onroerend goed (“geherkwalifcieerde huur”)
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Attractiebeginsel
Alle vergoedingen (bezoldigingen, winsten, baten en pensioenen) die door een
vennootschap aan een bedrijfsleider worden toegekend, worden fiscaal gekwalificeerd als
een “bedrijfsleidersbezoldiging”, en dit ongeacht de hoedanigheid in dewelke de
bedrijfsleider optreedt.
Dit is het zogenaamde “attractiebeginsel”
Reden : vermijden van een dubbel kostenforfait (bv. als bedrijfsleider en als werknemer)
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Attractiebeginsel
“Verticale werking” van het attractiebeginsel : de kwalificatie als
bedrijfsleidersbezoldigingen van alle vergoedingen die de bestuurder ontvangt binnen zijn
bestuurdersmandaat in de vennootschap (bv. opzeggingsvergoeding toegekend aan een
aftredend bestuurder)
“Horizontale werking” van het attractiebeginsel : het gegeven dat alle vergoedingen als een
bedrijfsleidersvergoeding worden beschouwd, ook al worden ze aan de betrokkene buiten
zijn bestuurdersmandaat toegekend (bv. werknemersbezoldiging)
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Casus
Persoon neemt ontslag als bestuurder en CEO van een grote onderneming om bestuurder te
kunnen worden bij een andere onderneming. Hij oefende deze functies uit via een
managementvennootschap X. Tussen de bestuurder en de ‘facilitator’ is contractueel
afgesproken dat indien de bestuurdersfunctie bij de tweede onderneming niet doorgaat, er
een schadevergoeding verschuldigd is.
Dit is wat er gebeurt, en na een proces van enkele jaren wordt een dading geslote,; waarbij
ong. 2 mio EUR wordt betaald. Fiscus stelt dat dit om een bedrijfsleidersbezoldiging gaat,
terwijl belastingplichtige beweert dat het om een divers inkomen gaat : ze is nl. niet het
gevolg van een uitgeoefende bestuurdersovereenkomst maar van een niet-uitgevoerde
overeenkomst.
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Rb. Brugge, 26 april 2021 : stelt de fiscus in het gelijk
- Schadevergoeding is bedrijfsleidersbezoldiging
- Ze is immers bekomen nav de stopzetting van de activiteit als vast vertegenwoordiger van de
managementvennootschap X als bestuurder en voorzitter van het directiecomité van de eerste
onderneming;
- Zonder dit mandaat en zonder het ontslag had hij nooit aanspraak kunnen maken op de
schadevergoedingen;
- Het feit dat de schadevergoeding werd betaald aan de natuurlijk persoon, terwijl de vorige
bedrijfsleidersfunctie werd uitgeoefend via een managementvennootschap, is niet relevant
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Aftrek uitwinning borgstelling

Bedrijfsleiders
- vergoeding
Borgstelling
Managementvennootschap
Management
vergoeding
Exploitatievennootschap
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Aftrek uitwinning borgstelling
Casus 1
Bedrijfsleider stelt zich persoonlijk borg voor de exploitatievennootschap, waarvan hij géén
rechtstreekse bezoldigingen ontvangt. Borg wordt uitgewonnen door de schuldeisers van de
exploitatievennootschap, en bedrijfsleider trekt deze uitwinning af van zijn
bedrijfsleidersbezoldigingen uit de managementvennootschap.
Fiscus weigert de aftrek, omdat de bedrijfsleider geen inkomsten krijgt uit de
exploitatievennootschap en deze kost dus niet is gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 92).
Bedrijfsleider betwist dit : hij krijgt onrechtstreeks inkomsten (via zijn managementvennootschap)
uit de werkvennootschap, hetgeen volstaat voor de aftrek.

Fiscale Club | 02/09/2021 | 127

127

Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Aftrek uitwinning borgstelling
Casus 1 (vervolg)
Gent, 19 mei 2020 : stelt de fiscus in het ongelijk
- Er bestond een “één op één”-relatie tussen de managementprestaties die de bedrijfsleider
verrichtte in naam en voor rekening van de managementvennootschap voor de
exploitatievennootschap en de bezoldigingen die hij ontving van zijn managementvennootschap

- De bedrijfsleider verrichtte via zijn managementvennootschap enkel prestaties aan de
exploitatievennootschap en de inkomsten stroomden volledig door naar de bedrijfsleider
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Aftrek uitwinning borgstelling
Casus 1 (vervolg)
Gent, 19 mei 2020 : stelt de fiscus in het ongelijk
- De omstandigheid dat de bedrijfsleider/borg de inkomsten onrechtstreeks via de
managementvennootschap kreeg, doet geen afbreuk aan het feit dat de borgstelling
is aangegaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Aftrek uitwinning borgstelling
Casus 2
Een aandeelhouder oefent een onbezoldigd bestuurdersmandaat uit in de vennootschap
X. Daarnaast factureert hij, via een managementvennootschap, prestaties als
accountant/adviseur aan vennootschap X.
Vennootschap X gaat een investeringskrediet aan bij een financiële instelling, waarbij de
aandeelhouder zich borg stelt.
Vennootschap X gaat failliet, de borg wordt uitgewonnen bij de aandeelhouder, die deze
als kost aftrekt in zijn aangifte personenbelasting.
Fiscus weigert de aftrek van de uitgewonnen borg, aangezien de bestuurder geen
bezoldigd mandaat heeft in vennootschap X.
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Bijzondere topic 3 : uitwinning borgstelling
Casus 2 (vervolg)
Gent, 12 februari 2019 : stelt de fiscus in het gelijk
- Bestuurdersmandaat is onbezoldigd;

