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Bedrijfsfiscaliteit 
I. Deel I: Algemeen 

1. Belang opleidingsonderdeel 

Financiële functie 

Er worden belastingen geheven om de financiering van de activiteiten van de staat mogelijk te 

maken. (Voorbeelden: onderwijs, justitie, wegen, ...). Het gaat hier om enorme bedragen. In 2019 

bedroeg het totale geïnde bedrag 116.671 miljoen EUR (zowat 319 miljoen per dag).  

Over het algemeen zien we over de jaren heen een stijging van de belastinginkomsten. In 2019 was 

er een lichte daling.  

Vergeleken met andere landen betaalt de gemiddelde Belg meer belastingen. De Belg betaalt het 

meeste belastingen op de bezoldigingen (loon, ...) wereldwijd. Er wordt tegenwoordig veel gesproken 

over een tax shift waarbij men minder belastingen zou heffen op bezoldigingen en meer 

milieubelastingen zou innen.  

 

Economische functie 

De economische functie wordt gezien als de instrumentele functie waarbij men gedrag kan 

aanmoedigen of ontraden. (Voorbeeld: accijnzen op tabak → slecht voor de gezondheid → via 

belasting/accijns ontraden). Via een hogere kostprijs kan men ontmoedigd worden om verder 

goederen te consumeren. Of omgekeerd belastingvoordelen toekennen om aan te moedigen.  

Belastingvoordelen voor O&O: Als ondernemingen investeren in onderzoek en ontwikkeling krijgen 

ze een belastingkrediet. Daarnaast krijgen ondernemingen die bezig zijn met O&O de innovatieaftrek. 

Als ondernemingen door O&O een nieuwe uitvinding doen en die uitvinding dan gaan 

commercialiseren (en daar dus winst mee maken) dan is 85% van die winst niet belastbaar.  

Er bestaan belastingvoordelen op O&O omdat O&O de welvaart ten goede komt.  

Daarnaast zijn er ook belastingvoordelen in het leven geroepen als carry-back voor de 

coronaverliezen. Een onderneming die dit jaar verlies heeft geleden door corona, kan een deel van 

zijn verlies overdragen naar vorig jaar waardoor het bedrag van vorig jaar minder belast zal worden.  

 

Sociale functie 

De belastingen hebben ook een sociale functie → herverdelende functie. Via belastingen probeert 

men meer gelijkheid tot stand te brengen. Dit doet men via de personenbelasting. De tarieven in een 

personenbelasting zijn progressief. Mensen met een heel laag inkomen betalen 0% belastingen. Hoe 

meer men verdient, hoe hoger het percentage zal zijn (max. 50%). Hierdoor krijg je een herverdeling 

van het inkomen en zo meer gelijkheid. De Gini-coëfficiënt meet de ongelijkheid in inkomen. Vóór de 

herverdeling door belastingen is de Gini-coëfficiënt (en dus de ongelijkheid) relatief hoog, ná de 

verdeling door belastingen is de Gini-coëfficiënt (en dus de ongelijkheid) veel lager.  
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2. Belastingen in het bedrijfsleven 

Belastingen zijn een kost voor berdrijven. Bedrijven willen natuurlijk hun kosten zo minimaal mogelijk 

houden en doen daarom aan fiscale planning. Ze proberen zo hun effective tax rate (werkelijke 

belastingdruk) te minimaliseren.  

Over de jaren heen is die effective tax rate veel meer op de achtergrond geschoven. Sinds er 

internationaal via Luxembourg Leaks (2014), Bahamas Leaks, Panama Leaksn ... gelekt werd aan de 

pers dat verschillende bedrijven belastingen proberen te ontduiken/ontwijken zijn er initiatieven 

genomen door de wetgevers om deals met belastingparadijzen (zoals Panama) te stoppen. Maar dat 

is precies niet goed gelukt. In 2019 zijn er spookinvesteringen in Luxemburg vastgesteld. Die 

spookinvesteringen is in feite gewoon het doorsluizen van geld naar Luxemburg om aan fiscale 

planning te doen.  

Binnen de maatschappij is er dan een beweging op gang gekomen die protesteren tegen bedrijven 

die belastingen ontwijken. (Voorbeeld: Starbucks, Google, Amazon, ... in VK).  
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3. Begrippen 

BELASTING 

Belasting: een deel van je inkomsten dat je MOET afstaan aan de overheid. 

Kenmerken:  

- Dwingend karakter: belastingen zijn voorzien in de wet en iedereen moet die betalen.  

- Financieel doel: belastingen worden gebruikt om de werking van de staat te financieren.  

- Afwezigheid van rechtstreekse en individuele tegenprestatie: belastingen worden geïnd zonder 

  rechtstreekse en individuele tegenprestatie. Wel is er een collectieve tegenprestatie. (Voorbeeld: 

  wegen, school, bescherming via leger, ...). 

Er zijn ook verschillende andere soorten heffingen. Een mogelijke examenvraag: er wordt een soort 

heffing omschreven → jij moet kunnen zeggen of dat een belasting is of niet.  

Vergoedingsretributie (i.e. een andere soort heffing): je betaalt aan de overheid in ruil voor een 

dienst. Er is duidelijk een rechtstreekse tegenprestatie. Er is geen dwingend karakter.  

→ Voorbeeld: je koopt een auto en laat je inschrijven (je krijgt een nummerplaat), dan zal je een 

     vergoedingsretributie moeten betalen aan de overheid voor de dienst ‘inschrijven’. 

Sociale zekerheidsbijdragen (i.e. een andere soort heffing): bedragen die je moet betalen op je 

bezoldigingen om inkomen en/of verzorging te garanderen voor de burgers. Die bijdrage is verplicht 

en er staat niet echt een rechtstreekse tegenprestatie tegenover. De sociale zekerheidsbijdrage 

wordt enkel en alleen gebruikt voor de sociale zekerheid. Belastingen daarentegen kunnen worden 

gebruikt voor verschillende dingen.  

 

BEASTINGHEFFENDE INSTANTIES 

In België hebben overheden op verschillende niveaus de bevoegdheid om belastingen te heffen.  

Federale staat: int de federale belastingen. (Voorbeeld: personenbelasting voor een stok en 

vennootschapsbelasting). 

Gemeenschappen en gewesten: innen de regionale belastingen. (Voorbeeld: onroerende 

voorheffing en belastingen die te maken hebben met milieu en mobiliteit). De gewesten zijn bevoegd 

om belastingvoordelen toe te kennen binnen de personenbelasting.  

Provincies en gemeenten: innen de lokale belastingen. (Voorbeeld: milieuheffingen) 

De verschillende instanties zijn niet goed op elkaar afgestemd om belastingen te innen (probleem in 

België). Zowel de gemeenten als de gewesten zijn bevoegd om milieubelastingen te innen.  

Al deze instanties hebben hun eigen autonome fiscale bevoegdheid en kunnen dan ook hun eigen 

belastingen invoeren en innen. Dit gebeurt altijd door een democratisch verkozen orgaan.  
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RULING 

Een ruling is een beslissing genomen door de dienst voorafgaande beslissingen die bepaald hoe de 

belastingwetten worden toegepast op een specifieke situatie. Ze helpen de belastingplichtigen bij de 

interpretatie van de belastingwetgeving.  

De dienst voorafgaande beslissingen is een orgaan rechtstreeks onder de minister van Financiën.  

Alle beslissingen die de dienst voorafgaande beslissingen neemt, worden gepubliceerd omdat de 

beslissing bindend is voor heel de belastingadministratie. De dienst voorafgaande beslissingen 

publiceert de beslissingen zodanig dat het niet duidelijk is voor welke onderneming de beslissing 

genomen werd (naam onderneming wordt weggelaten, beschrijving beslissing op een manier dat niet 

duidelijk is over welke onderneming het gaat).  

Door de beslissing te publiceren behouden ze enige controle over het belastinggebeuren en helpen 

ze andere ondernemingen die in dezelfde situatie zitten.  

Er bestaat ook zo een regionale belastingdienst voor Vlaanderen: Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). 

Hier kan je vragen stellen voor verduidelijking omtrent de regionale belastingen.  
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4. Beginselen 

Beginselen zijn algemene, fundamentele regels waaraan de wetgever (die belastingen invoert) zich 

moet houden. De belasting die wordt geïnd op jou, mag niet strijdig zijn met deze beginselen.  

Wanneer je het gevoel hebt dat een belasting niet voldoet aan de beginselen, kan je naar het 

Grondwettelijk Hof gaan waar zij de wetgeving zullen toetsen aan de beginselen.  

 

BEGINSEL 1: HET LEGALITEITSBEGINSEL 

Belastingen zijn in de geschiedenis al vaak aanleiding geweest voor grote revoluties. In de 18de eeuw 

was Amerika een Britse kolonie. Het Brits parlement had beslist om een suikerbelasting in te voeren 

in alle kolonies. De bedoeling daarvan was om genoeg geld te ontvangen om oorlogen om hun 

gebied uit te breiden te financieren.  

De Amerikanen vonden dat niet goed omdat ze zomaar een belasting moesten betalen zonder dat zij 

er iets over mochten beslissen in het Brits parlement. “No taxation without representation”. Er kwam 

een opstand die uiteindelijk heeft geleid tot de Amerikaanse onafhankelijkheid.  

In België heeft zich iets gelijkaardig voorgedaan. Vóór de Belgische onafhankelijkheid waren wij een 

deel van de Nederlanden. In de Zuidelijke Nederlanden (België) was de belastingdruk veel hoger dan 

in de Noordelijke Nederlanden (Nederland). Koning Willem perste de Belgen als het ware uit als een 

citroen. Hierdoor kwamen de Zuidelijke Nederlanden in opstand.  

Na de verklaring van de onafhankelijkheid in zowel de VS als in België werden er zeer duidelijke 

grondwetten geschreven die de ‘taxation without representation’ moeten vermijden. Artikel 170 

Grondwet: belastingen worden ingevoerd door de wet. Wat werd er beslist? 

- We willen enkel belastingen betalen als we vertegenwoordigd worden in een democratisch orgaan 

  en dat democratisch orgaan de belastingen invoert. DUS: belastingen worden ingevoerd door de 

  wet. 

- We willen niet dat de koning te veel bevoegdheden heeft om belastingen in te voeren.  

Ook vrijstellingen en verminderingen van belastingen worden ingevoerd door de wet.  

Wat is dat democratisch verkozen orgaan? 

- Kamer van Volksvertegenwoordigers (wet) 

- Vlaams Parlement (decreten) 

- Provincieraden 

- Gemeenteraden  

➔ Rechtvaardig belastingstelsel  

Tijdens de coronacrisis zijn er heel wat maatregelen genomen die in strijd zijn met het 

legaliteitsbeginsel.  
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BEGINSEL 2: GELIJKHEIDSBEGINSEL 

Wat bepaalt dit beginsel?  

- Gelijke situaties moeten gelijk behandeld worden. (Voorbeeld: rosse en blonde mensen moeten 

  evenveel belastingen betalen).  

- Verschillende situaties moeten verschillend worden behandeld. (Voorbeeld: iemand die minder 

  verdient zal minder belastingen moeten betalen dan iemand die meer verdient → progressiviteit in 

  de personenbelasting). 

- Afwijkingen moeten gebaseerd zijn op een objectief criterium dat pertinent is in het licht van de 

  bedoeling van de wetgever & moet proportioneel zijn. (Voorbeeld: fiscaal voordeel voor O&O → 

  STIMULEREN). 

Dit gelijkheidsbeginsel wordt heel vaak in de praktijk aangehaald. Als je vindt dat je ongelijk 

behandeld werd, kan je naar het Grondwettelijk Hof.  

Voorbeeld: er was een taks op effectenrekeningen. Enkel op aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, 

kasbonnen en warrants gold de taks. Op opties, futures, swaps en vastgoedcertificaten gold er geen 

taks. Volgens het Hof was dit strijdig met de grondwet.  

 

BEGINSEL 3: NIET-RETROACTIVITEITSBEGINSEL (zie rechtzekerheidsbeginsel) 

Het niet-retroactiviteitsbeginsel zorgt ervoor dat de belastingplichtigen een zekere vorm van 

rechtszekerheid hebben en kunnen vertrouwen op de wetgever. Het houdt in dat de wetgever in 

principe geen belastingen mag invoeren op zaken die vroeger al gebeurd zijn.  

Wanneer je vorig jaar een belasting hebt betaald op je ontvangen dividenden, dan mag de wetgever 

daar nu geen extra belasting op geven. Door dit beginsel kan je erop vertrouwen dat de belasting die 

je op het moment zelf betaalt de ‘definitieve’ belasting is → geeft je zekerheid. 

Er zijn uitzondering (wetgever kan een belasting in sommige gevallen retroactief invoeren): 

- Wanneer er een technische fout in de wetgeving geslopen was. (Voorbeeld: men wou vanaf 2017 

  de belasting op een bepaald product verhogen, maar door een schrijffout in de wet zijn er pas 

  verhoogde belastingen geïnd vanaf jaar 2018 terwijl dit ook zou moeten gebeurd zijn in jaar 2017 → 

  uiteindelijk werd er geen belasting geïnd in jaar 2017 → toch toegestaan om achteraf retroactieve 

  belastingen te innen).  

- In geval van misbruik mag de wetgever een belasting retroactief invoeren. (Voorbeeld: als men ziet 

  dat belastingplichtigen belastingen vermijden en ontduiken, dan mag de wetgever nog retroactief 

  een extra belasting invoeren). 

- Voor een inkomstenbelasting kan het tarief ook wijzigen. Pas op het einde van het jaar wordt de 

afrekening/ het belastingtarief bepaald. Dit is toepasbaar op bezoldigingen, dividenden, ... 

Extra: voor straffen geldt er een absoluut verbod op retroactiviteit. Als de straffen 5 jaar na uw 

vonnis in uw voordeel wijzigen, blijft uw straf van 5 jaar geleden hoe dan ook nog steeds gelden. 

(Voorbeeld: ik overval een bank → 10 jaar straf. Na 5 jaar in de gevangenis te zitten wijzigt de wet en 

zegt die dat je maar 5 jaar moet zitten voor een banoverval → wijzigt NIET in mijn geval → ik moet 

die 10 jaar uitzitten).  
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BEGINSEL 4: NON BIS IN IDEM (= niet 2 keer op hetzelfde) 

Het beginsel zegt dat je niet 2x een belasting kan heffen op eenzelfde product. In België hebben we 

geen algemeen verbod van dubbele belasting omdat we belastingen op 3 niveaus hebben (Belgische 

Staat, Gewesten en Gemeenten).  

Het enige dat duidelijk voorzien is in onze wetgeving, is dat de gemeenschappen en gewesten geen 

materies mogen belasten die de federale staat al belast. Dit geldt NIET tussen de gemeenschappen 

en gewesten, en de provincies en gemeenten.  

 

BEGINSEL 5: RECHTZEKERHEIDSBEGINSEL 

Het recht moet voorzienbaar en toegankelijk zijn.  

Belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op vaste gedragslijn van belastingadministratie (= 

vertrouwensbeginsel). (Voorbeeld: je vult al jaren je belasting in en de persoon die dit controleert 

zegt elke keer dat het in orde is. Maar dit jaar zegt de controleur dat het niet in orde is, terwijl je dit 

op dezelfde manier als elk jaar hebt gedaan → mag niet). Je moet erop kunnen vertrouwen dat als 

iemand van de fiscale administratie uitlegt hoe iets zit dat dat juist is.  

MAAR wat als dat wat de fiscale administratie zegt in strijd is met de wet (→ legaliteitsbeginsel). 

Welk beginsel volgen we dan? Het legaliteitsbeginsel dat de wet volgt? Of het vertrouwensbeginsel 

dat de fiscale administratie volgt?  

→ veel onduidelijkheid tussen rechters (Hof van Cassatie zegt: “vertrouwensbeginsel is belangrijker” 

     en andere zeggen dat je de wet moet volgen) 

→ ook de EU (waarvan hun wetgeving hoger staat dan de onze) zegt dat het vertrouwensbeginsel 

     belangrijker is. Europese rechters kennen het vertrouwensbeginsel meer waarde toe.  

DUS: vertrouwensbeginsel wint tegen de wet !!!!! 
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5. Belastingontduiking & -ontwijking 

Legaliteitsprincipe → principe dat alles vrij is van belasting → keuze minst belaste weg 

De wet moet aangeven wat belastbaar is. Alles waarvan de wet zegt dat niet belastbaar is, valt niet te 

belasten. Ondernemingen mogen zich zo organiseren, dat zij de keuze van de minst belaste weg 

nemen (zo voordelig mogelijk qua belastingen). (Voorbeeld: we hebben in België de innovatieaftrek. 

Als je een uitvinding doet en je laat dat beschermen door een patent/octrooi, dan is 85% van het 

inkomen uit dat patent vrijgesteld. Laat je het niet registreren, dan krijg je het belastingvoordeel ook 

niet.) 

Wie het principe van de keuze van de minst belaste weg kent, zal daar natuurlijk gebruik van maken. 

De wetgeving probeert daar een draai aan te geven.  

3 begrippen + een extra begrip: 

- Belastingontwijking = belastingontwijking is een gedrag waarbij je je zo organiseert dat je minder 

  belastingen moet betalen. Hierbij overtreed je de wet NIET. Vanuit juridisch oogpunt is 

  belastingontwijking dus perfect legitiem. (Voorbeelden: Stel je rookt en je vindt dat een pakje 

  sigaretten te duur is. Als je daarom stopt met roken, dan doe je aan belastingontwijking. Dat is 

  perfect legitiem en het is zelfs de bedoeling dat dat gedaan wordt. Daarnaast kan je de belastingen 

  in België kotsbeu zijn. Je krijgt een job aangeboden in een land waar de belastingen lager zijn en 

  besluit daarnaar te verhuizen (bv: Zwitserland). Dit is perfect legitiem).  

- Belastingontduiking = je betaalt minder belastingen omdat je de wet overtreedt. (Voorbeeld: een 

  machine te snel afschrijven, waardoor de afschrijvingskost te hoog is. Meer kosten → minder winst 

  → minder belastingen).  

- Belastingfraude = je betaalt minder belastingen omdat je expres de wet overtreedt. (Voorbeeld: je  

  geeft inkomsten niet aan en werkt dus zwart). Belastingfraude wordt strafrechtelijk gesanctioneerd  

  met belastingverhogingen en gevangenisstraffen. 

- Fiscale planning = (staat niet in de wetgeving) je doet aan fiscale planning door gebruik/misbruik te  

  maken van de techniciteit van het fiscaal recht of door gebruik/misbruik te maken van de  

  verschillen in fiscale wetgeving tussen 2 of meer landen. (Voorbeeld: ‘profit participating loan’ =  

  ‘winstdelende lening’. Een Belgische onderneming zal een Luxemburgse moedervennootschap  

  oprichten en zijn aandelen aan die vennootschap verkopen. Die Luxemburgse moedervennootschap  

  zal de Belgische onderneming financieren met kapitaal en een winstdelende lening. Die lening werd  

  in beide landen anders bekeken. In België betaalt de Belgische onderneming interest aan de  

  moedervennootschap → minder winst → minder belastingen. Normaal gezien zou die interest in  

  Luxemburg moeten binnenkomen als een opbrengst, maar in de plaats daarvan komt het binnen als  

  een dividend waardoor dat zowel in Luxemburg als België niet belast wordt).  

“The difference between tax avoidance and tax evasion is the thickness of a prison wall” -Denis 

Healey. 

In verschillende studies is te zien hoe veel landen aan agressieve belastingplanning doen. In 2018 

ontdekte men dat +/- 40% van de winsten van de multinationals naar laag belaste landen ging. Sinds 

juni 2020 moeten multinationals verslag geven aan belastingadministraties hoeveel winst ze hebben 

in landen, hoeveel winst er wordt belast per land, ... om dat daarna internationaal aan de 

deelnemende landen te delen. → Country-by-country reporting 
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WAT DOEN TEGEN FISCAAL MISBRUIK? 

