
Vennootschapsbelasting
Vooruitbetaalde kosten
Voortaan zal het boekhoudkundige matching-
principe ook worden doorgetrokken op fiscaal 
vlak. Betaalt een vennootschap kosten met 
betrekking tot activiteiten of inkomsten van 
volgende jaren, dan zullen die kosten slechts 
aftrekbaar zijn in die volgende jaren. Facturen 
die bijvoorbeeld nog snel op het einde van het 
jaar worden betaald en die betrekking hebben 
op activiteiten of inkomsten van het volgend 
jaar, zullen pas tijdens dat jaar aftrekbaar zijn. 
Ook een voor vele jaren vooruitbetaalde huur 
zal vanaf 2018 niet meer aftrekbaar zijn in het 
jaar waarin de huur is betaald. 

Belasting op gespreid te belasten 
meerwaarden
Een vennootschap die een meerwaarde 
realiseert op een materieel vast actief, kan 
ervoor kiezen om deze meerwaarde gespreid 
in de tijd te laten belasten. Voorwaarde is dat 
het gerealiseerde bedrag binnen een beperkte 
periode (3 of 5 jaar) wordt geherinvesteerd 
in een ander afschrijfbaar materieel vast 
actief. Wetende dat het belastingtarief de 
volgende jaren daalt, zou men kunnen opteren 
voor gespreide taxatie, zelfs indien er geen 
herbeleggingsinvesteringen gepland zijn. 

Om dergelijke ‘misbruiken’ tegen te gaan, 
is voorzien dat de meerwaarde dan alsnog 
belastbaar wordt aan het tarief dat van 
toepassing was op het ogenblik van realisatie 
van de meerwaarde (en dus niet aan het 
intussen gedaalde tarief).

Aangifte en controle van belasting
Als een vennootschap haar aangifte niet 
of te laat indient, dan zal dit strenger 
gesanctioneerd worden. De belastbare 
minimumwinst wordt nu forfaitair vastgelegd 
op 19.000 EUR (art. 182 § 2 KB/WIB 92). Bij 
geen of laattijdige aangifte, zal dit bedrag 
worden verhoogd naar 40.000 EUR. De 
effectieve sanctie stijgt minder sterk omdat 
het tarief van de vennootschapsbelasting 
daalt. Een grote vennootschap betaalt 
momenteel 6.640 EUR (19.000 EUR x 34 %) 
effectieve belastingen. Na de daling van de 
vennootschapsbelasting tot 25 %, wordt dit 
10.000 EUR (40.000 EUR x 25 %).

Wordt de belastbare basis na een fiscale 
controle verhoogd, dan zal hierop effectief 
belasting moeten betaald worden. De 
belastingplichtige vennootschap zal deze 
verhoging niet meer kunnen compenseren met 
overdraagbare verliezen. 

Als de fiscus te veel betaalde belastingen dient 
terug te betalen aan de belastingplichtige, of 
omgekeerd wanneer de belastingplichtige 
belastingen moet bijbetalen aan de fiscus, dan 
moeten er interesten worden betaald als de fis-
cus of de belastingplichtige de betalings termijn 
laat voorbijgaan. Deze moratorium- (als de 
fiscus moet betalen) en nalatigheids interesten 
(als de belastingplichtige moet betalen), 
worden nu gelinkt aan een (onrealistische) 
vaste rentevoet van 7 %. De interesten zullen 
vanaf aanslagjaar 2019 gekoppeld worden aan 
de evolutie van de OLO-rente, met een mini-
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mum van 2 % voor moratoriuminteresten. 
Nalatigheids interesten zullen altijd 2 % 
hoger liggen dan de moratoriuminteresten.

Maatregelen over de 
spaarfiscaliteit
Het Zomerakkoord bevat meerdere 
maatregelen die gevolgen hebben voor 
de belegger. Enerzijds wil de overheid het 
spaargeld activeren voor de economie 
en anderzijds wordt er een inspanning 
gevraagd van beleggers met meer dan 
500.000 EUR op hun effectenrekening.