- Tegenover de aftrek van de borgstelling moet een duurzame inkomstenstroom staan,
hetgeen in casu niet aangetoond is : de voorgaande 5 jaren is nooit een
bestuurdersbezoldiging toegekend
- Belastingplichtige toont niet aan in welke mate de betalingen aan zijn
managementvennootschap (voor accountancy-activiteiten) hem persoonlijk
toekomen
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Bijzondere topic 3 : uitwinning borgstelling
Casus 2 (vervolg)
Cassatie, 2 april 2021 : stelt de fiscus in het gelijk
- Er is niet aangetoond dat de kost gedaan is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden (cfr. art. 49 WIB 92)
- Kost is eerder gemaakt om zijn privé-vermogen veilig te stellen
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Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Bijzondere topic 3 : uitwinning borgstelling
Een aantal opmerkingen
1) Beroepkarakter borgstelling is te beoordelen op moment dat de borg wordt
aangegaan, niet op het moment van de uitwinning (zie Cass., 5 november 2015,
Gent, 26 februari 2013, Voorafgaande Beslissing nrs. 2014.037 van 25 maart 2014 en
nr. 2018.1003 van 27 november 2018)

2) Uitwinning borg vereist dat bestuurdersmandaat bezoldigd is (Antwerpen, 31 maart
2020, Brussel, 28 mei 2020,..) . Terbeschikkingstelling auto of appartement volstaat
(Gent, 3 mei 2016) !
3) In geval van een aandeelhouder : dient ook een bijkomend bezoldigd
bestuurdersmandaat te hebben (Cass., 11 oktober 1990). Zoniet : borg dient eerder
om privévermogen veilig te stellen
4) In geval van onrechtstreekse inkomsten via managementvennootschap : duidelijke
link met inkomsten bestuurder vereist !
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5.2. handelsgoederen en art. 49 WIB92
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handelsgoederen en art. 49 WIB92
- De 4 voorwaarden van art. 49 WIB92 dienen afgetoetst nadat is vastgesteld dat een uitgave binnen de toepassing van
het artikel valt:
- er mag tegenover de aankoopkosten geen actiefbestanddeel op de balans terug te vinden zijn
- de kost moet op het fiscaal resultaat drukken
- in principe zijn aankoopkosten van verkochte handelsgoederen of verwerkte grondstoffen aftrekbare beroepskosten
- Indien ze niet verwerkt of verkocht zijn vormen ze geen aftrekbare voorraden: ze vormen dan activa op de balans
- verwarring door de ci. van 11.06.2015 en 4.04.2017: de aanslag geheime commissielonen was niet langer van
toepassing op verdoken meerwinsten die het gevolg zijn van het verwerpen van kosten: beperkt tot facturen die in de
rubriek ‘handelsgoederen, grond-en hulpstoffen’ van de resultatenrekening worden geboekt.
- Zij beïnvloeden enkel de brutowinst van de vennootschap en zijn daarom geen kosten in de zin van art. 49 WiB92
2 strekkingen:
- => aankoopkosten van handelsgoederen zijn reeds verwerkt in de belastbare winst waardoor de fiscus de bewijslast
heeft wanneer deze de aftrek wil verwerpen
- => de voorwaarden van artikel 49 WIB 92 gelden voor alle kosten incl. de aankoopkosten van verkochte
handelsgoederen en verwerkte grondstoffen
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- Boekhoudrecht:
- Normaal worden kosten op het debet van de resultatenrekening geboekt maar als bepaalde aangekochte
handelsgoederen of grondstoffen niet verkocht of verwerkt zijn, op het einde van het boekjaar is er geen sprake van
enige verarming (fonds perdu) en worden deze handelsgoederen of grondstoffen in mindering gebracht van de
kostenrekening
- Er is dan geen sprake van enige verarming
- Er is pas sprake van een werkelijke kost op het ogenblik van de afname van de voorraad (in de resultatenrekening
wordt een toename van de voorraden geregistreerd op het debet, maar in min (post II.A.2)
- Handelsgoederen en voorraden worden bijgevolg eerst in kost geboekt en bij niet verkoop of verwerking ervan op
het einde van het boekjaar als voorraad op het actief geboekt d.m.v. een voorraadtoename
- De fiscus kan de aankoopkosten van handelsgoederen of grondstoffen die niet verkocht of verwerkt zijn maar wel in
aftrek werden gebracht van het resultaat verwerpen als er geen sprake is van verarming (niet opname in de voorraad
vormt een onderschatting van het actief)
- De fiscus kan de kosten niet verwerpen indien ze niet in mindering werden gebracht van het resultaat; de fiscus moet
eerst onderzoeken of die kost wel degelijk in mindering werd gebracht (samenstelling brutowinst en toestand van de
voorraden dient onderzocht alvorens de kost kan worden verworpen)
- Fiscaal:
- De fiscus moet, vooraleer dergelijke kosten te kunnen verwerpen, aantonen dat de handelsgoederen of
grondstoffen niet op het actief zijn geboekt maar verkocht of verwerkt zijn (= verarming) en dat de belastingplichtige
de kosten fiscaal in mindering heeft gebracht
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bewijslast aankoopprijs handelsgoederen wordt wel degelijk als ‘beroepskost’ gezien (Cassatie dd. 16.06.2017)
- volgens het Hof van Cassatie vormt de aankoopprijs van handelsgoederen, bestemd voor de doorverkoop in het kader van
een beroepsactiviteit, een aftrekbare beroepskost in de zin van artikel 49 WIB92.
→ belastingplichtige moet de echtheid en bedrag van aankopen bewijzen
→ dit volgens de regels in artikelen 49 en 50 WIB92
-