Initiatieven van de Belgische wetgever: 

Algemene antimisbruikbepaling: richt zich op fiscaal misbruik 

“Als er sprake is van fiscaal misbruik (je organiseert je zo dat je belastingen ontwijkt, MAAR terwijl 

dat in tegenspraak is met het doel van de wetgever) en er kan niet bewezen worden dat de reden dat 

het gedaan wordt een andere reden is dan belastingplanning, dan mag de administratie doen alsof 

het fiscaal misbruik niet is gebeurt, en u toch belasten.”  

→ VOORBEELD: zie video 2 (38:00) 

Niet-tegenstelbaarheid = doen alsof fiscaal misbruik er niet was.  

 

Initiatieven van de OECD: 

Action plan on Base Erosion and Profit Shifting (2013): via dit plan hebben ze heel veel gedaan 

gekregen. Het zorgde ervoor dat internationale problemen konden worden opgelost (zie voorbeeld 

Luxemburg en België).  

Base Erosion = uithollen van de belastbare grondslag (voorbeeld Lux&Bel → in België) 

Profit Shifting = winsten doorsluizen naar belastingparadijzen 

Meer dan 100 landen hebben besloten hieraan mee te doen (ongezien!!).  

Het komt neer op actiepunten op 3 niveaus: 

- Coherentie: structuren die ervoor zorgen dat winstdelende leningen mogelijk zijn zullen worden 

  veranderd. Zorgen dat de samenhang tussen landen beter is.  

- Substantie: zorgen dat er belastingen worden betaald in de landen waar de onderneming effectief 

  zit, zijn activiteiten uitvoert, werknemers aangesteld zijn en waar de activa zijn. Men merkt dat  

  winsten worden verschoven naar laag belaste landen. Men wil dat er belastingen wordt betaald  

  waar er substantie is.  

- Transparantie: men wil meer transparantie naar hoeveel multinationals echt betalen aan 

  belastingen en naar hun belastingstrategie.  

We gaan verder in op een paar onderverdelingen: 

- Hybrid Mismatch Arrangements (coherentie): maatregelen tegen Base Erosion. Er is een mismatch 

  gebaseerd op een hybride instrument (2 soorten kwalificaties) → bijvoorbeeld de dividenden in 

  Luxemburg en de dividenden in België.  “Als in 1 land (België) de vergoeding van een financieel 

  instrument leidt tot iets dat fiscaal aftrekbaar is, dan mag het andere land (Luxemburg) de  

  vergoeding niet vrijstellen (Lux moet dan belastingen heffen).” 

- CFC rules (coherentie): maatregelen tegen Profit Shifting. Alle landen moeten CFC-regels invoeren.  

  CFC staat voor Controlled Foreign Companies. “Als je als onderneming een dochteronderneming  

  hebt in een zeer laag belast land, dan moet je doen alsof de winsten die worden geregistreerd in de  

  dochteronderneming je eigen winsten zijn. Daar moet je dus belastingen op betalen.” 

- Harmful Tax Practices (coherentie): maatregelen tegen Harmful Tax Practices. De reden waarom 

  ondernemingen soms geen belastingen betalen is omdat men fiscale voordelen toekent. In België is  

  een voorbeeld de innovatieaftrek. Die krijg je bij een patent. Maar je kan ook een patent krijgen  

  voor namen, muziek, enzovoort. Daar mag je geen fiscale voordelen aan geven.  

  Daarnaast heb je de Nexus-benadering: je mag enkel een fiscaal voordeel geven als het intellectueel 

  eigendomsrecht een bepaalde Nexus (=aanknopingspunt) heeft met je land. De O&O moet dus in  

  het land zelf zijn gebeurd. (ZIE VIDEO 2    1:20:00).  
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- Disclosure rules (transparantie): men wil meer transparantie, ook tussen belastingadministraties. 

  Bij het Lux&Bel voorbeeld gingen beiden landen een ruling vragen aan de belastingadministraties  

  over hun activiteiten in DAT land. Beide zeiden dat het ok was, maar wisten niet van elkaar dat de  

  onderneming aan fiscaal misbruik deed. De meer dan 100 landen moeten rulings uitwisselen met  

  elkaar. Hiervoor hebben ze een platvorm voorzien. Ook een ruling van innovatieaftrek wordt  

  afgeleverd op dat platform. Waarom naar al die landen die er niets mee te maken hebben tho? ZIE  

  VIDEO 2 (1:31:00). Omdat het een waarschuwing verstuurt naar alle landen. Zij zouden het ooit nog  

  kunnen gebruiken.  

 

 

Initiatieven van de Europese Commissie:  

Procedures inzake verboden staatssteun: als staat binnen Europa mag je niet aan een selectieve 

groep van ondernemingen steunmaatregelen geven op een manier dat de concurrentie tussen 

lidstaten vervalst wordt. (Voorbeeld: jaarlijks een zak geld geven aan de landbouwers die in België 

producten komen kweken).  

Als een fiscale maatregel inderdaad ervoor zorgt dat de concurrentie tussen lidstaten vervalst wordt, 

dan moeten alle financiële voordelen die zijn toegekend de afgelopen 10 jaar worden terugbetaald. 

VOORBEELD: Apple was zo georganiseerd dat alle verkopen in Europa gecoördineerd werden vanuit 

een Ierse vennootschap. Apple zou dan een heel laag belastingtarief betalen. Maar Apple vond het 

nog te hoog en maakte een afspraak met Ierland. In die afspraak stond dat Apple zijn hoofdkantoor 

dan toch niet in Ierland was, maar ergens anders, waardoor Ierland een nóg lager belastingtarief gaf. 

Tussen 2003 en 2014 betaalde Apple minder dan 1% belastingen op de Europese winsten tot zelfs 

0,005% in 2014 (kwam van 12,4%). Apple moest dan voor de rechter en vreemd genoeg heeft de 

rechter Apple gelijk gegeven. Om te spreken over de selectieve staatsteun moest men spreken over 

steun aan een bepaalde groep. De Europese Commissie is in beroep gegaan. 

VOORBEELD: België heeft een regeling ingevoerd om multinationals aan te trekken. De overwinst die 

multinationals maakten, werd niet belast. Lidstaten mogen dat niet doen dus de Europese Commissie 

zei dat het verboden staatssteun was (groep multinationals). België ging ook in beroep en kregen ook 

gelijk op basis van een procedureargument. Je hebt 2 verschillende soorten staatsteun. Individuele 

staatssteun: aan 1 bedrijf. Steunregeling: steun aan een groep bedrijven. België zei dat het geen 

steunregeling was. De rechter gaf België gelijk, want eerst moesten de multinationals een ruling 

vragen. Hierdoor heeft de Europese commissie een procedure gestart tegen de individuele 

multinationals. 

De bedrijven die 5 jaar geleden gebruik hebben gemaakt van deze ruling zitten nu echt in de 

problemen, want zij gingen ervan uit dat België eerlijk speelde.  
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II. Deel II: Personenbelasting 

1. Algemeen: wie betaalt personenbelasting in België? 

De personenbelasting (= belasting geheven op het inkomen) is in België redelijk hoog. We zien Belgen 

verhuizen naar Zwitserland om te genieten van lagere belastingtarieven. Andersom zien we ook 

buitenlanders immigreren naar België (uit bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland).  

Dit roept 2 vragen op: 

- Waarom emigreren Belgen enerzijds en immigreren buitenlanders anderzijds? 

    → De belastingdruk in België is redelijk hoog wat kan zorgen voor emigratie. Toch kan België  

         voordelig zijn voor een bepaald type van belastingplichtigen. In België belast men het inkomen,  

         maar heeft men geen vermogensbelasting (= jaarlijkse betaling op de waarde van het  

         vermogen).  

- Wie is aan de Belgische personenbelasting onderworpen?  

    → Rijksinwoners = natuurlijke personen. Zij die hun woonplaats in België hebben. Wanneer heb je  

         nu je woonplaats in België? Dit is een feitelijke beoordeling. Men beoordeelt of een persoon een  

         voldoende bestendigheid en continuïteit heeft in België (“Wie heeft er een pijp, een hond en  

         pantoffels in België?”). De woonplaats betekent de plek waar je thuis komt. Er wordt dus niet  

         gekeken naar waar je werkt. Er wordt gekeken of je na je werk naar je woonplaats in België  

         keert, of je je sociale contacten in België hebt, of je kinderen naar een jeugdbeweging in België  

         gaan.  

         Dit is een feitelijke beoordeling → niet altijd makkelijk → dus wetgever heeft een paar  

         vermoedens ingevoerd. Weerlegbaar vermoeden (je kan aantonen dat het niet zo is):  

         inschrijven in het bevolkingsregister. Wanneer je daarin ingeschreven bent, word je geacht  

         inwoner te zijn van België en word je gevraagd belasting te betalen. Dit vermoeden is  

         weerlegbaar → je kan dus zeggen dat het niet klopt en bewijzen dat je woning zich niet in België  

         bevindt. Onweerlegbaar vermoeden (je kan niet aantonen dat het niet zo is): vermoeden bij  

         gehuwden en wettelijk samenwonenden. Als je gezin in België verblijft, of je kinderen gaan naar  

         een jeugdbeweging in de buurt, of je gezin heeft hier hobby’s, en jij hebt een jobaanbieding  

         gekregen in Azië (waar je de komende 2 jaar gaat verblijven), dan ga je nog steeds rijksinwoner  

        van België blijven omdat je gezin nog steeds in België gevestigd is. 

        OF als je woonplaats niet in België is, kan men nog altijd zeggen dat je rijksinwoner van België  

        bent als je zetel van fortuin in België is. Dat betekent de plaats van waar je je fortuin beheert.  

        Stel dat je sociaal leven zich afspeelt in Nederland, maar dat je hier een kantoor hebt vanwaar je  

        je fortuin beheert (bankuittreksels, communicatie met bank, ... gebeurt in België), dan moet je  

        de personenbelasting alsnog betalen. 

 

       DUS: als je een rijksinwoner van België bent, dan ben je onderworpen aan de personenbelasting  

       op je wereldwijde inkomen (ongeacht uit welk land de bezoldiging komt → bijvoorbeeld zakelijk  

       reizen → je krijgt bezoldiging uit Amerika → belastbaar door België omdat je een rijksinwoner  

       bent). Je hebt een aangifteplicht m.b.t. dit wereldwijde inkomen.  

       STEL je werkt in het buitenland, maar bent rijksinwoner van België en zowel het buitenland als  

       België wil belastingen innen op jouw bezoldigingen, dan wordt er tussen de landen via dubbele- 

       belastingverdragen afgesproken wie er belastingen zal innen op de bezoldigingen. België heeft zo  

       verdragen met een honderdtal landen. Nog steeds geldt de aangifteplicht van het wereldwijde  

       inkomen.  
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Grondslag van de belastingen: 4 soorten inkomsten  

- Inkomen van onroerende goederen (gebouwen of terreinen) 

- Inkomen van roerende goederen (aandelen → dividenden) 

- Beroepsinkomen 

- Diverse inkomen (vuilbak waarin allerlei inkomsten staan die net geen beroepsinkomen zijn, maar  

  die de wetgever graag wou belasten → op basis van het fiscaal legaliteitsbeginsel dat zegt dat enkel  

  de inkomsten waarvan in de wet staat dat ze belastbaar zijn, zijn belastbaar) 

Professionaliseringsregel: moet een probleem van dubbele belasting oplossen → stel ik ben een 

professionele vastgoedmakelaar en ik ontvang inkomsten van onroerende goederen én ik ontvang 

mijn beroepsinkomen. Wordt dat dan 2 keer belast? Neen, door het professionaliseringsbeginsel is 

een dubbele belasting hierop niet mogelijk.  

→ Als er inkomsten zijn van (on)roerende goederen die tegelijk geclassificeerd kunnen worden als  

     inkomsten van beroep, dan worden deze inkomsten als beroepsinkomsten (niet meer als  

     inkomsten van (on)roerende goederen). Vandaar de professionaliseringsregel → professioneel  

     of professionalisering (beroep).  

→ Het tarief op het beroepsinkomen (progressieve belasting tot 50%) is hoger dan het tarief op een  

    (on)roerend goed (30%). Vanaf wanneer is een beroep een beroep? Stel je bent accountant en  

    daarnaast heb je een aantal huizen gekocht, gerenoveerd en verhuurd. Is dat dan een beroep? De  

    persoon in kwestie zal liever hebben dat het als een inkomst van een (on)roerend goed wordt  

    belast, terwijl de belastingdienst het liever belast als een beroep.  

    Hoe bepaalt men hoe men het belast? 4 criteria (feitelijke beoordeling): 

      1) Heeft die persoon risico’s genomen en grote investeringen gedaan (lening aangegaan, ...)?  

      2) Professionele middelen en technieken (hoe organiseer ik de verhuuractiviteit:  

          professioneel/amateur, heb ik professionele toestellen om de beurs te volgen of is dit via een  

          simpele app, ...) 

      3) Heeft de activiteit een repetitief karakter (hoe vaak, hoeveel huizen, ...)? 

      4) Heeft de activiteit een band met de eigenlijke beroepsuitoefening?  

 

Je ziet aan de hand van de feitelijke beoordelingen dat de fiscaliteit niet zwart op wit is en dus vaak 

leidt tot discussies.  
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2. Inkomen uit onroerende goederen 

1. Algemeen 
Als we kijken naar de belastingen op het inkomen uit onroerende goederen, dan zien we meteen 

onze complexe staatsstructuur. Het federale niveau, het gewestelijke niveau en het provinciale 

niveau kunnen belastingen innen. Al deze niveaus komen aan bod bij het inkomen uit onroerende 

goederen.  

Je hebt aan de ene kant de onroerende voorheffing en aan de andere kant de personenbelasting.  

Onroerende voorheffing: een gewestelijke belasting  

→ Geïnd door de gewesten 

→ In het Vlaams gewest wordt de onroerende voorheffing berekend door 3,97% maal het kadastraal  

     inkomen te doen. Daarop mogen de provincies en de gemeenten opcentiemen invoeren (nog een  

     percentage bovenop die 3,97%).  

→ Wat is het kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen is het geschat gemiddeld normaal netto 

     inkomen van één jaar. Daar wordt de onroerende voorheffing op berekend.  

        - Ook op je eigen woning bijvoorbeeld wordt een fictief inkomen berekend. Daar haal misschien  

          geen inkomsten uit, toch wordt het belast.  

        - Het gaat over een geschat inkomen dat de laatste keer geschat werd in 1975. Oude woningen  

          hebben nog steeds dat oude kadastrale inkomen van 1975. Bij nieuwe woning wordt er  

          natuurlijk een nieuw kadastraal inkomen vastgesteld.  

     Het feit dat we nog steeds met het kadastraal inkomen van 1975 zitten is een politieke kwestie. De  

     bedoeling was dat we de waarde van het kadastraal inkomen om de tien jaar zouden updaten.  

     De bepaling van het kadastraal inkomen gebeurt op federaal niveau.  

Personenbelasting: een federale belasting. We maken een onderscheid tussen niet verhuurde 

onroerende goederen en wel verhuurde onroerende goederen.  

- NIET VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN:  

  We maken een onderscheid tussen in België gelegen onroerende goederen en niet in België gelegen  

  onroerende goederen.  

     A. In België gelegen onroerende goederen: hier maken we nog een onderscheid tussen 3  

         categorieën. 

            1) Niet verhuurde eigen woning: gelukkig geldt bij deze woning geen personenbelasting en  

                geen aangifteplicht (je betaalt WEL onroerende voorheffing – zie vorige hierboven). 

            2) Niet verhuurde ongebouwde onroerende goederen: (bv: braakliggende grond) je betaalt  

                hiervoor WEL een personenbelasting. Je geeft in je aangifte aan hoeveel het kadastraal  

                inkomen bedraagt en betaalt daar een progressieve belasting op.  

            3) Niet verhuurde gebouwde onroerende goederen: (bv: tweede verblijf) de belasting wordt  

                berekend op het kadastraal inkomen, verhoogd met 40%.  

     B. In buitenland gelegen onroerende goederen: je wordt belast op je wereldwijd inkomen en dus  

         ook op het inkomen uit buitenlandse onroerende goederen. 

         Het kadastraal inkomen is een Belgisch concept en kan dus niet worden gebruikt bij  

         buitenlandse goederen. Men neemt de huurwaarde – buitenlandse belasting – forfaitaire  

         kosten van 40% (gebouwde onroerende goederen) of 10% (ongebouwd).  

         Waarom hier een forfaitaire kostenaftrek en niet bij de Belgische onroerende goederen? Omdat  

         zo’n kostenaftrek al verrekend zit in het kadastraal inkomen (het is een NETTO schatting). 

         De forfaitaire kostenaftrek gaat uit van kosten aan je gebouw of grond (bv: renovatie, herstel,  

         ...).  
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- VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN:  

  We maken een onderscheid tussen in België gelegen onroerende goederen en niet in België gelegen  

  onroerende goederen. 

     A. In België gelegen onroerende goederen: hier maken we nog een onderscheid tussen 2  

         categorieën.  

            1) Verhuurd aan natuurlijk persoon voor privégebruik: men kijkt niet naar de werkelijke  

                huurgelden die je ontvangt, maar weer naar het kadastraal inkomen verhoogd met 40%.  

                Zelfs na die 40% zal de belastingprijs vaak lager zijn dan wanneer je naar de werkelijke huur  

                zou kijken.  

            2) Verhuurd aan natuurlijk persoon voor beroepsgebruik of aan vennootschap: je wordt belast  

                op de werkelijke ontvangen huurprijs. Hier zullen eerst de forfaitaire kosten van worden  

                afgetrokken: 40% (gebouwde onroerende goederen) met max 2/3 van het gerevaloriseerd  

                kadastraal inkomen of 10% (ongebouwde onroerende goederen). De belastingen die je  

                betaalt voor de verhuring van een pand voor beroepsdoeleinden zullen dus hoger zijn dan  

                de belastingen die je betaalt voor de verhuring van een pand voor privégebruik. **** 

     B. In het buitenland gelegen onroerende goederen: je betaalt belastingen op de werkelijke  

         ontvangen huurprijs – buitenlandse belastingen – forfaitaire kosten van 40% (gebouwd) of  

         10% (ongebouwd).  

 

**** Stel je verhuurt een pand en in het contract staat dat het een privéwoning is. De huurder gaat 

toch zijn zelfstandige activiteiten voortzetten in die woning. Moet je dan als verhuurder meer 

belastingen gaan betalen? Ja, de verhuurder zal meer belastingen moeten betalen, maar kan zich 

richten tot de huurder voor een soort van schadevergoeding.  

 

2. Discriminatie tussen in België en in buitenland gelegen onroerende goederen 
Er werd boven in dit document aangegeven dat de Belgische onroerende goederen relatief voordelig 

worden belast (via het kadastraal inkomen). Voor buitenlandse onroerende goederen kijkt men naar 

de werkelijke huurwaarde of de werkelijke ontvangen huurgelden. Binnen de Europese Unie is dit 

een groot probleem voor België. In een verdrag tussen België en de EU moest België het vrij verkeer 

van kapitaal respecteren. Dit houdt in dat mensen hun kapitaal moeten kunnen investeren binnen de 

Europese markt op een vrije manier. Buitenlandse investeringen mogen niet gediscrimineerd worden 

ten opzichte van binnenlandse investeringen.  

Het vrij verkeer van kapitaal houdt in dat als een Belg zou willen investeren in kapitaal in de Europese 

Unie, dat de beslissing om te investeren niet beïnvloed mag worden door het belastingbeleid. 