Abonnementstaks van 0,15 %
Vanaf 2018 wordt een nieuwe jaarlijkse 
‘abonnementstaks’ op effectenrekeningen 
ingevoerd en dit voor beursgenoteerde 
aandelen, (genoteerde en niet-genoteerde) 
obligaties, fondsen, kasbons en warrants. 
Pensioensparen, levensverzekeringen 
(tak21- en tak23-producten), cash 
op effectenrekeningen en niet-
beursgenoteerde aandelen worden niet 
geviseerd. Dit laatste is goed nieuws 
voor bedrijfsleiders die een belangrijk 
aandelenpakket aanhouden in hun 
eigen familiale vennootschap. De taks 
bedraagt 0,15 % voor de gerevaloriseerde 
effectenrekeningen van 500.000 EUR 
en meer per belastingplichtige en wordt 
toegepast op de volledige waarde van 
de effectenrekening. Heeft een belegger 
bijvoorbeeld een effectenrekening met een 
waarde van 700.000 EUR, dan betaalt hij 
0,15 % op 700.000 EUR en niet enkel op het 

‘surplus’ van 200.000 EUR. Een belegger die 
500.001 EUR op zijn effectenrekening heeft 
staan, betaalt dus 1.500 EUR, terwijl een 
belegger met 499.999 EUR niets betaalt. 
De banken zullen elke maand de waarde 
van de effectenrekening bepalen en de taks 
zal worden toegepast op de gemiddelde 
waarde van die 12 observaties. 

De nieuwe taks geldt voor alle (Belgische en 
buitenlandse) effectenrekeningen aange-
houden door Belgische rijksinwoners en is 
niet verschuldigd door vennootschappen 
en rechtspersonen. Als de rekeningen 
worden gehouden bij een Belgische bank, 
dan zal de bank de taks aan de bron en dus 
bevrijdend inhouden.  Is dit niet gebeurd, 
dan staat de titularis van de rekening zelf in 
voor de aangifte en betaling van de taks. 

Vrijstelling roerende voorheffing (RV) 
op dividenden en op spaarboekjes
Dividenden die worden ontvangen door 
natuurlijke personen zullen vanaf 2018 ten 
belope van 627 EUR per belastingplichtige, 
per jaar, worden vrijgesteld van RV. De 
belastingdruk voor aandelenbeleggers 
daalt dus met 188,1 EUR (627 EUR x 30 %). 

De vrijstelling zal worden toegekend via 
de fiscale aangifte. Beleggers zullen dus 
eerst RV moeten betalen op alle ontvangen 
dividenden en kunnen daarna via de 
aangifte 30 % van 627 EUR terugvorderen. 
De vrijstelling van de RV op de interesten 
van spaarboekjes wordt verminderd van 
1.880 tot 940 EUR per jaar vanaf 2018. 

Beleggingsfondsen en beurstaks
Als een belegger een meerwaarde 
realiseert op een beleggingsfonds dat 
minstens 25 % belegt in obligaties, moet 
hij op deze meerwaarde 30 % RV betalen. 
Deze 25 %-grens wordt vanaf 2018 
verlaagd naar 10 %. Dus van zodra fondsen 
minstens 10 % van hun activa investeren 
in obligaties, moet er 30 % RV worden 
betaald op de gerealiseerde meerwaarde. 
Zuivere aandelenfondsen worden niet 
getroffen. De beurstaks bij aan- of verkoop 
van aandelen stijgt van 0,27 % naar 0,35 %; 
voor obligaties van 0,09 % tot 0,12 %. 
Het maximumplafond van de beurstaks, 
per transactie, wordt niet gewijzigd. De 
maximale taks  per transactie blijft dus 
1.600 EUR voor aandelen, 1.300 EUR voor 
obligaties en 4.000 EUR voor fondsen.