Case: belastingplichtige verkocht mobilhomes, aangekocht van particulieren via tussenpersonen in Duitsland
→ door Administratie verkregen gegevens van Duitse fiscus ≠ boekhouding van de belastingplichtige
→ aankoopdocumenten bleken vals

- belastingplichtige: “de aftrek van de aankoopprijs van handelsgoederen bestemd voor de doorverkoop is geen kwestie van
beroepskosten, maar vindt automatisch plaats in een eerdere fase”
→ aankoopprijs kwam reeds in mindering van de gerealiseerde omzet bij bepalen van brutowinst
→ de Administratie zou het bewijs moeten leveren dat het door de belastingplichtige aangegeven brutobedrag van zijn
winsten onjuist is, en zelf de brutowinst bewijzen.
→ deze zienswijze werd afgewezen door Hof van Cassatie.
→ is wel degelijk een aftrekbare beroepskost cfr. artikel 49 WIB92.
→ bewijslast bij de belastingplichtige v/d echtheid en het bedrag v/d aankopen, eventueel gebruik art. 50 WIB92.
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Cassatie 17.09.2020: aankoopprijs voorraden is geen beroepskost: een vergissing?
-

een schroothandelaar beweert schroot te hebben gekocht van particulieren
onderzoek van de Administratie wees uit dat er geen bewijsstukken waren of dat de voorgelegde aankoopdocumenten vals waren

-

Administratie: toonde niet aan dat het schroot verkocht was op het einde van het jaar en niet terug te vinden was in de voorraad,
de aankoopprijs van handelsgoederen vormt een beroepskost in de zin van artikel 49 WIB92: aankoopkost wordt verworpen

-

Het hof van beroep Bergen (31.10.2017): verwerpt de aankoop op basis van art. 49 WIB92 maar toetste niet af of de
aankoopkosten op het fiscaal resultaat drukten, noch op de balans geactiveerd waren

-

Cassatie (Franstalige Kamer) verbreekt dit arrest  Cass. 16 juni 2017 (Nederlandstalige Kamer): artikel 49 WIB92 geldt wel (zie
slide hiervoor)

-

Cassatie: de artikelen 25, 4° en 49, eerste alinea WIB92
uitgaven die op de balans een tegenwaarde vinden in de actiefbestanddelen vormen geen beroepskosten conform artikel 49
WIB92
de aftrek weigeren van de aankoopprijs van schroot om reden dat het bewijs van beroepskosten niet is geleverd conform artikel49
WIB92 schendt deze wettelijke bepaling
de Administratie heeft de bewijslast: waren de aankopen werkelijke uitgaven voor de vennootschap (= fonds perdu)

-
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1) rechtsleer:
In artikel 25, 4° WIB92 gaat het om een bestemming die aan de verwezenlijkte winst wordt gegeven zoals alle investeringen, o.m.
aankoop van machines, octrooien, cliënteel, onroerende goederen
- uitgaven voor investeringen en beleggingen, die een werkelijke tegenwaarde in het beroepsvermogen brengen, zijn niet aftrekbaar
als beroepskosten

2) zijn de aankoopprijzen van voorraden beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92 ?
-

-

-

-

het is de wil van de wetgever dat de aankoopprijzen van voorraden beroepskosten zijn in de zin van artikel 49 WI92
de wet van 26 maart 2018 "betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie" maakte het stelsel van de
forfaitaire beroepskosten ook toepasselijk op ondernemingen, met als uitzondering de aankoopprijs van de verkochte
handelsgoederen en van de grondstoffen, die buiten het forfait aftrekbaar blijven voor hun bewezen werkelijk bedrag => wijst op
het karakter van een beroepskost als hij fiscaal in mindering van het resultaat wordt gebracht
een boeking van kosten op het debet van de resultatenrekening wordt fiscaalrechtelijk vertaald in de door artikel 49 WIB92
toegelaten aftrek
Artikel 25, 4° WIB92 heeft in dit geval geen betekenis en werd zelfs niet ingeroepen als een schending van artikel 25, 4° WIB 1992
Standpunt Nederlandstalige Kamer is volgens Stefaan Van Combrugge de enige juiste (Fiscoloog editie 1676 p.1)