Dit is dus niet het geval. In België bedraagt het kadastraal inkomen gemiddeld ¼ van de werkelijke 

opbrengst uit onroerende goederen. Dit betekent dat de belastingen véél lager liggen in België.  

België kan dit op 2 manieren aanpassen: 

- Belgische kadastrale inkomens herwaarderen naar de juiste waarde (leidt sowieso tot een  

  belastingverhoging). 

- Buitenlandse onroerende goederen aan een lagere waarde belasten. Door bijvoorbeeld ook maar  

  1/4de van de werkelijke waarde te nemen.  
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3. Vaststelling netto-inkomen 
Van het belastbaar inkomen mogen: 

- de forfaitaire kosten worden afgetrokken; 

- de interesten van leningen worden afgetrokken. 

     ° Niet voor de eigen woning. 

     ° Leningen specifiek aangegaan om een onroerend goed te verwerven (aankoop/ nieuwbouw/  

       erfenis). Ook bij herfinancieringsleningen (een lening vervangen door een andere lening).  

     ° De interesten die je betaalt op de leningen mag je enkel aftrekken van het onroerende inkomen.  

       MAAR eventueel mag dat ook van andere onroerende inkomsten (maar dus zeker niet van  

       bijvoorbeeld het beroepsinkomen!!!!). **** 

**** Het blijkt dus heel interessant om te investeren in een tweede woning in België. Naast het lage 

kadastrale inkomen, heb je ook nog eens een extra voordeel doordat je van dat lage kadastrale 

inkomen nog eens de interesten van leningen mag aftrekken. Dit resulteert in een nóg lager 

belastbaar deel.  

 

4. Onroerende goederen met beroepskarakter (professionaliseringsregel) 
Vanaf dat je onroerende goederen verhuurt waardoor het een business lijkt (dus bv 30 koten ipv 1 

kot), zullen de inkomsten uit die onroerende goederen een beroepskarakter hebben (= bepaald via 

de professionaliseringsregel). Hierdoor classificeren we dit niet meer als onroerend inkomen, maar 

als beroepsinkomen (kadastraal inkomen bestaat niet bij beroepsinkomsten → komen we nog later 

op terug bij beroepsinkomen).  

De professionaliseringsregel geldt enkel voor de personenbelasting. De onroerende voorheffing blijft 

altijd van toepassing. Zelfs als die onroerende goederen op basis van de professionaliseringsregel 

beroepsinkomsten zijn.  
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5. Dubbelbelastingverdragen  
Even ter verduidelijking: in deze paragraaf zitten we dus in een internationale context.  

De dubbelbelastingverdragen dienen om problemen van dubbelbelasting op te lossen. Wanneer een 

Belg in Toscane een villa verhuurt, moet hij dit aangeven in de belastingaangifte in België. Ook in 

Italië zal hij dit moeten aangeven (want hij komt daar in aanmerking voor de Italiaanse 

personenbelasting). Je betaalt dus belastingen in de woonstaat en belastingen in de bronstaat. Dit 

wordt opgelost door dubbelbelastingverdragen.  

De landen hebben tussen elkaar bilaterale verdragen gesloten (België met een honderdtal landen). 

Wat staat er nu in die verdragen? 

→ In al die verdragen staat er per categorie van inkomen (onroerend, roerend, beroeps, ...)  

     afgesproken wie welk inkomen mag belasten.  

→ Algemeen (met soms een uitzondering) wordt er in de verdragen afgesproken dat inkomsten van  

     onroerende goederen belast mogen worden door de staat waarin het onroerend goed is gelegen.  

     In ons voorbeeld mag het onroerend goed in Toscane dus belast worden door de Italiaanse staat. 

→ België als woonstaat zal dan een vrijstelling verlenen met progressievoorbehoud. Wat betekent  

     dit? België zal nog steeds progressieve belastingen innen op andere inkomsten (dus bijvoorbeeld  

     het beroepsinkomen). In sommige verdragen moet je als belastingplichtige bewijzen dat het  

     inkomen in een andere staat werd belast om de vrijstelling te krijgen. Buitenlandse onroerende  

     inkomsten moeten steeds aangegeven worden in de Belgische aangifte en als je zo’n vrijstelling  

     wil krijgen, dan moet je dat aanvragen in he aangifteformulier.  

 

“Internationale dubbele belasting doet zich onder meer voor indien twee of meer staten 

hetzelfde inkomen van dezelfde persoon belasten. De hogere, gecombineerde belastingdruk wordt 

veelal gezien als een ongewenste uitkomst omdat het de internationale economische samenwerking 

belemmert. Belastingverdragen zijn erop gericht om die hogere, gecombineerde belastingdruk te 

verminderen. Hierbij is het uitgangspunt dat de woonstaat het wereldinkomen van de 

belastingplichtige altijd mag belasten, dus ook als het inkomen zijn oorsprong buiten de woonstaat 

heeft. Vervolgens wordt in belastingverdragen per type inkomen bepaald of de bronstaat het 

inkomen van de belastingplichtige dat zijn oorsprong in die staat heeft, ook mag belasten. Is dat het 

geval, dan dient de woonstaat van de belastingplichtige een korting (belastingvermindering) te geven 

op de belasting die in de woonstaat verschuldigd is. Belastingverdragen zijn ook erop gericht om te 

voorkomen dat inkomen in het geheel niet worden belast (het ontgaan van belasting).” -Wikipedia 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inkomen
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3. Inkomen uit roerende goederen en kapitalen 

1. Algemeen 
Ons wetboek stelt 4 soorten roerende inkomsten belastbaar. De eerste 3 komen het vaakst voor en 

bespreken we in deze paragraaf.  

1) Dividenden 

2) Interesten 

3) Inkomsten van verhuring van roerende goederen 

4) Inkomsten begrepen in zekere renten 

5) Inkomsten uit cessie en concessie van auteursrechten of uit de licentie ervan 

Ter info: er werd eerder aangegeven dat de belastingdruk in België zeer hoog is, met name op de 

beroepsinkomens (tot zelfs 50%). Vroeger lagen de belastingtarieven voor roerende goederen 

uitzonderlijk laag (15%). Naar aanleiding van de financiële crisis zocht de overheid nieuwe inkomsten. 

Het belastingtarief van roerende goederen steeg daarmee tot 30% (sinds 2017). 

In 2020 zien we dat de nieuwe regering aan het nadenken is waar ze nieuwe financiële middelen 

kunnen gaan halen. Ze richten zich opnieuw vooral op de beleggers (roerende inkomsten dus).  

Het is goed om te beseffen dat er een heel groot onderscheid is tussen dividenden aan de ene kant 

en interesten en huurvergoedingen aan de andere kant. Dit zijn elks 3 mogelijkheden om geld uit 

een vennootschap te halen. Ze worden elks belast aan een tarief van 30%. Wat is het grote verschil?  

→ De dividenden vormen GEEN aftrekbare beroepskosten, terwijl de interesten en de  

     huurvergoedingen WEL aftrekbare beroepskosten vormen. Fiscalisten vinden beroepskosten  

     fantastisch omdat ze de belastbare grondslag naar beneden halen, waardoor ze minder  

     belastingen moeten betalen. DUS als je geld uit de vennootschap haalt via dividenden, heeft dat  

     geen invloed op de belastbare grondslag van de vennootschap. Als je daarentegen gelden uit de  

     vennootschap haalt door middel van interesten of huurvergoedingen, dan ben je fiscaal aan het  

     optimaliseren, omdat je de belastbare grondslag naar beneden haalt (minder belastingen).  

 

2. Dividenden 
Wat zijn dividenden? → Alle voordelen die worden toegekend door een vennootschap aan aandelen 

en winstbewijzen. Dit kan gebeuren in geld, maar ook in natura (zoals bijvoorbeeld stockdividenden). 

Ook liquidatie-uitkeringen (bij het vereffenen van de vennootschap blijft er kapitaal over dat 

verdeeld wordt onder de aandeelhouders) kwalificeren fiscaal gezien als een belastbaar dividend. 

Wat niet belastbaar is (uitzondering!!) zijn bonusaandelen.  

De terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal (geld dat de aandeelhouders er zelf ingestoken 

hebben) is in principe niet belastbaar op 2 voorwaarden: 

1e voorwaarde: alleen fiscaal gestort kapitaal  

     - “Het statutaire kapitaal voor zover dat gevormd wordt door werkelijk gestorte inbrengen en voor  

       zover er geen vermindering heeft plaatsgevonden” 

     - Reserves geïncorporeerd in het statutaire kapitaal kwalificeren dus niet als “gestort kapitaal” →  

       als die reserves worden terugbetaald aan de aandeelhouders, dan is er fiscaal gezien geen sprake  

       van kapitaalvermindering. We kwalificeren dat dan als een belastbare dividenduitkering. 

     - Als de reserves geïncorporeerd zijn in het statutaire kapitaal, dan is het belangrijk dat de  

       algemene vergadering aangeeft op welk bestanddeel die vermindering wordt aangerekend. Als  

       de AV dat niet uitdrukkelijk vermeld, dan wordt de kapitaalvermindering proportioneel  

       aangerekend (dus je gaat belastingen betalen enkel op het deel van de reserves). (Vb: zie slides) 
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2e voorwaarde: regelmatige beslissing door de algemene vergadering 

     - De regels die worden voorzien in het vennootschapsrecht moeten worden nageleefd.  

Normaal gezien haal je het geld dat je zelf in de vennootschap hebt gestoken er belastingvrij terug 

uit. MAAR sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe regeling ten gevolge van misbruiken. Door een 

nieuwe vennootschap op te richten om zo belastingen te vermijden, doe je volgens de staat aan 

fiscale planning. De staat heeft via de nieuwe regeling ervoor gezorgd dat dit niet meer gaat. Enkel in 

kader van een opvolging naar de volgende generatie is het wel toegelaten.  

DUS: sinds 1 januari 2018 gaat men bij een kapitaalvermindering ervan uit dat dat pro rata1 gebeurt 

op het kapitaal en de reserves. (VOORBEELD: zie les 4 – slide 16).  

Wanneer je een vennootschap wil financieren via kapitaal en je krijgt daar dividenden voor, dan gaan 

die dividenden niet fiscaal aftrekbaar zijn. Als je de vennootschap financiert met een lening en je 

krijgt in ruil daarvoor interesten, dan gaan die interesten WEL fiscaal aftrekbaar zijn. Fiscaal gezien is 

het dus beter om vennootschappen te gaan financieren met vreemd vermogen (lening), want de 

vennootschap betaalt minder belastingen op de interesten. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is 

het omgekeerd. Want te weinig eigen vermogen brengt de kapitaalstructuur in de war. DUS er 

werden maatregelen genomen.  

→ Als je je vennootschap te veel financiert met vreemd vermogen en te weinig met eigen vermogen,  

     dan zal de interest toch niet fiscaal aftrekbaar zijn.  

→ Hoe ziet die regeling eruit? (Interest van voorschotten) 

     - Je bent als natuurlijk persoon aandeelhouder/vennoot of bestuurder/zaakvoerder of een  

       gelijkaardige functie én je geeft aan de vennootschap een geldlening of een voorschot. 

     - De fiscale aftrekbaarheid van de interesten zal dan worden geweigerd wanneer je te hoge  

       interesten aanrekent (hoger dan de marktrente) (de vennootschap heeft een hoge interestkost  

       → minder belastingen én de vennoot krijgt privé heel veel interest binnen die lager belast wordt)  

       of wanneer je te veel leent aan de vennootschap (meer dan de som van de belaste reserves aan  

       het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal aan het einde van het boekjaar).  

     - VOORBEELD: zie les 4 – slide 18 

Bij dividenden heeft de overheid ook een vrijstelling voorzien in de personenbelasting. 

→ De eerste schijf van 800 euro is vrijgesteld van personenbelasting.  

HOE WORDEN DE DIVIDENDEN BELAST? 

Het tarief bedraagt 30%.  

Inning van de belasting d.m.v. de roerende voorheffing (≠ onroerende voorheffing2 !!) 

→ Als een Belgische vennootschap dividenden uitkeert aan de aandeelhouders, dan moet hij de  

     roerende voorheffing ‘inhouden’3 en doorstorten naar de schatkist (de aandeelhouder ontvangt  

     dan enkel het netto dividend).  

→ VOORBEELD: de vennootschap wil 100 EUR uitkeren aan de aandeelhouders, zij ontvangen dan  

     enkel 70 EUR en 30 EUR wordt doorgestort naar de schatkist. De vennootschap int dus de  

     belasting voor de fiscale administratie (zij helpen op die manier). 

Roerende voorheffing op het vrijgestelde gedeelte van het dividend kan nadien gerecupereerd 

worden via de aangifte: 800 x 30% = 240 EUR.  

 
1 Verhoudingsgewijs 
2 De onroerende inkomsten zijn onderworpen aan de personenbelasting en de onroerende voorheffing. De 
roerende inkomsten zijn enkel onderworpen aan de roerende voorheffing (is een soort van pre-belasting voor 
de personenbelasting → personenbelasting innen d.m.v. de roerende voorheffing).  
3 Aan de bron houden 
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3. Interesten 
Interesten zijn in bepaalde opzichten beter dan dividenden (op niveau van de vennootschap). In dit 

deel zullen we de interesten bekijken vanuit het standpunt van de persoon die de interesten 

ontvangt.  

Interesten = opbrengsten uit leningen, gelddeposito’s, en van elke andere schuldvordering 

→ Ook indien er geen kapitaalgarantie is kwalificeren we die opbrengsten als interesten.  

→ We spreken enkel van interesten als het vermogensbestanddeel ingezet wordt met bedoeling  

     opbrengst te creëren. (Voorbeeld: gerechtelijke interesten – i.e. schadevergoeding – zijn niet  

     belastbaar).  

→ De vergoeding die je krijgt voor kapitalisatie- of zerobonds is belastbaar. 

Bij interesten heeft de overheid ook een vrijstelling voorzien in de personenbelasting. 

→ Eerste schijf van 990 EUR interesten van (gereglementeerde) spaarboekjes per belastingplichtige  

     bij een kredietinstelling in de EER wordt vrijgesteld van de personenbelasting. 

HOE WORDEN DE INTERESTEN BELAST? 

Het tarief bedraagt 30%. Voor gereglementeerd spaarboekjes in de EER: 15% (boven het vrijgestelde 

bedrag van 990 EUR). 

Inning van de belasting gebeurt d.m.v. de roerende voorheffing 

→ Schuldenaar van de interesten moet de roerende voorheffing ‘inhouden’, en doorstorten naar de  

     schatkist.  

→ De schuldeiser ontvangt enkel de netto-interest (dus na de inhouding van de roerende  

     voorheffing). 

 

4. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 
De inkomsten die je krijgt uit de verhuring van roerende goederen worden royalty’s genoemd.  

DUS:  

Royalty’s = opbrengsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van alle roerende  

goederen (je stelt roerende goederen ter beschikking van een andere persoon en ontvangt daar 

vergoeding voor) 

- Lichamelijke roerende goederen (tastbaar): meubels, wagen, ... 

- Onlichamelijke roerende goederen (niet tastbaar): handelsfonds (cliënteel, materiële elementen,  

  lopende contracten, ...), octrooi of patent, merken, ... 

Eigenaars van een Airbnb zowel de onroerende goederen (vastgoed) als de roerende goederen 

(meubilair) aangeven in de belastingaangifte.   

WAT WORDT ER BELAST? 

Netto-inkomen dat belast wordt  

= bruto-inkomen – lasten en uitgaven gedaan om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden 

(NIET financieringslasten) 

Je kan ofwel 1) je werkelijke lasten en uitgaven aftrekken van je belastbaar inkomen (moet je kunnen 

bewijzen), ofwel kan je 2) een forfait aftrekken van je belastbaar inkomen (15% van de bruto-

inkomsten) (of 50% indien je meubels van kamers of appartementen verhuurt → bv Airbnb). 

VOORBEELD: zie les 4 – slide 30 

HOE WORDEN DE INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN BELAST? 

Het tarief bedraagt 30%. (GEEN roerende voorheffing). Belasting via aangifte in personenbelasting. 
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5. Roerende voorheffing/aangifte personenbelasting 
Als de roerende voorheffing wordt ingehouden (dividenden en interesten), dan ben je niet meer 

verplicht om die dividenden en interesten aan te geven in je personenbelasting.  

Roerende voorheffing heeft een bevrijdende werking: je bent bevrijd van de plicht om de inkomsten 

aan te geven in de personenbelasting. Normaal gezien heb je een aangifteplicht op je wereldwijde 

inkomen.  

Je kan er natuurlijk voor kiezen om die inkomsten aan te geven omdat het in bepaalde situaties 

voordelig kan zijn.  

VOORBEELD: recuperatie roerende voorheffing op vrijgestelde dividenden.  

Als je dividenden of interesten ontvangt waar geen Belgische roerende voorheffing op werd 

ingehouden (bv: Buitenlandse dividenden, verhuur roerende goederen), dan ben je WEL verplicht om 

die inkomsten aan te geven in de personenbelasting.  

VOORBEELD: als je dividenden ontvangt van een buitenlandse vennootschap (Frankrijk) die Franse 

roerende voorheffing inhoudt, dan moet je die dividenden aangeven in de personenbelasting zodat 

daarop nog een 30% belastingen kan berekend worden. 

DUS je moet eigenlijk dan in 2 verschillende landen belastingen betalen.  

 

6. Roerende goederen met beroepskarakter (professionaliseringsregel) 
De professionaliseringsregel geldt ook voor roerende goederen. Normaal gezien zouden de roerende 

goederen belast worden tegen 30%. MAAR als je je vermogen op een zeer professionele manier gaat 

beleggen (zie de fictieve beoordeling), dan zullen de inkomsten uit roerende goederen beschouwd 

worden als beroepsinkomen. In dat geval is de roerende voorheffing sowieso toepasbaar EN betaal je 

nog eens een progressieve belasting4. Maar de roerende voorheffing die je al hebt betaald mag dan 

afgetrokken worden van de personenbelasting.  

 

7. Dubbelbelastingverdragen 
Bij de onroerende goederen hebben we gezien dat België het probleem van de dubbele belastingen 

oplost via de 100-tal dubbelbelastingverdragen met andere landen.  

Het probleem van de dubbele belastingen bij roerende goederen is niet opgelost. De inkomsten 

mogen belast worden in de woonstaat en in de bronstaat. 

WEL bestaat er iets als een verlaagde bronheffing (= verlaagde voorheffing in de bronstaat). In de 

meeste dubbelbelastingverdragen staat dat die bronheffing niet hoger mag zijn dan 15%. 

Daarbovenop voorzien de dubbelbelastingverdragen dat de woonstaat ook nog eens belastingen 

mag heffen.  

DUS men moet de inkomsten uit roerende goederen uit het buitenland aangeven in de 

belastingaangifte.  

VOORBEELD: zie les 4 – slide 36 (Unilever). 

  

 
4 In video zegt ze: “50%” maar is het niet aan progressief belastingtarief?  
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4. Beroepsinkomen  

1. Winsten (zelfstandige ondernemers) 
Over wie gaat het hier? 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten ondernemingen. 

1. Handelsonderneming: verhandelen goederen & leveren van diensten (niet de vrije beroepen zoals  

    advocaat, notaris, ... → voor hen geldt het regime van de baten). 

2. Nijverheidsondernemingen: de ondernemingen die goederen produceren of de ambachten. 

3. Landbouwondernemingen: landbouw & veeteelt. 

Wat zijn de belastbare inkomsten? 

a) Het uitgangspunt 

Primauteit boekhoudrecht: de boekhoudkundige waarderingsregels werken in principe door op 

fiscaal vlak (die regels bepalen wanneer je kosten moet boeken, wanneer je opbrengsten moet 

boeken, ...), tenzij de fiscale wetgeving uitdrukkelijk een uitzondering voorziet. De boekhouding is 

dus de basis. Als een onderneming zijn belastingaangifte gaat moeten invullen, doet hij dit via de 

boekhouding.  