Beide arresten kunnen naast elkaar bestaan:
-

in de zaak van de mobilhomes (PB) werd aangetoond dat de goederen het patrimonium hadden verlaten (verkocht) = fonds perdu
In de zaak van het schroot (VB) werden betalingen en wijzigingen in de voorraad voorgelegd …en bijgevolg waarschijnlijk verwerkt in de
voorraad op het actief van de balans (geen fonds perdu)
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5.3. Overname vennootschap
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Overname vennootschap
Casus
Vennootschap heeft negatief eigen vermogen en aanzienlijke schulden. Voormalig kaderlid neemt in
2005 deze vennootschap over. Er wordt door hem een vennootschap opgericht, die de aandelen
overneemt.
Het ex-kaderlid neemt ook de R/C vordering van 1,5 mio EUR op de vennootschap over voor 1 EUR.
In 2006 wordt de R/C ingebracht in de verlieslatende vennootschap aan nominale waarde, en
worden de verliezen aangezuiverd.
Fiscus beschouwt de overname van de R/C aan één euro als een divers inkomen voor aanslagjaar
2006 (art. 90, 1° WIB 92).
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Overname vennootschap
Casus (vervolg)
Brussel, 2 maart 2021 : geeft de fiscus ongelijk
- Onderzoekt of de belastingplichtige op het ogenblik van de overdracht van de R/C (2005) wel een
inkomen heeft bekomen
- Fiscus toont niet aan dat er op moment van verwerving een nettobaat werd behaald : er is op dat
moment geen “betaling” geweest aan de belastingplichtige (enkel overdracht van een recht), de
vordering werd niet verwezenlijkt in 2005, op het moment van de overdracht kon de belastingplichtige
niet effectief “beschikken” over de vordering (de verlieslatende vennootschap had onvoldoende
middelen om tot terugbetaling over te gaan)
- Latere gebeurtenissen (inbreng van de vordering en de aanzuivering van de verliezen) zijn niet relevant :
annualiteitsbeginsel (art. 360 WIB 92)
- Zelfs wanneer in latere jaren blijkt dat er een groot voordeel werd behaald, mogen deze inkomsten niet
werden belast in een jaar waarin zij niet werden behaald
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Overname vennootschap
Casus (vervolg)
Opmerking

- Eerder arrest in dit geval werd verbroken omdat appelrechters (Antwerpen, 18 juni 2013) niet
geantwoord hebben op argument van belastingplichtige dat vennootschap geen
terugbetalingscapaciteit had en dat economische waarde R/C symbolisch was : nominale waarde van de
vordering kan niet in aanmerking worden genomen zonder eerst de economische waarde van de
schuldvordering na te gaan (Cass., 22 mei 2015)
- Diverse inkomsten zijn slechts belastbaar wanneer hun bedrag werkelijk wordt ontvangen en niet vanaf
wanneer de schuldvordering zeker en vaststaand is (Cass., 19 april 1999) => “kasstelsel”
- Een inschrijving op R/C kan in bepaalde omstandigheden als een “werkelijke betaling” kwalificeren,
afhankelijk van de voorwaarden modaliteiten en gevolgen van de R/C (Cass., 5 mei 2017)
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Overname vennootschap
Verkoop aandelen exploitatievennootschap
- Opgepast met “overtollige liquiditeiten” !!
- Zie bv. :
Voorafg. Besl. nr. 2019.0898 : verkoop door ouders aan holding kinderen,
Voorafg. Besl. 2019.0885 : verkoop door ouders aan holding kinderen,
Voorafg. Besl. 2019.0454 : verkoop door ouders aan holding zoon,
Voorafg. Besl. 2020.1049 : verkoop door ouders aan holding kinderen
Meerwaarde bij verkoop belasting : “de vennootschap bezit geen overtollige liquiditeiten”
Indien wél overtollige liquiditeiten : art. 344 WIB 92 (RV op dividenduitkering)/divers inkomen in de
PB/..
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6. nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
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6.1. Wanneer indienen ?
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Artikel 310 WIB 92

Aangifte VenB moet uiterlijk ingediend worden op de laatste dag van de zevende maand volgend op de
afsluitdatum van het boekjaar.
Datum Algemene Vergadering is niet relevant
Indien uiterste datum een zaterdag, zondag of feestdag is, is uiterste datum de eerstvolgende werkdag
Uitstel : indien boekjaar afgesloten tussen 31.12.2020 en 28.02.2021 => 28 oktober 2021
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Indieningstermijnen VenB aanslagjaar 2021
Afsluitdatum boekjaar

Uiterste indieningsdatum

31.12.2020 t.e.m. 28.02.2021

28.10.2021

01.03.2021 t.e.m. 31.03.2021

03.11.2021

01.04.2021 t.e.m. 30.04.2021

30.11.2021

01.05.2021 t.e.m. 31.05.2021

03.01.2022

01.06.2021 t.e.m. 30.06.2021

31.01.2022

01.07.2021 t.e.m. 31.07.2021

28.02.2022

01.08.2021 t.e.m. 31.08.2021

31.03.2022

01.09.2021 t.e.m. 30.09.2021

02.05.2022

01.10.2021 t.e.m. 31.10.2021

31.05.2022

01.11.2021 t.e.m. 30.11.2021

30.06.2022

01.012.2021 t.e.m. 30.12.2021

01.08.22
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6.2. Wie moet indienen ?
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Wie moet aangifte VenB aj. 2021 indienen ?
Basisregel is en blijft : vennootschappen met boekjaar eindigend op 31.12.2020 of in de loop van 2021
(doch vóór 31 december 2021)
Ongeacht begindatum boekjaar
Ongeacht of afsluitdatum gewijzigd werd
Voorbeelden

Boekjaar 01.01.2020 – 31.12.2020
Boekjaar 31.03.2020 – 31.03.2021
Boekjaar 17.09.2019 – 31.12.2020
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6.3. Toepasselijke regels?
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Aanslagjaar 2019, b.t. vanaf 1/1/2018 (Fase 1 Zomerakkoord)
Goed nieuws

Slecht nieuws

-

-

-

Tariefverlaging naar 29%,
crisisbijdrage 2%, KMO-tarief van
20% op eerste schijf van 100.000
EUR
DBI-aftrek 100%

-

Beperking notionele interestaftrek
Minimum belastbare basis
(volgorde aftrekken)
Meerwaarden op aandelen
Vooruitbetaalde kosten
Voorzieningen voor risico’s en
kosten
Voorafbetalingen
Belastingsupplementen
Hogere sanctie igv niet-aangifte
Kapitaalverminderingen
Investeringsreserve
Nalatigheidsintresten
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Aanslagjaar 2020, b.t. vanaf 1/1/2019 (Fase 2 Zomerakkoord)

Goed nieuws

Slecht nieuws

- Tarief van 29%, 2% crisisbijdrage, KMOtarief van 20% op eerste schijf van 100.000
EUR
- Aftrek van de groepsbijdrage

-

CFC wetgeving
Hybride mismatches
Interestaftrek 30% fiscale EBITDA
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Aanslagjaar 2021, b.t. vanaf 1/1/2020 (Fase 3 Zomerakkoord)

Goed nieuws

Slecht nieuws

- Tariefverlaging naar 25%, géén crisisbijdrage,
KMO-tarief van 20% op eerste schijf van
100.000 EUR
blijft
- Mobilisatie vrijgestelde reserves

-

Autokosten
Aanslag geheime commissielonen
Disconto
Afschaffing diverse voorkeurregimes
(bijkomend personeel, stagebonus, …)
Geldboeten

Fiscale Club | 02/09/2021 | 154

154

77

2/09/2021

Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
Welke regels zijn van toepassing voor aangifte VenB aj. 2021 ?

Hier is begin boekjaar wél van belang, evenals of boekjaar gewijzigd werd na 26.07.2017
Drie types vennootschappen
Begin boekjaar

Toepasselijke regels

Periode

Vanaf 01.01.2020

Fase 3 Zomerakkoord

Volledig b.t.

Vóór 01.01.2020

Fase 2 Zomerakkoord

Volledig b.t.

Vanaf 01.01.2020 maar boekjaar Fase 2 én Fase 3 Zomerakkoord
gewijzigd na 26.07.2017

Opdeling b.t. op basis van
werkelijke cijfers
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Welke regels zijn van toepassing voor aangifte VenB aj. 2021 ?
Maatregelen die niet gebonden zijn aan een bepaald belastbaar tijdperk
Maatregel

Wat

Wanneer

Degressieve afschrijving

Afschaffing

Activa verkregen of tot stand
gebracht vanaf 1 januari 2020

Proratering eerste afschrijving

Ook van toepassing voor kleine
vennootschappen

Activa verkregen of tot stand
gebracht vanaf 1 januari 2020

Afschrijving naar wens

Ofwel in én keer, ofwel mee met
hoofdsom

Activa verkregen of tot stand
gebracht vanaf 1 januari 2020

Investeringsaftrek

Gewone éénmalige
investeringsftrek voor kleine
vennootschappen

Activa verkregen of tot stand
gebracht :
- Tot 31.12.2019 : 20%
- Van 01.01.2020 tot 12.03.2020 :
8%
- Vanaf 12.03.2020 : 25%
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Welke regels zijn van toepassing voor aangifte VenB aj. 2021 ?
Maatregelen die niet gebonden zijn aan een bepaald belastbaar tijdperk (vervolg)

Maatregel

Wat

Wanneer

Receptiekosten

100% aftrekbaar

Tussen 8 juni en 31 december 2020

Herkwalificatie van interesten
rentegevende voorschotten in
dividenden

Definitie marktrente : MFIrentevoet NBB van november
voorgaande jaar + 2,5%

Interesten mbt periode vanaf 1
januari 2020

Vrijstelling COVID-19 steunpremies
van gewesten, gemeenschappen,
provincies en gemeentes

Vrijstelling (aanpassing in meer
begintoestand reserves)

Premies toegekend tussen 12
maart 2020 en 31 december 2021
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1. Mobiliseren vrijgestelde reserves (Art. 519ter WIB 92 )
- Mogelijkheid tot vrijwillige belasting van bepaalde vrijgestelde reserves, verbonden aan belastbaar
tijdperk dat afsluit vóór 1 januari 2017
- Tijdelijke maatregel van 2 jaar : aanslagjaren 2021 (blb tijdperken ten vroegste vanaf 01/01/2020)
en 2022
- Tarief is 15%, dat kan verlaagd worden naar 10% indien opgenomen bedrag geïnvesteerd wordt in :
- Materiële vaste activa andere dan vermeld in art. 75, 5° WIB 92 (zijnde personenauto’s, auto’s
dubbel gebruik, minibussen) of immaterieel vaste activa,
- die afschrijfbaar zijn; en
- niet als herbelegging worden aangemerkt voor gespreide belasting meerwaarden, vrijstelling
meerwaarden op bedrijfsvoertuigen etc.
Zie Circulaire 2019/C/24 van 19 maart 2019
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Mobiliseren vrijgestelde reserves (vervolg)
- Deze vrijgestelde reserves zullen steeds daadwerkelijk belast worden : geen fiscale aftrekken
mogelijk, geen verrekening voorheffingen, FBB noch belastingkredieten => “bestanddelen van
het resultaat waarop het aftrekverbod van toepassing is”
- Verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen is van toepassing
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Enkele praktijkvragen
- Facultatief regime ? Vanzelfsprekend…
- Spreiden over twee jaren ? Waarom niet ?
- Slechts een gedeelte laten belasten ? Waarom niet ?