Ook natuurlijke personen die een onderneming voeren hebben boekhoudverplichtingen: 

- Als een zelfstandig natuurlijk persoon een omzet heeft gerealiseerd van meer dan 500.000 euro in  

  het afgelopen boekjaar, dan moet hij een volledige boekhouding doen (dit betekent dat hij aan  

  dubbel boekhouden moet doen).  

- Als een zelfstandig natuurlijk persoon een omzet heeft gerealiseerd van minder dan 500.000 euro in  

  het afgelopen boekjaar, dan moet hij een enkelvoudige boekhouding doen (3 dagboeken bijhouden  

  met alle ontvangsten en uitgaven).  

b) Het ogenblik van belastbaarheid 

Wanneer gaan deze opbrengsten belast worden? Je moet kijken naar het boekjaar waarop de 

producten of diensten betrekking hebben. Heb je diensten verstrekt in december van boekjaar x1, 

maar betaalt de klant pas in januari boekjaar x2, dan zijn de opbrengsten belastbaar in boekjaar x1. 

Het feit dat de factuur pas het jaar nadien wordt betaald, heeft geen invloed op de belastbaarheid.  

Wat wel een invloed kan hebben op de belastbaarheid is de opschortende waarde = de prijs zal 

afhangen van een situatie dat zich al dan niet zal voordoen in de toekomst (bv: verkoop van 

aandelen). Op het moment wanneer duidelijk is wat de prijs is van een goed of dienst, dan zal het 

belastbaar zijn 

Via het principe van overlopende rekeningen kan je de opbrengsten of kosten van een boekjaar 

volledig of gedeeltelijk overdragen naar een ander boekjaar.  

De fiscale administratie ging niet akkoord met het feit dat je dan de belastingen ook zou verdelen 

over de boekjaren, maar het Hof van Cassatie kwam tussen en gaf de fiscale administratie ONGELIJK. 

Het Hof van Cassatie volgde dus duidelijk het principe van de primauteit van het boekhoudrecht.  

c) Exploitatiewinst 

Exploitatiewinsten zijn alle opbrengsten van de hoofdactiviteit en alle opbrengsten die zonder het 

bestaan van de onderneming niet verkregen zouden zijn (bv: subsidies). Het gaat hier dus ook om 

‘professionele’ onroerende en roerende inkomsten (bv: als hobby koop je een paar huizen, knap je die 

op en verhuur je die achteraf. Na een tijd loopt het uit de hand en krijgt het een professioneel 

karakter → niet meer privé en dus niet meer bij de onroerende inkomsten maar bij het 

beroepsinkomen). Ook winsten uit ongeoorloofde verrichtingen worden belast als exploitatiewinst 

(bv: drughandelaar verkoopt drugs of herbergier verkoopt alcohol zonder vergunning). 
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Uiteraard valt het loon van de ondernemer ook onder de exploitatiewinsten.  

Al deze exploitatiewinsten kunnen logischerwijze in geld verkregen worden, maar het is mogelijk dat 

je bepaalde exploitatiewinsten in natura ontvangt (niet in geld, maar in bijvoorbeeld goederen). 

Welke waarde plak je op die natura? Je moet gaan kijken naar de waarde in uw hoofde (hoeveel zou 

je ervoor moeten betalen op de markt?). (VOORBEELD: bij een tombola wint iemand een auto. De 

fiscale administratie wil de prijs van de auto belasten. De belastingplichtige zei dat dat niet correct 

was, want hij had enkel een ticketje gekocht → Hof van Cassatie heeft de belastingplichtige gelijk 

gegeven, want het was een toeval dat hij het winnend lot had gekregen).  

d) Voorzieningen 

Voorzieningen zijn kosten die periodiek geregistreerd worden om een toekomstige kost te 

financieren (bv: verplichtingen inzake pensioenen, kosten van herstellingswerken, 

milieuverplichtingen, ...). De kost wordt eerder geregistreerd dan dat je de kosten werkelijk maakt. 

De boekhouding en de fiscale administratie staan soms gespannen tegenover elkaar.  

In het boekhoudrecht vindt men het voorzichtigheidsprincipe belangrijk. Als er opbrengsten moeten 

worden geregistreerd, moet men voorzichtig zijn dat men niet te veel opbrengsten registreert.  

Aan de andere kant wil de fiscale administratie zoveel mogelijk opbrengsten belasten.  

De belastingplichtige gaan zoveel mogelijk voorzieningen boeken zodat zij minder worden belast. De 

fiscale administratie vraagt zich dan af of die voorzieningen wel terecht zijn.  

DUS er zijn regels:  

- Primauteit van het boekhoudrecht geldt 

- Fiscaal vrijgesteld indien het gaat om duidelijk omgeschreven verliezen of kosten die zeer  

  waarschijnlijk zijn (bv: we weten dat werknemers op pensioen gaan en dat we een pensioen moeten  

  gaan uitbetalen). (Zowel fiscale wetgeving als boekhoudwetgeving zegt dit). 

- Fiscale wetgeving zegt ook nog eens dat het moet gaan om fiscaal aftrekbare beroepskosten (bv: de  

  personenbelasting wordt boekhoudkundig geregistreerd als een kost, maar die mag je fiscaal niet  

  aftrekken van je grondslag).  

e) Waardevermindering op vorderingen 

Er wordt een waardevermindering op vorderingen uitgevoerd indien het onzeker is of de schuldenaar 

terug zal betalen. Je mag dat enkel doen indien je dat doseert. Je moet een dossier opmaken waarin 

verklaard wordt waarom je een waardevermindering doet. Daarnaast mag je ook op basis van 

statistische gegevens een waardevermindering doen (bv: een telecombedrijf weet uit de afgelopen 

jaren dat 3% aan wanbetaling doet. Het bedrijf mag dan een waardevermindering van 3% uitvoeren).  

De waardevermindering is fiscaal definitief aftrekbaar zolang het verlies op de vordering zeker en 

vaststaand is (bv: op vervaldag van de vordering nog steeds niet terugbetaald).  

Een waardevermindering is fiscaal aftrekbaar indien het om scherp omschreven verliezen of kosten 

die waarschijnlijk zijn.  

Een waardevermindering is NIET fiscaal aftrekbaar indien het gaat om statistische gegevens (je moet 

per individu kunnen zeggen waarom iemand niet gaat betalen). Als het gaat om vorderingen die 

vertegenwoordigd zijn door obligaties of andere gelijkwaardige effecten, dan zijn 

waardeverminderingen NIET fiscaal aftrekbaar.  
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f) Waardevermeerdering op bedrijfsactiva 

Waardevermeerderingen op bedrijfsactiva (onroerend goed, ...) zijn belastbaar. Als de activa meer 

waard worden dan de waarde op de balans, dan wordt er een waardevermeerdering gedaan.  

Wanneer het gaat om uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden, dan zijn de bedrijfsactiva 

vrijgesteld van belastingen. De verwezenlijkte meerwaarden zijn in principe WEL belastbaar.  

!!!LET OP!!! Met betrekking tot die verwezenlijkte meerwaarden, heeft de wetgever een 

gunstregime ingevoerd. De wetgever heeft voorzien in bepaalde omstandigheden dat de 

meerwaarden niet meteen belast worden. De reden: de wetgever wilde ondernemingen stimuleren 

om te investeren. (VOORBEELD: de meerwaarde op een machine is tijdelijke vrijgesteld, indien de 

onderneming opnieuw investeert in zijn zaak → bij de verkoop van je machine realiseer je een 

meerwaarde van 2000 euro. Indien je die 2000 euro opnieuw investeert, is die meerwaarde 

vrijgesteld van belastingen).  

Hoe werkt het gunstregime?  

→ Enkel het netto deel van de meerwaarde is vrijgesteld. Boekhoudkundig wordt de waarde van de  

     meerwaarde berekend door de huidige waarde van het bedrijfsactivum te verminderen door de  

     boekwaarde van het activum. Fiscaal moet je daar nog de kosten van vervreemding van aftrekken.  

     En het is enkel het bedrag van de meerwaarde na aftrek van de kosten van vervreemding dat in  

     aanmerking komt voor de tijdelijke vrijstelling. (VOORBEELD: zie les 5 – slide 17).  

→ De meerwaarde komt in aanmerking voor de vrijstelling indien: 

     1) het gaat om een verwezenlijkte meerwaarde op immateriële vaste activa waarop werd  

         afgeschreven. Of indien het gaat om materiële vaste activa. 

     2) de activa sedert 5 jaar de aard heeft van vaste activa (moet meer dan 5 jaar op je balans  

         hebben gestaan).   

     3) de verkoopwaarde geherinvesteerd wordt in de onderneming (het bedrag van de  

          VERKOOPWAARDE moet worden herinvesteerd NIET de meerwaarde).  

     4) herinvesteerd wordt in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in de EER worden  

          gebruikt voor een beroepswerkzaamheid (dus investeren in bv: machines, ... maar bv niet in  

          gronden).  

     5) er wordt geherinvesteerd binnen een termijn van 3 jaar vanaf de 1e dag van het kalenderjaar  

          waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt.  

          OF bij herinvestering in een gebouwd onroerend goed, vaartuig of vliegtuig: binnen en termijn  

          van 5 jaar vanaf de 1e dag van het kalenderjaar waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt. Of  

          hier mag ook: vanaf de 1e dag van het voorlaatste belastbaar tijdperk dat de verwezenlijking  

          van de meerwaarde voorafgaat (ZIE MAIL VOOR UITLEG?).  

→ Er geldt een gespreide belastingheffing. Indien je aan alle voorwaarden voldoet en een nieuw  

     activum hebt verworven dat afgeschreven wordt, dan zal de belasting gespreid worden over de  

     afschrijvingstermijn van het nieuw activum. (VOORBEELD: je hebt al meer dan 5 jaar een machine  

     met boekwaarde van 500 euro en verkoopt de machine aan 800 euro. Je hebt dus een  

     meerwaarde gerealiseerd van 300. Het volgende jaar koop je een nieuwe machine aan 800 euro  

     met een afschrijvingstermijn van 5 jaar. De 300 euro meerwaarde zal dan gespreid over 5 jaar  

     belast worden. Elk jaar wordt het dus belast aan: 300/5 x progressief belastingtarief).  

→ Door de gespreide belasting kan het heel interessant zijn om te gaan investeren in een gebouwd  

     onroerend goed dat wordt afgeschreven over een periode van bijvoorbeeld 30 jaar. Je zal dan 300  

     euro betalen over een periode van 30 jaar i.p.v. over een periode van 5 jaar.  

Stel je kiest ervoor om direct belasting te betalen en de meerwaarde niet direct te herinvesteren, dan 

zal de meerwaarde belast worden aan een onmiddellijke belastingheffing van 16,5%.  
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g) Onderwaardering activa & overwaardering van passiva 

Dit is een speciaal type belastbare inkomsten, want het gaat over iets dat je geboekt hebt in strijd 

met de boekhoudkundige waarderingsregels. Bijvoorbeeld: de activa zijn in waarde lager geboekt dan 

ze werkelijk waard zijn of de schulden zijn te hoog geboekt.  

Indien de belastingadministratie vaststelt dat iets is gebeurd in strijd met de boekhoudkundige 

waarderingsregels, dan moet je toch nog steeds belastingen betalen.  

Er is een onderscheid tussen de aanschaffingsprijs en de marktwaarde. Het maakt niet uit dat de 

boekwaarde van je activum verschilt van de marktwaarde van het activum.  

Ogenblik belastbaarheid: ... iets met 3 jaar. Blablabla kijk video 2 laatste 10 minuten nog eens.  

Aftrekbare beroepskosten? 

Meerwaarde gerealiseerd op bedrijfsactiva komen terecht in de opbrengsten. Fiscaal wordt er een 

uitzondering op deze specifieke opbrengsten gemaakt (zie hierboven → gunstregime). De wetgever 

heeft ook een aantal afwijkingen gezien qua beroepskosten. Ook hier geldt de primauteit van het 

boekhoudrecht, maar de fiscaliteit heeft een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat er 

niet te veel kosten worden afgetrokken van de opbrengst (want dat zou leiden tot een lager 

belastbaar bedrag). De fiscaliteit wil zo vermijden dat belastingplichtigen extra kosten aanrekenen 

om minder belastingen te betalen.  

a) Algemene fiscale voorwaarden 

Om fiscaal aanvaard te worden moeten de kosten ten eerste voldoen aan de voorwaarden van het 

boekhoudrecht, maar ten tweede ook aan de voorwaarden die de fiscaliteit oplegt: 

- Het moet gaan om beroepskosten die gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te  

  verkrijgen of te behouden. Het gaat hier ook om onvrijwillige kosten (bv: kosten van een  

  accountant → je bent verplicht om een boekhouding te doen, je wil dat niet persé). Privé-uitgaven  

  vallen hier niet onder.  

- Eenjarigheidsbeginsel: de kosten moeten geboekt worden tijdens het boekjaar waarin zij betrekking  

  hebben. Dit in principe via overlopende rekeningen. Tenzij het gaat om vooruitbetaalde kosten, dan  

  geldt er een afwijking. Die kosten mag je volledig aftrekken van je belastbaar inkomen.  

  VOORBEELD: je gaat een lening aan en betaalt elke 1ste juli de interesten van de komende 12  

  maanden. Normaal gezien zou je via overlopende rekening de kosten van de laatste 6 maand  

  moeten overbrengen naar het volgende boekjaar, maar men aanvaard in de personenbelasting dat  

  de vooruitbetaalde kosten in mindering mogen gebracht worden van je belastbar inkomen. 

- Je moet de echtheid en het bedrag kunnen bewijzen aan de hand van verantwoordingstukken (zoals  

  facturen, ...).  

b) Kosten uit waardering 

Het gaat hier om waardeverminderingen, voorraadwijzigingen en afschrijvingen. 

c) Diverse bedrijfskosten 

Het gaat hier om interesten op leningen (kapitalen aangewend in de onderneming → het moet ook 

gaan om leningen gemaakt in de huidige beroepsactiviteit → zie slide 26), persoonlijke sociale 

zekerheidsbijdragen en bezoldigingen (van de werknemers).  
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d) Beroepskosten aftrekbaar voor 120% 

De wet voorziet voor sommige kosten dat die aftrekbaar zijn voor 120%. Dat zijn kosten waarvan de 

wetgever graag wil dat we ze maken. Het gaat hier om: 

- Kosten door gemeenschappelijk vervoer van werknemers (= milieuvriendelijker).  

- Kosten van beveiliging 

- Kosten van fietsgebruik (bv: aanschaffing elektrische fiets voor werknemers).  

e) Beroepskosten die beperkt aftrekbaar zijn 

Andere kosten zijn, in tegenstelling tot vorig puntje, beperkt aftrekbaar. De wetgever wil liever niet 

dat je de kosten maakt of wil niet dat je overdrijft met deze kosten. 

- Verplaatsingskosten  

  → Voertuigen aangeschaft vóór 1/1/2018 zijn voor 75% aftrekbaar. 

  → Na 1/1/2018 zijn de voertuigen beperkt belastbaar afhankelijk van de CO2-uitstoot (hoe lager de  

       CO2-uitstoot, hoe groter het percentage dat je kan aftrekken). Ondernemingen worden zo  

       gestimuleerd om auto’s te kopen die een lagere CO2-uitstoot hebben.  

  → Brandstofkosten zijn voor 75% aftrekbaar.  

- Restaurantkosten zijn voor 69% aftrekbaar. 

- Receptiekosten & relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar.  

f) Beroepskosten die niet aftrekbaar zijn 

Sommige beroepskosten zijn helemaal niet aftrekbaar.  

- Kledijkosten (bv: je koopt een driedelig kostuum om enkel en alleen aan te doen om te werken →  

  niet aftrekbaar). Een uitzondering is reglementair opgelegde werkkledij (bv: toga v/e advocaat,  

  doktersjas, ...) 

- Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoefte overtreffen. Dit is een moeilijke kwestie, want  

  wanneer worden de beroepsbehoefte op onredelijke wijze overtroffen? (Bv: accountant heeft 4  

  auto’s als bedrijfswagen. Die 4 auto’s zouden dan op onredelijke wijze de beroepsbehoefte  

  overtreffen). Heel veel discussie hieromtrent.  

- Personenbelasting: de personenbelasting zelf kwalificeert niet als een aftrekbare beroepskost. Deze  

  wordt wel opgeschreven in de boekhouding als kost, maar mag dus niet fiscaal aftrekbaar zijn.  

Dubbelbelastingverdragen 

Stel België is je woonstaat en je hebt een bakkerij in België, maar je hebt ook een 

ondernemingsactiviteit in Nederland (een bakkerij). Je moet een boekhouding opstellen voor al je 

ondernemingsactiviteiten; dus je ondernemingsactiviteiten in België en je ondernemingsactiviteiten 

in Nederland. De personenbelasting zal berekend worden op basis van die boekhouding (belastingen 

op de Nederlandse en Belgische winsten). MAAR in Nederland stelt men ook winsten vast op 

grondgebied van Nederland. België moet dan als woonstaat de winsten in Nederland vrijstellen van 

belastingen.  

De BRONSTAAT belast dus de winsten die toerekenbaar zijn aan de vaste inrichting. De WOONSTAAT 

moet de winsten die toerekenbaar zijn aan de vaste inrichting vrijstellen. Een vaste inrichting in 

Nederland betekent dat er een fysieke vaste plaats is waar de onderneming actief is en de 

bedrijfsactiviteit van de onderneming moet op die fysieke plaats worden uitgevoerd. 

Je moet dan de vrijstelling van belastingen op winsten uit Nederland aanvragen in je 

belastingaangifte.  
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2. Bezoldigingen van werknemers (mensen met een arbeidsovereenkomst) 
Over wie gaat het hier? 

De werknemers. Zij hebben een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. We zeggen dan dat zij een 

dienstbetrekking hebben. De werknemers staat meestal onder de werkgever.  

Wat zijn de belastbare inkomsten? 

Wanneer zijn de bezoldigingen belastbaar en waaruit bestaan de bezoldigingen? 

a) Ogenblik van belastbaarheid 

De bezoldigingen zijn belastbaar op het moment dat de werknemer de bezoldiging ontvangt. Je 

betaalt de personenbelasting op je bezoldigingen in het jaar dat je de bezoldigingen toegekend krijgt.  

b) De eigenlijke bezoldigingen 

Algemeen: de periodieke (meestal maandelijks) in geld, jaarlijks vakantiegeld, fooien (het maakt niet 

uit van wie je dat krijgt), ... 

Voordelen van alle aard: werkelijke waarde in hoofde van de genieter (voordelen die je krijgt in 

natura). VOORBEELD: je werkt als kelner in een restaurant en ontvangt maandelijks een fles wijn van 

je werkgever OF je krijgt een bedrijfswagen van een werkgever en krijgt na 4 jaar (op het einde van 

het leasingcontract tussen de werkgever en de leasingmaatschappij) de aankoopoptie die de 

werkgever heeft → de werknemer betaalt dus veel minder voor die auto. Het verschil tussen de 

catalogusprijs en de prijs die de werknemer nu betaalt voor de auto is volgens de administratie een 

voordeel van alle aard (en daarop moet de werknemer dus belastingen betalen).  

c) Sociale voordelen 

De wetgeving heeft een aantal sociale voordelen vrijgesteld tot op een bepaald niveau. Het gaat hier 

om collectieve voordelen (iedereen krijgt die), geen werkelijke bezoldigingen of geringe voordelen, 

gelegenheidsgeschenken, ... 

→ VOORBEELD: maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques, ecocheques, ... 

EXTRA: De belastingen op bezoldigingen in België zijn enorm hoog. Daarom proberen werkgevers 

actief te zoeken naar manieren om werknemers uit te betalen zonder al te veel belastingen te 

betalen. Aan cijfers is te zien dat maaltijdcheques steeds populairder worden. 

Aftrekbare beroepskosten? 

Welke kosten kunnen van de belastbare bezoldigingen worden afgetrokken? De werknemer kan 

kiezen: 

- De werkelijke beroepskosten aftrekken (kosten moeten worden bijgehouden om te kunnen  

  bewijzen dat die kosten werkelijk gemaakt zijn). Deze kosten moeten voldoen aan de algemene  

  voorwaarden van de fiscale aftrek (die hebben we besproken bij de winsten). Dat is niet altijd  

  evident voor werknemers. De zelfstandigen moeten een boekhouding bijhouden en kunnen de  

  kosten daar makkelijk uit bewijzen, werknemers niet.  

- Omdat het moelijker is voor werknemers om aan te tonen welke kosten ze hebben gemaakt,  

  kunnen ze ook opteren voor een aftrek van forfaitaire beroepskosten. Je mag je als werknemer  

  beroepen op een forfaitaire aftrek zonder te bewijzen dat deze kosten ook werkelijk zijn gemaakt.  

  Die forfaitaire beroepskosten zijn gelijk aan 30% van de belastbare inkomsten, met een maximum  

  van 4880 EUR (2020). Boven op die forfaitaire beroepskosten mag je ook nog eens je sociale  

  zekerheidsbijdragen & buitenlandse belastingen in mindering brengen van je belastbaar inkomen.  

  → EXTRA: de Belgische personenbelasting is NIET aftrekbaar, de buitenlandse personenbelasting  

       WEL. 
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Dubbelbelastingverdragen 

Hoe zit het nu in internationale context? In België geldt voor werknemers ook het principe dat als je 

fiscaal inwoner bent in België je dan belastbaar bent op je wereldwijde inkomen. Dus ook de 

bezoldigingen die je ontvangt in het buitenland.  

ALGEMENE REGEL: je wereldwijde inkomen is belastbaar in België (en dat moet je aangeven in je 

aangifte).  

MAAR: heel veel landen gaan ook belastingen invoeren op de bezoldigingen als de activiteiten zijn 

uitgevoerd op het grondgebied van dat land. (VOORBEELD: je woont in België, maar werkt in 

Frankrijk voor een Franse werkgever, dan gaat Frankrijk zeggen dat je een belasting moet betalen 

aangezien je de activiteiten hebt uitgevoerd op het Frans grondgebied PLUS nog eens de uitzonderlijk 

hoge personenbelasting van België). Er zou da niet veel meer overblijven van die bezoldigingen.  

DUS landen hebben dubbelbelastingverdragen gesloten.  

De OESO heeft een regel opgesteld m.b.t. de bezoldigingen: 

Je bent belastbaar in de woonstaat. UITZONDERING: als je in een andere staat werkt, dan ben je 

belastbaar in de werkstaat.  

UITZONDERING OP DE UITZONDERING: de bezoldiging is toch belastbaar in de woonstaat, indien je 

niet meer dan 183 dagen hebt gewerkt in de werkstaat (in een periode van 12 maanden) EN indien 

de bezoldigingen niet gedragen of betaald worden door een werkgever in de werkstaat (beide 

voorwaarden moeten voldaan zijn).  
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3. Bezoldigingen van bedrijfsleiders (zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen) 
Wat zijn bedrijfsleiders? 

We onderscheiden 2 soorten bedrijfsleiders: 

- Formeel benoemde bedrijfsleiders: bestuurders, zaakvoerders, de vereffenaars, ... 

- Leidende functies buiten een arbeidsovereenkomst: meestal de hogere managementfuncties. Zij  

  spreken meestal met de overneming af dat zij bepaalde managementdiensten gaan verlenen. De  

  topmanagers hebben vaak geen arbeidsovereenkomst (want zij staan niet onder het gezag van een  

  werkgever) → zij oefenen zelf het gezag uit).  

Wat zijn de belastbare inkomsten? 

Wanneer zijn de bedrijfsleiders belastbaar en waaruit bestaan de bezoldigingen? 

a) Ogenblik van belastbaarheid 

Het ogenblik van belastbaarheid voor bezoldigingen van bedrijfsleiders is hetzelfde als bij de 

werknemers. De bezoldigingen zijn belastbaar op ogenblik van betaling of toekenning.  

b) Eigenlijke bezoldigingen 

Het gaat hier om alle bezoldigingen die ontvangen in het kader van hun activiteit als bedrijfsleider: 

- Periodieke bezoldigingen in geld, jaarlijks vakantiegeld, ... 

- Voordelen van alle aard (zie voorbeeld flessen wijn): werkelijke waarde in hoofde van de genieter.  

- Tantièmes en zitpenningen: tantièmes zijn een deel van de winst dat aan bedrijfsleiders van de  

  vennootschap wordt toegekend (niet te verwarren met het bezitten van aandelen). Zitpenningen  

  zijn vergoedingen die toegekend worden naar aanleiding van de vergaderingen van de raad van  

  bestuur. De bestuurders die effectief aanwezig zijn op de vergaderingen ontvangen een zitpenning  

  voor die vergadering.  

c) Sociale voordelen 

De wetgeving heeft een aantal sociale voordelen vrijgesteld tot op een bepaald niveau. Het gaat hier 

om collectieve voordelen (iedereen krijgt die), geen werkelijke bezoldigingen of geringe voordelen, 

gelegenheidsgeschenken, ... 

→ VOORBEELD: maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques, ecocheques, ... 

→ Hetgeen over huwelijkspremie moeten we niet kennen.  

Aftrekbare beroepskosten? 

Bij de bedrijfsleiders is er ook een mogelijkheid om een keuze te maken.  

- Via werkelijke beroepskosten: hetzelfde als bij de werknemers (er gelden hier ook de algemene 

voorwaarde voor de fiscale aftrek).  

- Via forfaitaire beroepskosten: de forfaitaire aftrek bij bedrijfsleiders is lager dan bij de werknemers.  

  Als de bedrijfsleiders hierop beroep doen, dan kunnen zij maar 3% aftrekken van hun beroepskost  

  (met een maximum van 2.580 EUR). Daarbovenop kunnen zij hun sociale zekerheidsbijdragen &  

  buitenlandse belastingen aftrekken.  

In de praktijk zien we dat bedrijfsleiders meer beroep doen op de aftrek van de werkelijke 

beroepskosten. Dat heeft te maken met 2 zaken: 

1) De forfaitaire aftrek voor beroepskosten is bij bedrijfsleiders minder interessant (lager dan bij  

    werknemers).  

2) De bedrijfsleiders hebben meestal meer kosten die zij zelf maken. Werknemers worden goed  

    verzorgd door de bedrijfsleiders, maar de bedrijfsleiders worden door niemand verzorgd.  

→ Bedrijfsleider worden hier sportief in (als ze zakelijke relaties thuis ontvangen, kunnen ze dan  

     kosten aftrekken van bv: het koffiezetapparaat?) 
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Dubbelbelastingverdragen 

Internationale context: stel je werkt bij een multinational in het hoge management en je bent lid van 

de raad van bestuur van zowel de Belgische vennootschap als alle andere buitenlandse 

vennootschappen. Je ontvangt bezoldigingen van elke vennootschap omdat je daar bestuurder bent.  

ALGEMENE REGEL: je woont in België, dus je bent onderworpen aan het feit dat je je wereldwijd 

inkomen moet aangeven in je belastingaangifte. Het probleem is dat er zich een situatie van dubbele 

belasting voordoet. De meeste landen voorzien dat de bezoldigingen die door de vennootschap in 

hun land wordt uitgekeerd belastbaar zijn in dat land. “De vennootschap is gevestigd op ons 

grondgebied, dus wij mogen die bestuurdersbezoldiging belasten.”  

REGEL (door OESO bepaald): voor bestuurders wordt de belasting op de bezoldiging betaald in de 

staat waar de vennootschap is gevestigd. Het maakt niet uit waar de raad van bestuur plaatsvindt 

(bv: met corona gebeurt dat online).  
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5. Diverse inkomsten 

De diverse inkomsten zijn een categorie van vuilbakinkomsten (een restcategorie van inkomsten) 

waarin de wetgever een aantal inkomsten belastbaar heeft gesteld die anders belastingvrij zouden 

zijn. Deze inkomsten kwalificeren niet als onroerende inkomsten, roerende inkomsten of 

beroepsinkomsten. Wat niet uitdrukkelijk belastbaar wordt gesteld door de wetgever blijft 

belastingvrij.  

1. Meerwaarde op gebouwde onroerende goederen 
Hoe komt het dat meerwaarde aanbod komt? Meerwaarde is toch geen inkomst? Klopt, daarom 

wordt de meerwaarde op onroerende goederen niet gezien als een onroerende inkomst.  

Een inkomen uit onroerende goederen krijg je periodiek zonder dat je onroerend goed niet meer in 

je bezit is.  

Een meerwaarde op een gebouwd onroerend goed kan je enkel realiseren als je het onroerend goed 

verkoopt. Toch worden zij geregistreerd als inkomen.  

Wanneer heeft de wetgever die meerwaarde belastbaar willen stellen? De wetgever wilde vermijden 

dat particulieren zouden investeren in onroerende goederen met een speculatief inzicht (om die 

gebouwen dus relatief snel te verkopen). De wetgever deed dit omdat dit een invloed had op de 

markt en de prijzen van onroerende goederen zo de hoogte in zouden gaan en dat wou men 

vermijden.  

Het is duidelijk bepaald in de wetgeving wanneer je een onroerend goed ‘te snel’ verkoopt.  

→ Wanneer je het onroerend goed verkoopt binnen een termijn van 5 jaar, te rekenen van de datum  

     op de authentieke akte van verkrijging. Wanneer je na de termijn het gebouw verkoopt, dan kan je  

     dat belastingvrij doen.  

→ Als je het onroerend goed niet zelf hebt gekocht, maar hebt verkregen via een schenking van een  

     familielid, dan kan je het na 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van de schenking, belastingvrij  

     verkopen. MAAR de schenker moet de authentieke akte op datum van verkoopt minstens 5 jaar  

     geleden hebben verkregen (zoals het puntje hierboven). 

Er geldt een vrijstelling voor de eigen woning: de eigen woning is je hoofdverblijfplaats (als je 

gedurende een ononderbroken periode van minstens 12 maanden in de woning bent verbleven). De 

wetgever heeft deze uitzondering ingevoerd omdat ze hebben vastgesteld dat je in sommige gevallen 

van woning moet veranderen om redenen die volledig losstaan van speculatie (bv: verhuizen omwille 

van je job en daarna vaststellen na een jaar dat het toch niet de job is die je echt wou).  

Hoe wordt de meerwaarde berekend? 

De meerwaarde is in principe gelijk aan de prijs die ik nu ontvang, verminderd met de prijs die er zelf 

voor heb betaald. MAAR er worden een aantal correcties aangebracht. 

De overdrachtsprijs mag worden verminderd met de kosten van vervreemding (bv: kosten aan 

notaris, expert die waarde schat, ...).  

De aankoopprijs wordt vermeerderd met de kosten die ik heb gemaakt bij aankoop van het 

onroerend goed (kan ook bv gaan over een expert die de waarde schat). Als je die kosten niet kan 

bewijzen, dan mag je forfaitair 25% van de aankoopprijs aftrekken. Daarnaast kan je ook kosten van 

werken (bv: renovatiekosten) hebben gemaakt, die kosten mogen dan bij de aankoopprijs worden 

geteld. Tot slot mogen we ook nog eens per jaar van volledig bezit de waarde van het onroerend 

goed herwaarderen met 5% (hoe langer je dat onroerend goed in je bezit hebt, hoe meer waard het 

wordt → belastbare grondslag daalt MAAR je betaalt natuurlijk ondertussen belasting op dat goed). 
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DUS:  

meerwaarde = (overdrachtsprijs – kosten van vervreemding) – (aankoopprijs + kosten bij aankoop +  

                            kosten van werken + jaarlijkse herwaardering van 5%) 

Er geldt een afzonderlijk tarief van 16,5% op die meerwaarde. De redenering erachter: de 

vastgoedhandelaar gaat bij de aankoop en verkoop van gebouwde onroerende goederen al een 

personenbelasting betalen (tot 50%), dus in een professioneel karakter geldt dit tarief niet. MAAR 

iemand die speculatief (en zonder beroepskarakter) gebouwde onroerende goederen aankoopt e 

verkoopt zal geen personenbelasting betalen en zal dus het afzonderlijk tarief van 16,5% betalen.  

Dubbelbelastingverdragen 

De internationale context: stel je hebt een tweede verblijf in Frankrijk en wil dat verkopen, dan zou je 

dat moeten aangeven in je belastingaangifte, want in België is je wereldwijde inkomen belastbaar. 

MAAR je zou dan ook een belasting moeten betalen in Frankrijk bij de verkoop van dat gebouwd 

onroerend goed (want dat ligt op Frans grondgebied).  

REGEL (door OESO bepaald): voor meerwaarde op gebouwde onroerende goederen zal het land waar 

het onroerend goed gelegen de belasting mogen innen & zal België dus een vrijstelling moeten geven 

(je moet het wel nog altijd aangeven in je wereldwijde inkomen). 

2. Speculatieve inkomsten 
Het gaat hier over speculatieve inkomsten over het algemeen (niet over de speculatieve verkoop van 

onroerende goederen binnen een periode van 5 jaar). Het gaat hier zowel over roerende goederen 

als onroerende goederen, portefeuillebeheer, ...  

Stel dat je een beleggingsportefeuille hebt en je krijgt daar dividenden en interesten uit, dan 

kwalificeren zij als roerende inkomsten en worden zij op die manier al belast. MAAR stel dat je 

binnen je portefeuille af en toe aandelen aankoopt en verkoopt en daar een meerwaarde op 

realiseert. Als dat kwalificeert binnen het normaal beheer van het privévermogen (het beheer zoals 

een goede huisvader), dan zal de meerwaarde niet belastbaar zijn.  

De meerwaarde is WEL belastbaar indien het verder gaat dan een normaal beheer van het 

privévermogen en als die beleggingsportefeuille heel speculatief wordt beheerd.  

Hoe bepaalt men of het beheer al dan niet speculatief is?  

- Is er veel risico genomen? (Bv: lening aangegaan?) 

- Is er sprake van een repetitief karakter? (Bv: worden er maandelijks of wekelijks aandelen  

  aangekocht en verkocht?) 

→ Deze criteria zijn al gebruikt bij het professionaliseringskarakter. De rest van die criteria mogen  

     ook hier gebruikt worden om te bepalen of het een beroepsinkomen is.  

Als het echt een beroepsinkomen is, dan ga je gewoon de personenbelasting moeten betalen aan 

progressieve tarieven tot 50%. Als je speculeert op een niet-professionele manier, dan geldt het 

afzonderlijk tarief van 33%. Als je het privévermogen normaal beheert, dan word je vrijgesteld van 

belastingen.  

→ 3 mogelijke manieren om belast te worden.  

Dubbelbelastingverdragen 

De internationale context: de bron van de goederen in je beleggingsportefeuille is een ander land, 

kan dat land dan een belasting heffen? NEEN, als het gaat over een inkomen dat nergens anders 

staat in het verdrag, dan mag de woonstaat belasten. Het moet dan wel gaan over speculatieve 

inkomsten.  
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6. Herhaling: grondslag van de belasting 

De grondslag van de personenbelasting bestaat uit 4 verschillende inkomsten: 

1) Inkomen van onroerende goederen 

2) Inkomen van roerende goederen 

3) Beroepsinkomen 

4) Diverse inkomsten 

Hoe de personenbelasting wordt berekend vertrekt bij de grondslag van de personenbelasting. We 

gaan telkens bij elke categorie kijken naar wat het bruto-inkomen is, welke inkomsten vrijgesteld 

kunnen worden en welke kosten aftrekbaar zijn.  

Op slide 3 wordt aangegeven dat een aantal inkomsten worden belast die niet in de grondslag van de 

personenbelasting zitten. Er zijn een aantal inkomsten besproken die een afzonderlijke belasting 

krijgen (worden niet samengeteld met alle andere inkomsten): 

- Roerende inkomsten (dividenden, interesten): een vennootschap moet bij de uitbetaling van  

  dividenden en interesten een roerende voorheffing van 30% inhouden. Die roerende voorheffing is  

  de manier waarop de personenbelasting wordt geïnd. Deze roerende voorheffing heeft een  

  bevrijdende werking (je moet deze inkomsten niet aangeven in je personenbelasting). Als er geen  

  roerende voorheffing werd ingehouden, dan ben je wel verplicht de dividenden en interesten aan te  

  geven in je aangifte (bv: buitenlandse dividenden of interesten die geen roerende voorheffing  

  inhouden).  

- Meerwaarde op bepaalde immateriële en materiële vaste activa kunnen genieten van een gunstige  

  (tijdelijke) vrijstelling van belastingen → gespreide belasting. Indien je niet kiest voor de gespreide  

  belasting, dan wordt het niet in de grondslag van de personenbelasting geplaatst, omdat zij een  

  ander tarief hebben: 16,5%. 

- Diverse inkomsten (afzonderlijk tarief): meerwaarde op gebouwen (16,5%) & speculatieve  

  inkomsten (33%) 

Al deze afzonderlijke tarieven zijn voordeliger dan het hoogste tarief in de personenbelasting (50%) 

en op die manier kunnen die dus in veel gevallen interessant zijn, MAAR we zullen zien dat de 

tarieven in de personenbelasting progressief zijn en dus soms voordeliger kunnen zijn (voor mensen 

met een lager inkomen).  

Ook de voorheffingen zijn belangrijk bij de berekening van de personenbelasting, want we moeten 

met die voorheffing rekening houden. Het is nuttig om de soorten voorheffing nog een op te 

noemen, omdat zij allemaal anders werken. Verschillende soorten voorheffing: 

- Onroerende voorheffing: van toepassing op eigenaars van onroerende goederen. Deze voorheffing  

  wordt geïnd door het Vlaams Gewest en we hebben gezien dat dat eigenlijk gewoon een extra  

  belasting is. Je betaalt boven op je personenbelasting een roerende voorheffing. 

- Roerende voorheffing: verschuldigd op de roerende inkomsten, maar is helemaal anders dan de  

  onroerende voorheffing. Deze voorheffing is een manier om de personenbelasting om roerende  

  inkomsten te innen (GEEN bijkomende belasting dus).  

- Voor de beroepsinkomsten spreken we over de bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing is een  

  voorschot op de definitieve personenbelasting op bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders.  

  Wanneer er een bezoldiging wordt toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider, dan is deze  

  bezoldiging onderworpen aan de personenbelasting (die wordt het volgende jaar berekend door het  

  aan te geven in de aangifte). MAAR voor dat de bezoldiging wordt uitbetaald moet er een  

  bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Men heeft dit systeem ingevoerd zodat de Belgische  

  schatkist veel sneller de belastingopbrengsten ontvangt. Het bedrag dat moet worden ingehouden  

  is bepaald in de wetgeving. Indien er te veel of te weinig betaald werd, wordt dat gecorrigeerd, dan  
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  wordt dat aangepast wanneer de werknemer/bedrijfsleider de werkelijke belastingen zal betalen.  

  EXTRA: artikel over corona op slide (zij legt dat uit in video 1 van 6/11). 