- Combinatie met investeringsaftrek én liquidatiereserve mogelijk !
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Mobiliseren vrijgestelde reserves (vervolg)
- Volgende vrijgestelde reserves komen niet in aanmerking :
-

Herwaarderingsmeerwaarden (art. 44bis WIB 92)
Gespreid te belasten meerwaarden (art. 47 WIB 92)
Meerwaarden ex art. 44bis (bedrijfsvoertuigen),
Meerwaarden ex 44 ter (binnenschepen),
Meerwaarden ex. art. 122, §2 programmawet van 2 augustus 2002 (zeeschepen)
Vrijgestelde reserve taks shelter (art. 194ter WB 92)
Vrijgestelde kapitaalsubsidies
Waardeverminderingen handelsvorderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten (art. 48
WIB 92)
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Mobiliseren vrijgestelde reserves (vervolg)
- Volgende vrijgestelde reserves komen in aanmerking :
-

Monetaire meerwaarden
inschakelingsbedrijven
Investeringsreserve waarvoor de investeringstermijn van 3 jaar verstreken is
Vrijgestelde reserve afkomstig uit 120% kostenaftrek :
- de 3 specifieke kosten van beveiliging (jaarlijkse abonnementskosten, beveiligd vervoer,
gemeenschappelijk beroep doen op bewakingsonderneming),
- kosten van gemeenschappelijk woon-werkverkeer, door de werkgever georganiseerd, en
met minibussen, autobussen en autocars
- Kosten om fietsgebruik voor woon-werkverkeer aan te moedigen
- Electrische voertuigen
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Mobiliseren vrijgestelde reserves (vervolg)
- Volgende vrijgestelde reserves komen in aanmerking :

-

Monetaire meerwaarden
inschakelingsbedrijven
Investeringsreserve waarvoor de investeringstermijn van 3 jaar verstreken is
Vrijgestelde reserve afkomstig uit 120% kostenaftrek :
- de 3 specifieke kosten van beveiliging (jaarlijkse abonnementskosten, beveiligd vervoer,
gemeenschappelijk beroep doen op bewakingsonderneming),
- kosten van gemeenschappelijk woon-werkverkeer, door de werkgever georganiseerd, en
met minibussen, autobussen en autocars
- Kosten om fietsgebruik voor woon-werkverkeer aan te moedigen
- Electrische voertuigen
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Techniek van de mobilisatie :
1) Inresultaatname betrokken vrijgestelde reserve
132 Investeringsreserve xxx
Aan 789 Onttrekking aan vrijgestelde reserve

xxx

2) Berekening belasting (10% of 15% + 6,75% verhoging onvoldoende VA)
6702 Geraamde belastingen
Aan 450 Geraamde belastingschuld
3) In de aangifte : afzonderen van de vrijgestelde reserve om apart te laten belasten aan 15% of 10%
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Voorbeeld : mobilisatie van een investeringsreserve van 40.000 EUR aan 10%
Vennootschap, klein cfr. art. 1:24, §1-6 WVV, beschikt over investeringsreserve van 60.000 EUR
(aangelegd aj 2016).
Ze heeft in september 2020 40.000 EUR nieuwe investeringen gedaan.
Vennootschap beslist van 40.000 EUR van de investeringsreserve te laten belasten aan 10% voor aj
2021.
Het resultaat van het belastbaar tijdperk (“eerste bewerking”) vóór mobilisatie van de
investeringsreserve bedraagt 60.000 EUR.
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60.000

60.000
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Voorbeeld : mobilisatie van een investeringsreserve van 40.000 EUR aan 10%
1) Onttrekking investeringsreserve in resultaat

132 Investeringsreserve 40.000
Aan 789 Onttrekking aan vrijgestelde reserve

40.000

2) Berekening belasting (10% of 15% + 6,75% verhoging onvoldoende VA)
40.000 x 10% = 4.000 + 6,75% = 4.270
6702 Geraamde belastingen 4.270
Aan 450 Geraamde belastingschuld

4.270

Extra boekwinst van 40.000 – 4.270 EUR = 35.730 EUR
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Voorbeeld : mobilisatie van een investeringsreserve van 40.000 EUR aan 10%
3) Aanleg extra liquidatiereserve
Bedrag van de extra liquidatiereserve 35.730 /1,1 = 32.481,82

Heffing op de liquidatiereserve : 10% x 32.481,82 = 3.248, 18
6702 Geraamde belastingen 3.248,18
Aan 450 Geraamde belastingschuld

3.248,18

4) Investeringsaftrek
Investering na 12/03/2021 : 25% x 40.000 = 10.000 EUR
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100.000

40.000
60.000
60.000
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60.000

40.000
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32.481,82

Fiscale Club | 02/09/2021 | 172

172

86

2/09/2021

Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
2. Verliezen van buitenlandse inrichtingen
Voor de verliezen van het b.t. geleden in een buitenlandse inrichting, of met betrekking tot buitenlandse
activa, gelegen in een staat waarmee België een dubbelbelasting verdrag heeft gesloten, geldt voor
het aj. 2021 (verbonden aan een b.t. dat ten vroegste aanvangt op 01.01.2020 ) het volgende:

in de overeenkomst is bepaald dat de winst die is behaald in de inrichting of door middel van die
activa volledig is vrijgesteld: de verliezen zijn niet aftrekbaar, tenzij het gaat om 'definitieve' verliezen
geleden binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (art. 185, § 3, eerste en vierde lid, WIB
92)
in de overeenkomst is bepaald dat de belasting op de winst die is behaald in de inrichting of door
middel van die activa wordt verminderd: de verliezen blijven buiten beschouwing om de belastbare
grondslag vast te stellen in dezelfde verhouding als waarin die overeenkomst de belasting op de winst
vermindert (art. 185, § 3, tweede lid, WIB 92).
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Verliezen van buitenlandse inrichtingen
Voorbeeld
Resultaat na de eerste bewerking : 3.000, waarvan
- Belgisch resultaat : 3.100
- Nederlandse vaste inrichting : 100
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3.000

3.000
100
3.100
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3.100,00
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6.5. wijzigingen afsluitdatum boekjaar
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Deze circulaire vooral de toepassing van de antimisbruikbepalingen in het kader van de derde fase van de
hervorming van de VenB.
Indien de antimisbruikbepalingen worden toegepast, moet de te vestigen aanslag in elk geval worden
verbonden aan het aj. dat door de werkelijke (nieuwe) datum van afsluiting van het boekjaar wordt
bepaald.
In die gevallen, waarbij het boekjaar wordt verlengd of verkort vanaf 26.07.2017, moet slechts één
aangifte in de VenB (of BNI/ven.) worden ingediend.

ALTIJD slechts 1 aangifte indienen !
Ongeacht of afsluitdatum boekjaar gewijzigd werd na 26 juli 2017 of niet
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Concreet betekent dat met betrekking tot de aangifte in de VenB voor het aj. 2021, dat in die gevallen de
aangifte voor het volledige belastbare tijdperk moet worden ingevuld op basis van zowel:
de fiscale bepalingen die rekening houden met de derde fase van het Zomerakkoord (hierna “fiscale
bepalingen van het aj. 2021”), als
de fiscale bepalingen die géén rekening houden met de derde fase van het Zomerakkoord (hierna
“fiscale bepalingen van het aj. 2021bis”).
M.a.w. in die gevallen moet de vennootschap bij het invullen van de aangifte in de VenB voor het aj.
2021 rekening houden met de toepassing van de 'fiscale bepalingen van het aj. 2021 en 2021bis' in één
b.t. dat wordt opgesplitst in twee periodes
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BOEKJAAR VANGT TEN VROEGSTE AAN OP 01/01/2018
VOORBEELD 1 (geval 1, voorbeeld 1):
❑ boekjaar van 01/04/2017 tot 31/03/2018 en het wordt op 01.09.2017 (na 26/07/2017) verkort tot 31.12.2017
verkort tot
31/12/2017

1/04/2017

normaal tot
31/03/2018

31/12/2018

ajr 2018

ajr 2018

ajr 2019 bis

ajr 2019

boekjaar van 01/01/2019 tot 31/12/2019 (ajr 2020)
ajr 2020 bis
1/01/2019

ajr 2020
31/12/2019

31/03/2019

boekjaar van 01/01/2020 tot 31/12/2020 (ajr 2021)
ajr 2021 bis
1/01/2020

boekjaar vangt ten vroegste aan op 1.01.2018

ajr 2021
31/12/2020

31/03/2020

ajr 2022
ajr 2022
beide periodes volgen de regels zoals geldend vanaf aj 2021
DUS niet meer splitsen

vb. 2 boekjaar van 01/12/2016 tot 30/11/2017
normaal tot

verlengd tot
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BOEKJAAR VANGT TEN VROEGSTE AAN OP 01/01/2018
VOORBEELD 2 (geval 1, voorbeeld 2):
❑ Boekjaar van 01/12/2016 tot 30/11/2017 en het wordt op 01.09.2017 (na 26/07/2017) verlengd tot 31.12.2017
normaal tot
30/11/2017