Voorafbetalingen 

De bedrijfsvoorheffing hierboven verschilt van de voorafbetaling omdat een voorafbetaling het 

bedrag is van de zelf te ramen verschuldigde personenbelasting. Het is een voorschot op de te innen 

personenbelasting. Zo moet de overheid niet een jaar wachten op nieuwe inkomsten. Deze 

voorafbetaling is te betalen door zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders. Het betaalde 

voorschot wordt doorgestort naar de schatkist. Zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders hebben 

geen werkgever die zorgt voor die voorafbetaling, dus zij moeten zelf een raming maken van de 

belasting die hij denkt te zullen moeten betalen.  

Maar waarom zou je als zelfstandige ondernemer of bedrijfsleider die voorafbetaling uitvoeren? 

Omdat als je niet genoeg voorschot hebt betaald, je gesanctioneerd wordt met een 

belastingvermeerdering.  

1. Berekening van de belasting 
Iedereen heeft recht op een belastingvrije som. Op het eerste inkomen dat je in 2021 is vrijgesteld 

(twv 8990 EUR = belastingvrije som).  Wat buiten de leerstof valt, maar toch handig is om te weten: 

hoe meer kinderen je hebt, hoe groter de belastingvrije som zal zijn.  

De Belgische personenbelasting werkt met schijven, wat maakt dat het een progressieve belasting is. 

Wanneer je jaarlijks inkomen valt in de eerste schijf, dan zal je een tarief van 25% moeten betalen. 

Wanneer je jaarlijks inkomen in een schijf erboven valt, dan zal je een tarief van 25% op de eerste 

schijf moeten betalen, een tarief van 40% op de tweede schijf, een tarief van 45% op de derde schijf 

en een tarief van 50% op de laatste schijf. (Op de slide staat het mooi in een kader).  

→ Draagkrachtprincipe: mensen met een hoger inkomen, betalen hogere belastingen.  

Verband belastingschijven & belastingvrije som: iedereen heeft recht op die belastingvrije som, maar 

uit welke schijf halen we die som weg? Dat vrijgesteld bedrag van, afgerond, 9.000 EUR in mindering 

te brengen van het inkomen dat in de eerste schijf zit. Dat lijkt misschien heel slim van de 

belastingadministratie omdat zij zo minder belastingen moeten betalen, maar er zit een andere 

redenering achter. Indien het vrijgesteld bedrag op een andere manier in mindering zou worden 

gebracht, dan zou het de rijken meer voordelen geven dan de armen (en dan kan niet iedereen van 

die som gebruik maken).  

2. Belastingvermindering voor buitenlandse inkomsten 
Nadat de belasting is berekend gaan we rekening houden met de belastingvermindering voor 

buitenlandse inkomsten. Sommige buitenlandse inkomsten zijn vrijgesteld van de belasting, terwijl 

we die wel in onze belastingaangifte moeten aangeven als wereldwijd inkomen. Voorbeelden: 

- Inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen 

- Winsten vaste inrichting 

- Bezoldigingen werknemer (indien langer dan 183 dagen in de werkstaat) 

- Bezoldigingen bedrijfsleider indien buitenlandse vennootschap 

- Meerwaarde onroerende goederen 

Deze vrijstelling geldt altijd met progressievoorbehoud. Dat betekent dat de progressieve tarieven 

(op slide 8, les 06-11) ook nog gelden als je inkomen haalt uit andere landen. Dus als je een serieus 

inkomen haalt uit een ander land, dan zal het inkomen in België aan een hogere schijf belast worden.  
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Stel: je verdient 20.000 euro aan bezoldigingen in België en verdient daarnaast 200.000 euro aan 

inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen. Dan zit je zeker in de belastingschijf van 50% met 

je inkomsten. Eerst en vooral wordt die 20.000 euro samengeteld met die 200.00 euro. Daarna gaat 

men op die som de progressieve berekening maken. Pas na die berekening gaat men kijken naar de 

vrijstelling van het bedrag. Men haalt die 200.000 euro aan inkomsten uit buitenlandse onroerende 

goederen uit de Belgische personenbelasting (want er werden daar al belastingen in een ander land 

voor betaald).  

MAAR men wou niet dat die 20.000 euro aan bezoldigingen aan het laagste tarief werden belast 

(omdat je al een heel groot bedrag aan inkomen uit een ander land haalt en daardoor een serieuze 

draagkracht hebt).  

DUS de wetgeving schakelde progressievoorbehoud, waardoor de 20.000 in de hoogste schijf belast 

zal worden.  

3. Actualiteit 
De Belgische belasting voor bezoldigingen is uitzonderlijk hoog in België (we zijn koploper in Europa). 

Maar ook de belasting op roerende inkomsten is relatief zwaar. Andere landen hebben daarnaast 

een vermogensbelasting, terwijl België dat niet heeft. MAAR nu heeft de nieuwe regering-De Croo 

daar wel werkt van gemaakt. Het gaat hier om een effectentaks (voor effectenrekeningen met een 

waarde van 1.000.000 euro of meer). Deze taks bedraagt 0,15% en zou zo’n 428 miljoen euro per jaar 

opleveren.  

In het artikel op slide 10-12 kunnen we lezen dat de OESO kritiek geeft op onze manier van belasten: 

1) De OESO geeft kritiek op het feit dat het relatief eenvoudig is om de personenbelasting als een  

    zelfstandige ondernemer te ontlopen door je activiteiten onder te brengen in een vennootschap.  

    De vennootschapsbelasting is 25% lager dan de personenbelasting. Dat vindt de OESO niet oké. 

2) De OESO stelt vast dat als je zo’n vennootschap hebt, dat je dan in de plaats van dividenden uit te  

    keren (waarbij je 30% personenbelasting betaalt) je je aandelen verkoopt zodat je meerwaarde  

    ontvangt die niet belastbaar is (zolang dat dat niet speculatief is). Zo haal je belastingvrij geld uit je  

    vennootschap 

3) De OESO pleit voor een verhoging van belasting op vermogenswinsten, omdat België dat niet echt  

    heeft (de effectentaks van regering De Croo sluit hierbij aan). Het IMF (Internationaal Monetair  

    Fonds) heeft ongeveer dezelfde aanbevelingen, maar voegt daar ook aan toe dat inkomsten uit  

    onroerende goederen op een andere manier belast zouden kunnen worden. We zouden inderdaad  

    bijvoorbeeld een belasting kunnen heffen op de werkelijke huurinkomsten i.p.v. op een forfaitair  

    bedrag dat veel lager ligt.  
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III. Deel III: Vennootschapsbelasting  

1. Toepassingsgebied 

De Belgische vennootschapsbelasting is van toepassing op binnenlandse vennootschappen. 

Binnenlandse vennootschappen zijn vennootschappen die voldoen aan 3 criteria: 

1. De vennootschap moet regelmatig opgericht zijn met rechtspersoonlijkheid. 

2. Het moet gaan om een entiteit die een onderneming exploiteert of verrichtingen van  

     winstgevende aard uitoefent. 

3. De maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer moet in  

     België gevestigd zijn. 

1. Rechtspersoonlijkheid 

Toegekend door het vennootschapsrecht (bv: NV, BV, VOF, VZW, ...). Het zorgt ervoor dat 

schuldeisers niet aan het persoonlijk vermogen van de vennoten kunnen komen. 

Hoe gaan we buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd belasten? We kijken naar de 

lex societatis (we kijken naar het buitenlandse vennootschapsrecht 

Sommige vennootschappen in België hebben geen rechtspersoonlijkheid (bv: de maatschap). Die 

vennootschappen zijn dus niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dat betekent niet dat 

zij NIET belast worden, maar als zij winsten ontvangt, dan wordt de winst geacht rechtstreeks toe te 

komen aan de vennoten/aandeelhouders en gaan die winsten dus in de personenbelasting worden 

opgenomen.  

2.Exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard 

Een exploitatie is een duurzame activiteit.  

Sommige ondernemingen hebben niet als hoofddoel winst maken, maar doen wel verrichtingen van 

winstgevende aard. VOORBEELD: je hebt een cultuurhuis (dat cultuur aanbiedt en daar geen winst op 

maakt) dat terwijl een cafetaria uitbaat (daarop wil men wel winst genereren). Dat is een typische 

vorm van een VZW. We maken een onderscheid tussen 3 VZW’s: (1) zuivere vzw, die doen zaken die 

niets met winst te maken hebben, (2) onechte vzw, die nemen de vorm aan van een vzw maar maken 

wel winst en ontsnappen zo aan de vennootschapsbelasting en (3) gemengde vzw, vzw zoals het 

cultuurhuis: het cultuurhuis heeft een niet-winstgevend hoofddoel (stimuleren van cultuur), maar 

stelt daarnaast een aantal handelingen die wel winstgevend kunnen zijn.  

Hoe gaat men om met zo’n gemengde VZW? Men kijkt naar 2 criteria: 

1. Aarde van de VZW: wat voor soort activiteiten ontwikkelt deze entiteit.  

2. Gebruikt men professionele methoden voor deze activiteiten? 

CASUS nonnen: zie les 20 november video 1 (00:17:00) 

3.Maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België 

Geeft aanleiding tot de meeste discussie in de praktijk. Je zou denken dat als je een vennootschap 

opricht in een belastingparadijs (zoals Luxemburg bv) je niet meer onderworpen wordt aan de 

hogere belasting in België. MAAR men kijkt om te weten of een vennootschap is onderworpen aan 

de Belgische vennootschapsbelasting niet naar waar de vennootschap is opgericht, maar naar de 

maatschappelijk zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer in België. Men 

kijkt naar waar de onderneming gemanaged/beheerd wordt. 
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Hoe beoordeelt men dat? 

- Men kijkt eerst naar het adres in de statuten (het gaat hier om buitenlandse vennootschappen). 

- Men kijkt naar de plaats van de AV en de RvB (kan makkelijk omzeild worden). 

- Men kijkt daarna naar de plaats waar de strategische beslissingen worden genomen. 

- Men kijkt daarop volgend naar het inwonerschap van de gekwalificeerde bestuurders. 

- Men kijkt waar de kantoorruimte van het gekwalificeerd personeel. 

- Men kijk ten slotte naar de briefwisseling, bankrekeningen, boekhouding, ... van de vennootschap. 

Op de slides vind je een voorbeeld van zo’ vennootschap waar er discussie was.  

2. Grondslag van de vennootschapsbelasting 

1. Uitgangspunt 
De grondslag in de vennootschapsbelasting wordt vastgesteld via de regels die we al besproken 

hebben inzake winsten, tenzij de uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.  

De primauteit van het boekhoudrecht geldt hier. Dit betekent dat de boekhoudkundige 

waarderingsregels in principe doorwerken op fiscaal vlak, tenzij de fiscale wetgeving uitdrukkelijk een 

uitzondering voorziet. 

Ook inkomsten uit onroerende en roerende goederen kwalificeren als beroepsinkomsten. In het 

kader van de personenbelasting hebben we gezien dat als iemand onroerende of roerende goederen 

heeft en dus roerende inkomsten of onroerende inkomsten krijgt, dat dan de 

professionaliseringsregel geldt. Die discussie hebben we niet in de vennootschapsbelasting, want die 

inkomsten zijn sowieso al professioneel (beroepsinkomsten).  

2. Ogenblik van belastbaarheid 
Hier gelden dezelfde regels als de regels inzake winsten. Dit betekent dat opbrengsten en kosten 

moeten toegewezen worden aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het tijdstip van de 

betaling van de opbrengsten of kosten.  

Slide 13: zie video (IP-vennootschappen, financieringsvennootschappen en holding vennootschappen 

hebben fiscale voordelen → operationele vennootschappen niet MAAR door interesten en royalties 

te betalen aan de andere vennootschappen vermindert de belastingdruk omdat ze minder winst 

hebben). 

3. Belastbare winst uit onroerende inkomsten (operationele vennootschappen) 
Inkomsten uit onroerende goederen gaan we vooral terug vinden bij operationele vennootschappen.  

In de personenbelasting hebben we gezien dat niet-verhuurde onroerende goederen belast worden, 

dat is niet het geval bij de vennootschapsbelasting (meestal gebruiken zij die gebouwen zelf, wat niet 

leidt tot een bedrijfsopbrengst).  

De verhuurde onroerende goederen zijn wel belastbaar: werkelijk bedrag & huurvoordelen. 

De vennootschappen zijn net zoals bij de personenbelasting belastbaar op hun wereldwijde inkomen. 

Dus binnen- en buitenlandse verhuur van onroerende goederen zijn belastbaar in België (de 

dubbelbelastingverdragen zijn hier ook van toepassing).  
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4. Belastbare winst uit roerende inkomsten 
Het gaat vooral over de dividenden, interesten en royalties (worden ontvangen door de bijzondere 

vennootschappen op slide 13: holding vennootschap, financieringsvennootschap en IP-

vennootschap). De nationale wetgeving kent interessante fiscale wetgevingen toe aan deze 

inkomsten.  

Zo kan je dus ook schuiven met belastingen. Bv: holding vennootschap oprichten in een 

belastingparadijs, ... 

Hoe is het fiscale regime dan geregeld voor dergelijke inkomsten? We moeten een onderscheid 

maken tussen de roerende voorheffing aan de ene kant en de vennootschapsbelasting aan de andere 

kant.  

1.ROERENDE VOORHEFFING: 

Diegene die dividenden, interesten en royalties uitbetaalt, moet een roerende voorheffing inhouden. 

Dus de vennootschap die deze roerende inkomsten ontvangt, krijgt 30% minder.  

In een vennootschapsgroep kan dat leiden tot enorme kosten. Op slide 17 zien we een 

aandeelhouder (natuurlijk persoon) en die heeft aandelen in vennootschap X. Stel dat X een holding 

vennootschap is, dan heeft vennootschap X ook nog een aandelen in vennootschap Y.  

Vennootschap Y realiseert winsten en keert deze uit aan de aandeelhouders als vergoeding van 

kapitaal. Vennootschap Y keert een dividend uit aan vennootschap X, MAAR houdt 30% van dat 

dividend in en stort dat door naar de schatkist.  

Vennootschap X heeft dus 70% en betaalt dat verder uit aan zijn aandeelhouder (natuurlijk persoon). 

Deze vennootschap moet dan nog eens 30% van die 70% inhouden en doorstorten naar de schatkist. 

De natuurlijke persoon ontvangt dus uiteindelijk maar 49% (30% ● 70%) van het oorspronkelijke 

dividend dat vennootschap Y heeft uitgekeerd.  

Er gaat dus redelijk veel verloren. In de realiteit gaat staan er tussen X en Y nog 10 andere 

vennootschappen, waardoor de winst die uitgekeerd wordt aan de natuurlijke persoon miniem is. 

De wetgeving heeft om dit te vermijden vrijstelling toegekend bij uitkeringen aan vennootschappen. 

Bij dividenden is het zo dat als vennootschap X aandelen heeft in vennootschap Y die meer dan 10% 

vertegenwoordigen EN al meer dan een jaar in handen zijn van vennootschap X, dat de dividenden 

belastingvrij mogen worden uitgekeerd. PAS OP: deze vrijstelling is niet van toepassing tussen 

vennootschap en natuurlijk persoon.  

Voor interesten en royalties is de vrijstelling nog genereuzer. De wetgeving heeft een algemene 

vrijstelling ingevoerd voor interesten en royalties die worden betaald aan binnenlandse 

vennootschappen.  

(Verrekening van roerende voorheffing en terugbetaling moeten we niet kennen). 

2.VENNOOTSCHAPSBELASTING 

De dividenden, interesten en royalties die worden ontvangen zijn opbrengsten en maken dus deel uit 

van de winst. In verschillende landen hebben de wetgeving allerlei voordelen toegekend om de 

vennootschappen die deze ontvangen (holding vennootschappen, IP-vennootschappen en 

financieringsvennootschappen) naar hun land toe te trekken.  
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Ook in België zijn er een aantal voordelen: 

- Dividenden genieten van de aftrek voor de definitief belastbare inkomsten (DBI-aftrek) 

- Interesten zijn gewoon belastbaar (geen voordeel eigenlijk) 

- Royalties genieten van de aftrek voor innovatie-inkomsten 

Wat is de DBI-aftrek? 

Vennootschap Y realiseert winst en die worden belast in de vennootschapsbelasting. Op het ogenblik 

dat die vennootschap Y een dividend uitkeert aan vennootschap X, dan gaan bij vennootschap X het 

dividend ook in de resultatenrekening terechtkomen als een opbrengst en gaat dus deel uitmaken 

van de boekhoudkundige winst. Die winst was eigenlijk al belast in hoofde van vennootschap Y. Dat 

heet economische dubbele belasting. Dit is een inkomen dat 2 keer wordt belast in hoofde van 2 

verschillende personen (de ene keer als winst, de andere keer als dividend).5  

De wetgever heeft als oplossing voor deze economische dubbele belasting de DBI-aftrek in het leven 

geroepen. Dit is de aftrek voor definitief belaste inkomsten. Dat houdt in dat als vennootschap Y al 

vennootschapsbelasting heeft betaald op de winsten, dat de winsten beschouwd moeten worden als 

definitief belast (de winsten moeten dus verder niet meer belast worden). Na die eerste keer dat ze 

belast zijn, zijn ze 100% vrijgesteld van verdere belastingen. De DBI-aftrek wordt technisch 

gerealiseerd in de vorm van een aftrek (niet van een vrijstelling). De dividenden die al zijn belast zijn 

100% aftrekbaar van de winst. MAAR wat als je die aftrek niet meer kan doen (de aftrek is meer dan 

er afgetrokken kan worden)? (VOORBEELD: je hebt een winst van 60 en mag 100 aftrekken. Er blijft 

dan nog 40 over. Wat moet je daarmee doen?). De rest van de aftrek mag je overdragen naar de 

volgende jaren.  

Dit lijkt een goede regeling, maar vanuit sommige hoeken komt daar wel kritiek op. Men zegt dat de 

meest winstgevende bedrijven weinig belastingen betalen door die aftrek. Op slide 21 wordt 

verwezen naar holding Sofina.  

Op slide 22 staat nog extra kritiek. De reden waarom die vennootschappen zo weinig belastingen 

betalen heeft te maken met de vrijstelling van dividenden (DBI-aftrek).  

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de DBI-aftrek? 

Er zijn 3 soorten voorwaarden om in aanmerking te komen voor die aftrek (participatievoorwaarde, 

houdperiodevoorwaarde en taxatievoorwaarde).  

1) Participatievoorwaarde 

Je komt in aanmerking voor de DBI-aftrek als je een participatie hebt van ten minste 10% in de 

vennootschap of een aanschaffingswaarde van ten minste 2.500.000 EURO. Die 2,5 miljoen euro is 

zeer interessant in een aantal situaties. 

2) Houdperiodevoorwaarde 

Je komt in aanmerking voor de DBI-aftrek, indien de aandelen worden aangehouden voor een 

periode van minstens 1 jaar. Er moet niet aan de houdperiode worden voldaan als de dividenden 

worden ontvangen (op voorwaarde dat dat in de toekomst wel voldaan is). (VOORBEELD: je hebt de 

aandelen al 6 maanden en er wordt een dividend uitgekeerd. Je kan dan in aanmerking komen voor 

de DBI-aftrek als je zegt dat je nog minstens 6 maanden die aandelen behoudt). 

 
5 Juridische dubbele belasting is nog iets anders. Dan wordt er 2 keer belast in hoofde van dezelfde persoon (zie 
dubbele belasting verdragen). 
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In context van private equity investeringen is dit heel handig. (Slide 24) Stel dat je fondsen hebt die 

een bepaalde acquisitie gaan doen in België. Vaak gaat de fonds een vennootschap oprichten in het 

land waar de acquisitie gaat plaatsvinden (HoldCo). Die vennootschap ontvangt dan fondsen om de 

acquisitie te gaan doen (vaak hebben zij ook nog eens een banklening). De holding krijgt dan 

aandelen in TargetCo, met de operationele vennootschappen eronder. De acquisitie is dan rond. Het 

fonds vindt het jammer dat HoldCo nog een banklening heeft (interesten die betaald moeten 

worden). Er wordt dan vaak gezocht in de groep die net is overgenomen naar cash dat niet gebruikt 

wordt. Als dat zo is, dan wordt die cash uitgekeerd dmv een dividend naar HoldCo zodat zij zo snel 

mogelijk hun lening kunnen afbetalen. 

Men wil liefst geen belastingen betalen in die structuur. DUS het hof van justitie heeft gezegd dat de 

vrijstelling direct geldt en dat lidstaten niet kunnen vragen aan vennootschappen om een jaar te 

wachten om de dividenden uit te keren (met als voorwaarde dat ze wel langer dan 1 jaar die 

aandelen moeten behouden).  

3) Taxatievoorwaarde 

Soms kennen we DBI-aftrek toe voor dividenden die worden uitgekeerd door vennootschappen die 

zelf geen belastingen betaald hebben (= situatie van dubbele niet-belasting). De taxatievoorwaarde is 

erop gericht om dergelijke situaties te vermijden. Het zorgt ervoor dat we alleen DBI-aftrek 

toekennen als de vennootschappen zelf voldoende belastingen betalen. 

De wetgeving heeft betaald dat 5 verschillende vennootschappen niet voldoen aan de voorwaarde 

en dus niet in aanmerking komen voor de DBI-aftrek. We bespreken 3 daarvan (die het vaakst 

voorkomen in de praktijk): 

1e uitsluiting 

Vennootschappen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan buitenlandse 

belastingen van gelijke aarde of vennootschappen die zijn gevestigd in een land waar het nominaal 

tarief minder bedraagt dan 15% (je moet kijken naar de belasting van het land zelf, niet naar wat de 

vennootschap betaalt). 

UITZONDERING: EU-landen moeten niet voldoen aan de voorwaarde van het nominale tarief. Binnen 

de EU mag er geen discriminatie zijn. Dividenden afkomstig van Ierland of Cyprus mogen niet anders 

behandeld worden dan dividenden die afkomstig zijn uit België. Ierland en Cyprus hebben een tarief 

in de vennootschapsbelasting van 12,5%.  

CASUS: een Belgische vennootschap had geïnvesteerd in Afrikaanse landen door daar 

vennootschappen op te richten (in Ghana, in Gabon en in Ivoorkust). Die 3 landen voorzien een 

aantal voordelen voor ondernemingen die daar komen investeren. In Ghana moet je voor een 

periode van 10 jaar geen belastingen betalen als je een onderneming bent die investeringen doet in 

de agrosector (ongeveer hetzelfde in de andere landen). De landen hebben een nominaal/werkelijk 

tarief (= tarief dat de wetgeving oplegt) van 20%, wat dus meer is dan 15%. Als die ondernemingen in 

die landen winst maken en die winst uitkeren aan de Belgische vennootschap, komt die Belgische 

vennootschap die de dividenden ontvangt dan in aanmerking voor de DBI-aftrek? Een antwoord 

werd gevonden door op volgende vragen te beantwoorden: (1) is de vennootschap daar 

onderworpen aan een belasting van gelijke aard? Ja. (2) Zijn die vennootschappen gevestigd in een 

land waar het nominale tarief hoger is dan 15? Ja. (Er moet enkel gekeken worden naar het normale 

regime, niet naar die tax holidays).  

DUS de Belgische vennootschap kwam in aanmerking voor de DBI-aftrek. De overheden in Afrika 

doen dit om bedrijven aan te trekken (zou raar zijn moesten wij dat teniet doen).  
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2e uitsluiting 

De 2e uitsluiting zijn de offshore vennootschappen. Die vennootschappen zijn gevestigd in een land 

waar een offshore-regime geldt. Dat is een regime dat anders is dan dat wij kennen. In België ben je 

als inwoner belastbaar op je wereldwijde inkomen. Offshore vennootschappen zijn vennootschappen 

die alleen belastbaar zijn voor inkomsten die gerealiseerd worden op het land waar zij gevestigd zijn 

en niet op het territorium van een ander land.  

(VOORBEELD: in Uruguay heb je een vennootschapsbelasting, maar je kan daar gaan voor een statuut 

van tussenvennootschap. Dat betekent dat je als je aankopen en verkopen doet buiten Uruguay. Je 

wordt dan gezien als offshore vennootschap → bijzondere regeling: zij worden enkel belast op 

verkopen die zij realiseren in Uruguay zelf. Als die vennootschap dan vervolgens een dividend 

uitkeert naar België, dan vindt de Belgische wetgeving dat die dividenden WEL belast moeten 

worden → zij komen dus niet in aanmerking voor de DBI-aftrek).  

CASUS: in Hongkong zijn veel multinationals gevestigd met een vennootschap om van daaruit hun 

activiteiten in Azië te doen. De vennootschapsbelasting in Hongkong is een offshore regime. Dat 

betekent dat alle vennootschappen (niet zoals in Uruguay een aantal vennootschappen) die 

gevestigd zijn in Hongkong onderworpen aan het offshore regime. De winsten die gebeuren op het 

grondgebied van Hongkong zijn belastbaar, maar alle winsten die de vennootschappen realiseren op 

grondgebied van China (Hongkong wordt gezien als aparte entiteit, los van China), ... zijn niet 

onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Als die vennootschappen in Hongkong vervolgens 

dividenden uitkeren naar België, dan krijgen wij daar toch DBI-aftrek voor. De redenering daarvoor is 

vrij subtiel. In de wetgeving staat dat offshore vennootschappen die genieten van een afwijkende 

belastingregeling, waardoor hun offshore inkomen niet onderworpen is aan de 

vennootschapsbelasting (zoals Uruguay), uitgesloten zijn van de DBI-aftrek. MAAR voor 

vennootschappen in Hongkong is dat niet het geval, want dat is geen afwijkende belastingregeling 

(dat is geen uitzondering op de vennootschapsbelasting).  

3e uitsluiting 

De laatste uitsluiting gaat over tussenvennootschappen die meer dan 10% besmette dividenden 

wederuitkeren. (Slide 30) Stel dat we in een groep zitten. We hebben een Belgische holding 

vennootschap en die heeft onrechtstreeks aandelen in een vennootschap in Uruguay die zo’n 

bijzonder offshore regime heeft. Als die vennootschap in Uruguay dividenden zou uitkeren aan 

Belgische vennootschappen, dan komen die dividenden niet in aanmerking voor de DBI-aftrek. Om 

dat op te lossen zouden we daar snel een andere vennootschap tussen kunnen zetten die gevestigd 

in een land dat lid is van de Europese Unie en dat een gunstiger DBI-regime heeft.  

Dat vond de Belgische wetgever niet eerlijk. De wetgever heeft voorzien dat als je met zo’n 

tussenvennootschap werkt en als die tussenvennootschap meer dan 10% besmette dividenden 

wederuitkeert, dat je dan toch op dat wederuitgekeerd dividend vennootschapsbelasting moet 

betalen en dus niet in aanmerking komt voor de DBI-aftrek.  

Hoe werkt dat? (Uitleg adhv een cijfervoorbeeld → op het examen moet je dat ook kunnen 

berekenen). 

Stel dat de Spaanse vennootschap een dividend uitkeert van 100, de Duitse vennootschap een 

dividend uitkeert van 150 en de Uruguayaanse vennootschap (= besmette vennootschap) een 

(besmet) dividend uitkeert van 50. Het totale ontvangen dividend bedraagt dan 300. Dat dividend 

wordt in ontvangst genomen door een vennootschap in EU en zij keren dat bedrag + nog extra uit 

aan een Belgische vennootschap (in totaal dus 400). In een eerste stap moeten we dat ontvangen 

dividend van 400 opsplitsen (welk deel is afkomstig van de operationele winsten van die holding in 



Pagina | 43  
 

de EU en welk deel is afkomstig van dividenden die de holding in de EU zelf heeft ontvangen?). ZIE 

SLIDE → mooi uitgelegd met cijfers. De holding in de EU had samen met de dividenden een totale 

winst van 1000 waarvan 400 euro wordt uitgekeerd. 300 euro van die 1000 zijn ontvangen 

dividenden, 700 euro van die 1000 zijn operationele winsten. We doen dus 400 ×
300

1000
= 120 (dit is 

het deel van het uitgekeerde dividend aan de Belgische vennootschap dat uit de dividenden komt) en 

400 ×
700

1000
= 280 (dit is het deel van het uitgekeerde dividend aan de Belgische vennootschap dat 

uit de operationele winsten komt).  

Vervolgens kijken we naar de 10%-grens (of 90%-grens) om te bepalen of de 120 euro in aanmerking 

komt voor de DBI-aftrek (die 280 euro komt sowieso in aanmerking). DUS we bekijken hoeveel 

procent van die dividenden die uitgekeerd zijn aan de EU holding afkomstig zijn van landen met een 

bijzonder offshore regime. Dit is 
50

300
= 16,67% wat dus meer is dan 10%, waardoor die 120 euro 

NIET in aanmerking komt voor de DBI-aftrek. 

 

Wat is de innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten)? 

De innovatieaftrek is een beleid om een aantrekkelijk klimaat te creëren voor onderzoek & 

ontwikkeling (O&O). De innovatieaftrek is typisch voor de IP-vennootschap, want zij doen aan O&O. 

(VOORBEELD: geneesmiddelen, technologie, ...). Wanneer deze vennootschappen iets uitvinden, dan 

krijgen zijn een octrooi/patent dat zegt dat zij eigenaar zijn van een idee/uitvinding. Enkel de 

eigenaar van het octrooi mag de uitvinding gebruiken (zolang het octrooi dit toelaat). Wat de 

eigenaar van het octrooi wel kan/gaat doen, is een gebruiksrecht verlenen aan de operationele 

vennootschappen. Hierdoor mogen zij de uitvinding gebruiken. Zij betalen natuurlijk een vergoeding. 

Die vergoeding noemen we een royalty. Er worden door die royalties 2 voordelen toegekend. Ten 

eerste zal de operationele vennootschap die royalty opnemen als een bedrijfskost, waardoor de 

belastbare grond daalt. Ten tweede komt die royalty normaal in de opbrengsten (waardoor de 

belastbare grond stijgt), MAAR door de innovatieaftrek zal de belastingdruk op die IP-

vennootschappen veel lager zijn.  

De meeste landen hebben zo’n vergelijkbare innovatieaftrek. De OESO vond dat sommige landen een 

beetje overdreven met die aftrek en heeft beperkingen opgelegd. Dat deden ze via het actieplan 

tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dit actieplan bevat 2 belangrijke zaken: 

1) Nexus-benadering: de OESO is van mening dat je een fiscaal voordeel mag geven voor innovatie  

    ALLEEN als het O&O dat heeft geleid tot een nieuwe uitvinding ook effectief in het betreffende  

    land heeft plaatsgevonden. Dit deed men omdat men erachter kwam dat bedrijven soms octrooien  

    verkochten aan bijvoorbeeld een vennootschap in Luxemburg, waarop dat die vennootschap dat  

    verder verkocht. En Luxemburg bood dan een heel gunstig regime aan. “Je mag alleen een fiscaal  

    voordeel toekennen als de vennootschap ook de kosten voor O&O heeft gedragen. In België  

    hadden we al zo’n soort Nexus-benadering, maar we hebben die moeten aanpassen aan die van de  

    OESO. 

2) Je kan alleen de innovatieaftrek toekennen op het netto gedeelte van de innovatie-inkomsten.  

    (VOORBEELD: je hebt kosten gemaakt van 60 en je verkoopt het octrooi voor 100 → enkel  

    innovatieaftrek op die 40). 
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Wat zijn de voorwaarden om voor die innovatieaftrek in aanmerking te komen? 

Welke intellectuele rechten kwalificeren voor deze innovatieaftrek: 

- Octrooien/patenten 

- Aanvullende beschermingscertificaten = certificaten die worden uitgereikt als je aan een uitvinding  

  bijkomende verbetering hebt aangebracht.  

- Weesgeneesmiddelen = geneesmiddelen die heel weinig voorkomen (bijzondere ziektes). 

- Kwekersrechten = bepaalde types bloemen laten kruisen waardoor er een nieuwe soort ontstaat 

- Data- of marktexclusiviteit  

- Auteursrechtelijk beschermde software (!) → nog niet zo lang. Op voorwaarde dat er kosten zijn  

  gemaakt voor O&O. 

DUS: merken, fabrieksgeheimen, knowhow, ... vallen NIET te kwalificeren voor innovatieaftrek. 

Welke inkomsten komen in aanmerking voor de innovatieaftrek? 

- In licentie geven: inkomsten uit de verhuur van octrooien/rechten/royalties/... 

- Zelf exploiteren: de vennootschap gebruikt het octrooi zelf in zijn productie waardoor een deel van  

  de winst economisch gezien door dat octrooi gemaakt werd en dus in aanmerking komt voor de  

  innovatieaftrek. 

- Schadevergoedingen: stel dat zo’n octrooi niet wordt gerespecteerd en je krijgt daar een  

  schadevergoeding voor, dan komt die schadevergoeding in aanmerking voor de innovatieaftrek 

- Meerwaarde (bij verkoop): je verkoopt je octrooi en maakt daar winst op.  

 

Hoe wordt de innovatieaftrek berekend? (Nexus-benadering) 

We starten bij het bruto-inkomen. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden afgetrokken 

van het bruto-inkomen (er wordt ook rekening gehouden met de kosten die je hebt gemaakt bij de 

aankoop van een octrooi voor de ontwikkeling van je eigen uitvinding).  

De netto-inkomsten worden dan vermenigvuldigd met een breuk (max 100%). Dit deed men om de 

voorwaarde van de nexus-benadering na te komen. De breuk bedraagt 

(𝐴 + 𝐵) × 1,3

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

Met: 

- 𝐴 =  𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑂&𝑂 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

- 𝐵 = 𝑂&𝑂 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑑 𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛 (𝑏𝑣: 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛) 

- 𝐶 = 𝑂&𝑂 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

- 𝐷 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 

Hoe meer kosten je zelf maakt (dus hoe groter A en B), hoe meer er wordt afgetrokken. 

In principe is de aftrek gelijk aan 85% van de kwalificerende netto-inkomsten en dus wordt er 85% 

afgetrokken van de belastbare grondslag. Stel dat je nog veel andere kosten hebt gemaakt die niet 

veel te maken hebben met O&O en dat je daardoor verlies leidt, dan is het saldo overdraagbaar naar 

het volgende jaar.  

Als er een nieuwe uitvinding wordt gedaan moet je een octrooi aanvragen (dat kan lang duren), 

waardoor je alvast een vrijstelling kan krijgen om de inkomsten die je krijgt tijdens het gebruik van je 

uitvinding en in afwachting van het octrooi ook in aanmerking te laten komen voor die 85% (op 

voorwaarde dat je uiteindelijk je octrooi krijgt).  
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5. Abnormale of goedgunstige voordelen 
Bij de aftrek wordt er telkens iets afgetrokken van de winst om zo tot een lagere belastbare 

grondslag te komen. Bij abnormale of goedgunstige voordelen gebeurt net het omgekeerde. Er wordt 

iets bij de winst opgeteld. Men wil hiermee praktijken tegenhouden waarbij ondernemingen winsten 

binnen een multinational gaat verschuiven naar laag-belaste landen. Als een Belgische vennootschap 

dat gaat doen, dan gaat men zeggen dat het een abnormaal of goedgunstig voordeel is. Dat is een 

voordeel dat je aan een derde partij zou geven. Je zou nooit een deel van de winst gratis geven aan 

een random bedrijf.  

We spreken hier over transfer pricing. (VOORBEELD: er is een vennootschap in Latijns-Amerika die 

appels uit zijn boomgaarden verkoopt voor 200 euro aan een Belgische vennootschap, die tot de 

holding van de Latijns-Amerikaanse vennootschap behoort. Zij verkopen de appels door aan de 

consumenten voor 1000 euro. De Belgische vennootschap maakt 800 euro winst. MAAR zij vinden 

dat die winst te hoog wordt belast, dus gaan zij de appels duurder aankopen van de Latijns-

Amerikaanse vennootschap voor 900 euro en dat terwijl de waarde van de appels op 200 euro blijft. 

Hierdoor maakt de Belgische vennootschap maar 100 euro winst, maar verdient de Latijns-

Amerikaanse vennootschap 700 euro extra. Die 700 euro wordt laag belast. Aangezien de twee 

vennootschappen tot dezelfde holding behoren, maakt de Belgische vennootschap dus meer winst 

doordat de belastingen lager zijn).  

Het principe van abnormaal of goedgunstige voordelen geldt niet als de voordelen worden belast bij 

de verkrijger (=tegenbewijs). Stel dat het in het voorbeeld niet zou gaan om een vennootschap in 

Uruguay, maar om een vennootschap in België. De Belgische staat verliest zo geen 

belastingopbrengsten (dus dat mag wel). Het tegenbewijs geldt niet indien de verkrijger een 

verbonden onderneming is in het buitenland, indien de onderneming zich in een belastingparadijs 

bevindt of indien het gaat om een intermediaire vennootschap (een vennootschap tussen de 

Uruguayaanse vennootschap en de Belgische vennootschap). Dan spreken we WEL over transfer 

pricing.  

LEES ARTIKELS ALTIJD GOED (kan handig zijn denk ik). 

Starbucks heeft zo eens aan transfer pricing gedaan in Nederland. De Nederlandse vennootschap 

kocht groene bonen van een vennootschap in Zwitserland aan een relatief hoge prijs. De 

Nederlandse vennootschap brandde die groene bonen om die daarna te gebruiken in de 

Starbuckswinkels. Het proces van de branding van de bonen hadden ze via een octrooi van een 

vennootschap in het Verenigd Koninkrijk gekregen. Die Nederlandse vennootschap moest dus 

royalties betalen die redelijk hoog waren, waardoor zij heel weinig kosten hadden. Dat was dus een 

abnormaal of goedgunstig voordeel en de Europese Commissie vond dat dat een selectief fiscaal 

voordeel was (men ging ervan uit dat dat concurrentieverstorend is).  

Een Europese rechter heeft Starbucks gelijk gegeven omdat er niet voldoende bewijs was.  
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6. Voorzieningen (operationele vennootschap) 
(Zie regels inzake personenbelastingen). 

Als een vennootschap een voorziening boekt voor een bepaalde kost (bv: voorziening voor kosten bij 

een rechtszaak), dan kan die voorziening in mindering gebracht worden van de belastbare grondslag. 

Het moet gaan om een scherp omschreven verlies of een verlies dat waarschijnlijk is. De kost 

waarvoor je een voorziening boekt moet ook een fiscale aftrekbare kost zijn.  

Er geldt ook een extra voorwaarde: de kost die je boekt moet voortkomen uit een contractuele, 

wettelijke of reglementaire verplichting (deze voorwaarde gold niet in de personenbelasting). Dus 

NIET voorzieningen voor bv grote herstellings- of onderhoudswerken. Je mag die wel boeken, maar 

niet in mindering brengen van de belastbare grondslag.  

7. Meerwaarde (holding vennootschap) 
Meerwaarde kunnen gerealiseerd worden op alle verschillende activa die je hebt in je bedrijf. En als 

je een meerwaarde hebt, komt dat in je opbrengst, dus in principe gaan je meerwaarde mee belast 

worden in de vennootschapsbelasting. De wetgever heeft daar een aantal uitzonderingen voor 

voorzien. 

1. Verwezenlijkte meerwaarde op aandelen 

In tegenstelling tot de personenbelasting hebben we in de vennootschapsbelasting een vrijstelling 

die geldt op meerwaarde op aandelen (“onthoud dit voor het examen”). Die vrijstelling is van 

toepassing als voldaan is aan de voorwaarden die gelden voor de DBI-aftrek.  