1/12/2016

verlengd tot
31/12/2017

31/12/2018

ajr 2017

30/11/2018

ajr 2018

ajr 2019 bis

ajr 2019

boekjaar van 01/01/2019 tot 31/12/2019 (ajr 2020)
ajr 2020 bis
1/01/2019

ajr 2020
31/12/2019

30/11/2019

boekjaar van 01/01/2020 tot 31/12/2020 (ajr 2021)
ajr 2021 bis
1/01/2020

ajr 2021
30/11/2020

31/12/2020

ajr 2022 bis
ajr 2022
beide periodes volgen de regels zoals geldend vanaf aj 2021
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Tussentijdse afsluiting
Door de toepassing van de antimisbruikbepalingen moet het b.t., dat verbonden is met het aj. 2021, in
voorkomend geval, worden opgesplitst in twee periodes:
één periode waarin rekening moet worden gehouden met de bepalingen die verbonden zijn met de
derde fase van het Zomerakkoord
één periode waarin geen rekening moet worden gehouden met de bepalingen die verbonden zijn
met de derde fase van het Zomerakkoord.
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Tussentijdse afsluiting
Daaruit volgt dat de vennootschap voor beide periodes het resterende resultaat moet bepalen vóór de
berekening van de fiscale korf die werd ingevoerd door de eerste fase van het Zomerakkoord en de
eventuele toepassing van de aftrekbeperking die daaruit voortvloeit. Er wordt één fiscale korf berekend
voor beide periodes. Anders gezegd, het resterende resultaat voor beide periodes zal worden verminderd
met het deel van de fiscale aftrekken dat proportioneel aan die periodes wordt toegerekend.
Op die manier wordt voor elke periode het gedeelte van de totale belastbare grondslag bepaald dat
belastbaar is aan 29 % of 25 %.
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Tussentijdse afsluiting (vervolg)
Voor de bepaling van het gedeelte van de belastbare grondslag dat belastbaar is aan 29 % en 25 % zullen de
aftrekken, die binnen de fiscale korf worden toegestaan, proportioneel moeten worden verdeeld over het resterende
resultaat van beide periodes.
Aangezien de twee periodes, waarin verschillende fiscale bepalingen van toepassing zijn, verbonden zijn met één
boekjaar en één aangifte in de VenB, moet de vennootschap een tussentijdse afsluiting opstellen.
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Tussentijdse afsluiting (vervolg)
De aandacht wordt er reeds op gevestigd dat de vennootschap in een bijlage een volledig en duidelijk detail moet
geven van:
de tussentijdse afsluiting
de bepaling van het resterende resultaat voor beide periodes, rekening houdende met de fiscale bepalingen die
betrekking hebben op de bedoelde periode.
Die bijlage moet aan de aangifte in de VenB worden toegevoegd.
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Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Topic : Wijziging van het tarief
Het gewoon tarief van de VenB wordt verlaagd van 29 % naar 25 % vanaf het aj. 2021 verbonden aan een b.t. dat ten
vroegste aanvangt op 01.01.2020
Voorbeeld 1
Een vennootschap heeft een boekjaar dat normaal loopt van 01.10.2019 tot 30.09.2020 en beslist op 15.07.2020 om
dat boekjaar te verlengen tot 31.12.2020.
Voor het boekjaar dat loopt van 01.10.2019 tot 31.12.2020 (aj. 2021) zijn er twee periodes:
periode van 01.10.2019 tot 30.09.2020: fiscale bepalingen van het aj. 2021bis
periode van 01.10.2020 tot 31.12.2020: fiscale bepalingen van het aj. 2021.
De vennootschap is uitgesloten van het verminderde tarief van 20 % op de eerste schijf van 100.000.
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Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Topic : Wijziging van het tarief (vervolg)
Het gewoon tarief van de VenB wordt verlaagd van 29 % naar 25 % vanaf het aj. 2021 verbonden aan een b.t. dat ten
vroegste aanvangt op 01.01.2020
Voorbeeld 1 (vervolg)
De vennootschap berekent op basis van de tussentijdse afsluiting en de afsluiting van het boekjaar voor elke periode
het resterende resultaat vóór de berekening van de fiscale korf. Vervolgens wordt de fiscale korf berekend en worden
eventueel de aftrekken beperkt.
Stel dat die berekeningen een belastbare grondslag van 500.000 geven voor het aj. 2021, namelijk:
200.000 voor de periode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Dat gedeelte is belastbaar aan 29 %
300.000 voor de periode van 01.10.2020 tot 31.12.2020. Dat gedeelte is belastbaar aan 25 %.
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Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Topic : Wijziging van het tarief (vervolg)
Het gewoon tarief van de VenB wordt verlaagd van 29 % naar 25 % vanaf het aj. 2021 verbonden aan een b.t. dat ten
vroegste aanvangt op 01.01.2020
Voorbeeld 1 (vervolg)
In de aangifte in de VenB voor het aj. 2021 moet het volgende worden vermeld:
500.000 in de code 1460 'Belastbaar tegen gewoon tarief'
300.000 in de code 6121 'Gedeelte van de grondslag belastbaar tegen gewoon tarief dat in principe
onderworpen is aan het tarief van 25 %'.
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Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
500.000,00

300.000,00
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Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Topic : Wijziging van het tarief (vervolg)
Voorbeeld 2
Een vennootschap heeft een boekjaar dat normaal loopt van 01.04.2019 tot 31.03.2020 en beslist op 15.07.2019 om
dat boekjaar te verkorten tot 31.12.2019.
Voor het boekjaar dat verbonden is met het aj. 2021 en dat loopt van 01.01.2020 tot 31.12.2020 zijn er twee
periodes:
periode van 01.01.2020 tot 31.03.2020: fiscale bepalingen van het aj. 2021bis
periode van 01.04.2020 tot 31.12.2020: fiscale bepalingen van het aj. 2021.
De vennootschap is uitgesloten van het verminderde tarief van 20 % op de eerste schijf van 100.000.
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Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Topic : Wijziging van het tarief (vervolg)
Voorbeeld 2 (vervolg)
De vennootschap berekent op basis van de tussentijdse afsluiting en de afsluiting van het boekjaar voor elke periode
het resterende resultaat vóór de berekening van de fiscale korf. Vervolgens wordt de fiscale korf berekend en worden
eventueel de aftrekken beperkt (zie de nrs. 3 tot 9).
Stel dat die berekeningen een belastbare grondslag van 500.000 geven voor het aj. 2021, namelijk:
200.000 voor de periode van 01.01.2020 tot 31.03.2020. Dat gedeelte is belastbaar aan 29 %
300.000 voor de periode van 01.04.2020 tot 31.12.2020. Dat gedeelte is belastbaar aan 25 %.

Fiscale Club | 02/09/2021 | 191

191

Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
Circulaire 2021/C/43 - Tweede addendum aan de circulaire 2019/C/50 over de toepassing van de
antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017 – 17 mei 2021
Topic : Wijziging van het tarief (vervolg)
Voorbeeld 2 (vervolg)
In de aangifte in de VenB voor het aj. 2021 moet het volgende worden vermeld:
500.000 in de code 1460 'Belastbaar tegen gewoon tarief'
200.000 in de code 6123 'Gedeelte van de grondslag belastbaar tegen gewoon tarief dat in principe
onderworpen is aan het tarief van 29 %'.
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Nieuwigheden aangifte VenB aj 2021
500.000,00

200.000,00
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Bedankt voor je aandacht

Yves Verdingh – Filip Vandenberghe
Vragen ?
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