Die vrijstelling van meerwaarde op aandelen is wel logisch. Stel je hebt een holdingvennootschap die 

aandelen heeft in een operationele vennootschap die winst gemaakt heeft. Als de operationele 

vennootschap een dividend uitkeert naar de holdingvennootschap, dan wordt er geen belasting 

betaald op dat dividend (want er is al belasting betaald op de winst van de operationele 

vennootschap) als er voldaan is aan een aantal voorwaarden (participatievoorwaarde, 

houdperiodevoorwaarde en taxatievoorwaarde).  

Waarom is het dan logisch? Het zit zo: als de vennootschap weinig dividenden uitkeert, dan blijft die 

winst in de vennootschap. Dat zorgt ervoor dat de vennootschap in waarde stijgt en dus ook de 

aandelen. Wanneer we de aandelen dan verkopen is het vanzelfsprekend dat we een vrijstelling 

krijgen op de meerwaarde van belastingen (want die meerwaarde is technisch gezien eigenlijk een 

dividend → meerwaarde weerspiegelt de winst van de vennootschap). Daarom moeten de 

voorwaarden van de DBI-aftrek dus gelden voor die vrijstelling.  

Het grote verschil is wel dat je de aandelen wél minstens 1 jaar de aandelen in bezit moet hebben. 

 Hier zegt zij nog iets (video 1 – 04/12/2020 – 00:20:00) over slides 7-12 

2. Uitgestelde en gespreide belastingheffing 

(Zie regels inzake personenbelasting). 

We hebben in de personenbelasting besproken dat de wetgever een vrijstelling heeft voorzien als 

meerwaarde wordt gerealiseerd op bedrijfsactiva (materieel en immaterieel) en als er een 

herinvestering plaatsvindt (ondernemingen stimuleren om te herinvesteren in de onderneming). De 

voorwaarden die gelden voor de vrijstelling zijn dezelfde die gelden als in de personenbelasting, 

maar ook hier komt er een voorwaarde bij. 
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De voorwaarden (uit het hoofd kennen zodat als er een casus is dat je de voorwaarden kan toetsen) 

die gelden in de personenbelasting zijn: 

- het moet gaan om activa die voor een periode van minstens 5 jaar werd aangehouden; 

- het moet gaan om materiële of immateriële activa (geen knowhow, ...); 

- de volledige verkoopprijs moet geïnvesteerd worden binnen een periode van 3 jaar (soms 5 jaar); 

- de herinvestering moet gebeuren in afschrijfbare materiële of immateriële activa; 

- alleen de netto-meerwaarde wordt tijdelijk vrijgesteld. 

Daarbij komt ook nog eens de extra voorwaarde in de vennootschapsbelasting: 

onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dat betekent dat de meerwaarde uitgedrukt moet worden op je 

balans. Je mag je meerwaarde niet laten staan op je opbrengstenrekening, maar je moet die 

meerwaarde overboeken op de balans (opsplitsen tussen belastingvrije reserves en uitgestelde 

belastingen → zie slide 14). Stel dat je een meerwaarde van 100 hebt. Op die 100 gaan we in de 

toekomst belastingen moeten betalen van 25% (bijvoorbeeld), dan ga je dat moeten opsplitsen en bij 

belastingvrije reserves 75 zetten en bij uitgestelde belastingen 25. Zo volgt de fiscale administratie 

duidelijk welke meerwaarde er uitgesteld zijn.  

Als je dat niet goed doet, boekhoudkundig, dan wordt de meerwaarde gewoon belast.  

3. Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarde 

Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarde is net zoals in de personenbelasting ook vrijgesteld. 

Hier geldt een bijkomende voorwaarde.  

De uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarde is een meerwaarde die je boekhoudkundig mag 

uitdrukken op bepaalde activa omdat die meer waard zijn dan de boekwaarde laat vermoeden.  

VOORBEELD: veel ondernemingen kopen een gebouw aan dat jaarlijks wordt afgeschreven. Op een 

bepaald moment is de waarde van dat gebouw 0 (volledig afgeschreven) terwijl dat gebouw meer 

waard is. Ondernemingen willen toch graag tonen dat die waarde van dat gebouw aanwezig is in de 

onderneming en dus gaan zij die waarde tonen d.m.v. een herwaardering (soort meerwaarde die 

mag uitgedrukt worden op de balans → maar die is nog niet verwezenlijkt want je hebt het gebouw 

nog niet verkocht). Die uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarde wordt niet belast in de 

personenbelasting (want je hebt de meerwaarde nog niet gerealiseerd). In de 

vennootschapsbelasting geldt dat ook op voorwaarde dat er voldaan is aan de 

onaantastbaarheidsvoorwaarde (je moet dat dus goed boeken → bij herwaarderingsmeerwaarden).  

Als je het niet goed boekt zal je alsnog belastingen moeten betalen.  
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3. Beroepskosten 

Als we spreken over beroepskosten gaat het over alle vennootschapen die we op slide 2 zien staan. 

Elke vennootschap heeft wel beroepskosten (bv: bezoldigingen voor werknemers, ...). In hoeverre 

kunnen die beroepskosten afgetrokken worden van de belastbare grondslag? Om de belastbare 

grondslag van de vennootschapsbelasting te berekenen vertrekken we van de statutaire jaarrekening 

(daarin staan de opbrengsten en de kosten). Ook hier geldt de primauteit van het boekhoudrecht, 

tenzij de fiscale regels daar een uitzondering op bepalen. Over welke uitzonderingen gaat hete hier 

en gaat het om dezelfde uitzonderingen zoals die gelden in de personenbelasting of hebben we hier 

ook te maken met andere uitzonderingen? 

Zie regels inzake personenbelasting – winsten.  

PAS OP! ER ZIJN AFWIJKINGEN: 

1.Algemene voorwaarden voor fiscale aftrek: 

Deze geldt ook in de personenbelasting. Om fiscaal aftrekbaar te zijn van de belastbare grondslag, 

moeten de boekhoudkundige kosten aan een aantal algemene voorwaarden voldoen (staan in de 

notities van de slide): 

1. Het moet gaan om kosten die gedragen of gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen 

of te behouden. Dit zijn typisch de operationele kosten die je maakt in kader van je activiteit 

om goederen te produceren, ... (bv: bezoldigingen).  

2. Het moet gaan om kosten die gemaakt zijn tijdens het betreffende boekjaar. (VOORBEELD: 

geen interesten die nu al betaald worden, maar die betrekking hebben over het volgende 

boekjaar). 

3. Het moet gaan om kosten waarvan je de echtheid en het bedrag kan bewijzen aan de hand 

van verantwoordingstukken (bv: een rekening).  

Wat verschillend is met de personenbelasting is dat vooruitbetaalde kosten (= kosten die betrekking 

hebben op volgend jaar, maar die je dit jaar hebt geboekt) NIET fiscaal in mindering mogen gebracht 

worden van de belastbare grondslag. Enkel kosten die betrekking hebben op DIT boekjaar.  

Wat als je een kapitaalvermindering doet (uitbetaling dividenden) door een lening aan te gaan? (Zie 

slide 5). Een bedrijf betaalt 100 van zijn kapitaal terug aan de aandeelhouders en financiert dat via 

een lening van 100. Het EV is dus verminderd met 100 en het VV is gestegen met 100. Het bedrijf 

moet interest op die lening betalen. Zijn die interesten dan aftrekbaar van de belastbare grondslag 

en voldoen die interesten dus aan de voorwaarden voor de fiscale aftrek? Je zou kunnen zeggen dat 

die interesten geen kosten zijn die gedragen of gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of 

te behouden, MAAR je zou ook kunnen zeggen dat dat wel het geval is (want de activa wordt 

daarmee gefinancierd). Het laatste is het standpunt van de vennootschap. 

Hier werd een uitspraak over gedaan door de rechter. De rechter ging niet akkoord met de 

vennootschap. De interestkosten kunnen fiscaal enkel aanvaard worden als die gemaakt zijn om 

belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De rechter zei dat niet voldaan was aan deze 

voorwaarde. Je moet dus bewijzen voor welk bepaald actief je kosten maakt (dus een specifiek actief, 

niet het hele actief). (VOORBEELD: je bent een lening aangegaan om een machine te financieren → 

wel fiscaal aftrekbaar).  

 

We gaan vervolgens kijken naar een aantal meer concrete kosten 
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2.Kosten uit waardering: (meer concrete kosten) 

Kosten uit waardering zijn bijvoorbeeld de afschrijvingen (je koopt een actief en je schrijft de waarde 

van dat actief af over een bepaalde periode → elk jaar een afschrijving is een kost uit waardering → 

fiscaal aftrekbaar).  

Een andere kost uit waardering is bijvoorbeeld een waardevermindering op aandelen. Als je eigenaar 

bent van een aantal aandelen en op een bepaald moment stel je vast dat de werkelijke waarde van 

de aandelen substantieel gedaald is ten opzichte van de oorspronkelijke waarde, dan ga je een 

waardevermindering moeten boeken. In de vennootschapsbelasting is een waardevermindering op 

aandelen fiscaal niet aftrekbaar. Ook als je aandelen gaat verkopen en je realiseert een 

minderwaarde, dan is die NIET aftrekbaar.  

Hoe komt dat? Dat is het spiegelbeeld van het feit dat meerwaarde op aandelen 100% vrijgesteld zijn 

van belastingen (als aan een aantal voorwaarden voldaan is natuurlijk → bv: het moet gaan om 

aandelen waarvan men eigenaar is geweest gedurende een periode van ten minste 1 jaar, het moet 

gaan om een participatie van ten minste 10%). De minderwaarden en de waardeverminderingen zijn 

NOOIT aftrekbaar van de belastbare grondslag, ook niet als het gaat om aandelen niet in aanmerking 

komen voor de vrijstelling bij meerwaarde (bv: de aandelen vertegenwoordigen maar 5% OF je was 

in bezit van aandelen gedurende 6 maanden → nog steeds NIET fiscaal aftrekbaar). 

3.Beroepskosten aftrekbaar voor 120%: (meer concrete kosten) 

Een aantal beroepskosten bij de personenbelasting zijn voor 120% aftrekbaar (denk aan het 

gemeenschappelijk vervoer voor werknemers, kosten van fietsen, ...). Deze regeling zijn ook van 

toepassing in de vennootschapsbelasting.  

Er geldt in de vennootschapsbelasting wel een bijkomende voorwaarde: je moet ten belope van de 

20% een reserve opnemen op de passiefzijde van je balans die voldoet aan de 

onaantastbaarheidsvoorwaarde6. Die reserve moet daar dus blijven staan. Als die daar niet blijft 

staan, vervalt het voordeel van de aftrek 

4.Beroepskosten niet aftrekbaar: (meer concrete kosten) 

De vennootschapsbelasting is een niet-aftrekbare kost. 

 

 

  

 
6 Ik snap echt niks van wa zij hier zei wtf → video 1 - 11 december ’20 – 0:21:20 
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4. Fiscale aftrek 

In de vennootschapsbelasting mag je nog een aantal extra zaken aftrekken van de belastbare 

grondslag. Na die aftrekken kennen we de echte grondslag van de vennootschapsbelasting en 

kunnen we de tarieven berekenen.  

Welke extra fiscale aftrekken zijn dat nu? (De meesten hebben we al besproken). 

1.Op basis van dubbelbelastingverdragen vrijgestelde winsten: 

Dit is de aftrek van inkomsten die vrijgesteld zijn op basis van de dubbelbelastingverdragen. Die 

regels hebben we al besproken in kader van de personenbelasting: 

Inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen zijn vrijgesteld omdat die inkomsten belast mogen 

worden in het land waar het onroerend goed gelegen is (zoals in de verdragen is bepaald). DUS 

België moet een vrijstelling toekennen aan bijvoorbeeld huurinkomsten.  

(VOORBEELD: een Belgische vennootschap heef teen onroerend goed in Nederland en verhuurt dat 

goed. Die huurinkomsten bedragen 20. De Belgische vennootschap is verplicht dat te vermelden in 

zijn belastingaangifte → wereldwijde inkomen aangeven. MAAR de Belgische vennootschap moet dat 

achteraf aftrekken van de belastbare grondslag, omdat die huurinkomsten al eens belast zijn in 

Nederland).  

(VOORBEELD: een Belgische vennootschap realiseert 20 winsten via een buitenlandse winkel → vaste 

inrichting. Nederland gaat hier belastingen op vragen, DUS mag België dat niet meer. Winsten die 

toerekenbaar zijn aan een buitenlandse vaste inrichting moeten vrijgesteld worden in België). 

MAAR soms kan het zijn dat die regels rond dubbele belastingen leiden tot dubbele niet-belasting. Je 

kan dus in bovenstaand voorbeeld stellen dat de vast inrichting zich niet in Nederland, maar in de 

Verenigde Arabische Emiraten bevindt. In de VAE is er helemaal geen belasting op de winsten die 

behaald zijn via de vaste inrichting in VAE. Dat betekent dat zowel VAE als België geen belastingen 

vraagt. In dit geval zal België als woonstaat WEL mogen belasten. De verdragen zijn zo geformuleerd 

dat de winsten wel belast mogen worden in de woonstaat als de winsten niet belast worden in de 

bronstaat. 

Je kan die regeling goed vinden, of ook slecht vinden: het is een politieke kwestie waar je op 2 

manieren mee kan omgaan: 

- Kapitaalimportneutraliteit: men vindt het belangrijk dat de Belgische ondernemingen die bv in VAE  

  activiteiten gaan ontwikkelen op gelijke manier worden belast als de lokale ondernemingen. Dit  

  standpunt wil dus NIET dat België nog gaat belasten. Men is dus voor de niet-belasting. Zo blijft de  

  competitiviteit eerlijk. 

- Kapitaalexportneutraliteit: men vindt het belangrijk dat álle Belgische ondernemingen op gelijke  

  manier wordt belast. Dus als een Belgische ondernemingen geen belastingen betaalt in de VAE, dan  

  moet die hier in België belast worden. Men is dus tegen de niet-belasting.  

Hoe kijkt de Belgische overheid naar deze kwestie?  

→ De redenering die men aanhoudt is dat men zegt dat in de dubbelbelastingverdragen staat dat de  

     winst in het buitenland moet worden belast, maar dat betekent dat men in de andere staat een  

     soort van belastingregime ondergaat. Dat betekent dus nog niet dat het effectief belast moet  

     worden, want als dat belastingregime een vrijstelling inhoudt, dan heeft men zich wel gehouden  

     aan dat belastingregime en heeft men dus eigenlijk niets verkeerd gedaan. “De vrijstelling geldt als  

     een belastingregime.” Er werd dus een ruling uitgesproken dat de Belgische overheid GEEN  

     belasting meer mag vragen. 
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2.DBI-aftrek: 

= de aftrek voor de definitief belast inkomsten (hebben we al besproken). Dit is de 100% aftrek van 

dividenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die aftrek gebeurt dus in de 2de stap.  

3.Innovatieaftrek: 

= de aftrek voor inkomsten uit innovatie (hebben we ook al besproken). Dit is de 85% aftrek voor de 

inkomsten uit innovatie. Die aftrek gebeurt dus in de 3de stap. 

4.Aftrek vorige fiscale verliezen:  

De algemene regeling is hier de carry forward. Dit houdt in dat als je bijvoorbeeld gedurende 

boekjaar 1 verlies maakt (met dat verlies kan je fiscaal dus niet veel doen), dan mag je dat fiscaal 

verlies overdragen naar de volgende jaren. Vanaf het moment dat je dan I een van de volgende 

boekjaren winst maakt, dan mag je dat verlies van boek jaar 1 gebruiken om je winsten te 

compenseren.  

(VOORBEELD: in boekjaar 1 heb ik een verlies van 100. In boekjaar 2 draai ik break-even → winst = 0. 

In boekjaar 3 maak ik eindelijk een boekhoudkundige winst van 200. Het verlies in jaar 1 mag 

afgetrokken worden van de winst nu. Dat betekent dus dat er maar belast zal worden op 200 -100 = 

100).  

Dit is de 4de stap. 

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft men een soort omgekeerde regeling voorzien: carry back. 

Die regeling zegt dat de fiscale winst van het boekjaar dat wordt afgesloten tussen 13 maart 2019 en 

31 juli 2020 mag gecompenseerd worden met fiscaal verlies van het volgend boekjaar. DUS als je in 

het boekjaar 2019 winst hebt gemaakt, dan mag je die winst verminderen met het fiscaal verlies dat 

je in boekjaar 2020 hebt gemaakt. Zo zal er minder of geen vennootschapsbelasting worden betaald 

op het vorig boekjaar. Als er geen winsten zijn in het vorig boekjaar, dan mogen de verliezen van 

beide boekjaren carry forward overgedragen worden naar het volgend boekjaar indien men dan wel 

winst heeft (dus zoals de normale regeling).  
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Even een klein woordje over de voorheffingen en de voorafbetalingen voordat we overgaan op de 

tarieven: 

1. Onroerende voorheffing 

Als een vennootschap een onroerend goed heeft, dan gaat die vennootschap voor dat onroerend 

goed ook onroerende voorheffing moeten betalen. De huurgelden die ontvangen worden van een 

onroerend goed zitten in je opbrengsten (dus daar ga je personenbelasting voor moeten betalen). 

Maar daarnaast heb je ook een onroerende voorheffing in de vennootschapsbelasting. 

2. Roerende voorheffing  

Als een vennootschap dividenden, interesten of royalties ontvangt, dan geeft men meestal een 

vrijstelling van roerende voorheffing. MAAR stel dat de vennootschap dan toch roerende voorheffing 

heeft moeten betalen (bv omdat het gaat om aandelen die geen minimumparticipatie van 10% 

vertegenwoordigen), dan gaat de roerende voorheffing in mindering gebracht worden van de totale 

te betalen vennootschapsbelasting. 

3. Voorafbetalingen 

De ondernemers moeten maandelijks kijken wat de winsten zijn die gerealiseerd zijn en moeten 

berekenen hoeveel belastingen zij daarop gaan moeten betalen. Zij zullen dan voorafbetalingen 

moeten doen. Als zij die voorafbetalingen niet tijdig doen, moeten zij daarop een verhoging betalen. 
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5. Tarieven 

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt op dit moment 25%. En daarop is er een verlaagd 

tarief van 20% voor kmo’s op de eerste schijf van 100.000 EUR van hun belastbare inkomsten.  

Van het verlaagd tarief zijn een aantal vennootschappen uitgesloten. Het moet dus in eerste plaats 

gaan om een kmo. Daarnaast zijn dochtervennootschappen (die dus deel uitmaken van een grotere 

groep) uitgesloten van het verlaagd tarief. Tot slot moet de vennootschap een 

bedrijfsleidersbezoldiging toekennen aan minstens 1 bedrijfsleider van minstens 45.000 EUR of 

indien het resultaat lager is, dan moet je dat resultaat toekennen aan de bedrijfsleider.  

Waarom heeft men die regel ingevoerd? In België heb je het probleem van de 

vervennootschappelijking. Dat betekent dat er heel veel zelfstandige ondernemers zijn die zien dat 

de tarieven in de vennootschapsbelasting veel lager zijn dan de tarieven in de personenbelasting en 

daarom een vennootschap oprichten. Zij kunnen dan een loon uitkeren via de bezoldigingen (dat is 

aan een tarief van 50% + sociale zekerheidsbijdrage) OF via dividenden (aan een lager tarief). Om te 

voorkomen dat men te weinig belastingen zou betalen heeft men gezegd dat als je niet minstens een 

bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 EUR toekent (waar je dus 50% belastingen op betaalt + sociale 

zekerheidsbijdragen), dat je dan niet in aanmerking komt voor dat verlaagd tarief van 20%.  