Fiscaal pensioensparen
Pensioenspaarders krijgen vanaf 2018 de 
keuze tussen twee formules; de huidige 
formule van belastingvermindering van 
30 % voor stortingen tot maximum 940 
EUR per jaar, of een nieuwe formule van 
belastingvermindering van 25 % voor 
stortingen tot maximum 1.200 EUR per 
jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar (tot en 
met het jaar waarin men 65 wordt) kunnen 
er nog premies worden betaald waarop de 
spaarder een belastingvermindering krijgt, 
zonder extra belasting bij uitbetaling van 
het pensioenkapitaal. De pensioenspaarder 
die ouder is dan 60 en jonger dan 65, doet 
er goed aan te kiezen voor de nieuwe 
formule van 1.200 EUR.

Btw op onroerende 
verhuur
Onder de huidige btw-regeling is 
onroerende verhuur vrijgesteld van btw. 
Hierop bestaan er evenwel een aantal 
uitzonderingen (onroerende leasing, 
verhuur opslagruimte, verhuur garages, 
opzet dienstencentrum, etc.). Deze btw-
vrijstelling verhindert de recuperatie van 
btw op bouw- en onderhoudskosten in 
hoofde van de verhuurder. De regering 
heeft besloten om een nieuw optioneel 
systeem voor btw-onderwerping in 
te voeren. Er zal dus een mogelijkheid 

zijn om de onroerende verhuur, mits 
keuze door de verhuurder, aan btw te 
onderwerpen vanaf 1 januari 2018. Dit 
is de streefdatum; er zijn echter nog een 
aantal zaken uit te klaren waaronder 
de draagwijdte van de maatregel, de 
voorwaarden van de toepassing ervan, de 
impact op bestaande overeenkomsten 
en de daarmee samenhangende 
btw-aftrekregeling. Om misbruiken te 
vermijden, zal het in principe niet mogelijk 
zijn om een van vóór 1 januari 2018 
bestaand contract met dezelfde partijen 
en modaliteiten na 1 januari 2018 om te 
vormen naar een aan btw onderworpen 
professionele verhuur.

De nieuwe regeling is een strikt 
optioneel regime. Wanneer niet expliciet 
voor verhuur met btw gekozen wordt, 

kwalificeert de overeenkomst in principe 
als een vrijgestelde onroerende verhuur 
(behoudens de specifieke regelingen). 
Verhuren met btw kan enkel als de 
huurder een onderneming of een vrije 
beroeper is die het onroerend goed 
professioneel gebruikt.

Kiest de verhuurder voor een verhuur 
met btw, dan kan hij de btw recupereren 
die hij heeft voorgefinancierd bij de 
oprichting, de koop, het onderhoud, … 
van het onroerend goed. Deze btw moet 
nog wel worden voorafbetaald, maar 
de uiteindelijke btw-kost zal verdwijnen 
waardoor in principe een lagere huurprijs 
kan worden toegepast. De huurder zal 
op zijn beurt de op de huur betaalde 
btw geheel of gedeeltelijk kunnen 
recupereren.

Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com
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Winstparticipatie vanaf 2018
Om het loonbeleid te optimaliseren, 
is een werkgever binnen een 
bepaald budget steeds op zoek 
naar die verloningsvorm die voor 
de werknemer de meeste waarde 
genereert.

Daling van de werkgevers 
RSZ
De ratio loonkost versus netto-opbrengst voor de 
werknemer wordt sterk beïnvloed door de sociale 
bijdragen die op loon verschuldigd zijn. Vanaf 
2018 zakt de basiswerkgeversbijdrage van 30 naar 
25 %. Anderzijds verdwijnen zowel de forfaitaire 
structurele lastenverlaging (thans goed voor een 
standaardkorting van 438 EUR per kwartaal) als de 
korting voor hoge lonen. De korting voor lage lonen 
wordt wél behouden en zelfs uitgebreid naar de 
gemiddelde loonniveaus (tot 8.850 EUR per kwartaal 
of 2.950 EUR per maand).

Bestaande voordelig 
bonusregime (CAO 90)
Ondanks de RSZ-verlaging kent de toekenning van 
een gewone bonus een uiterst slechte ratio: van 
een budget van 100 vloeit er slechts 32,34 naar de 
werknemer (zie tabel). Vandaar dat volop beroep 
gedaan wordt op alternatieve systemen zoals het 
stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen (loonbonus CAO 90) waarbij een 
collectieve bonus tot 3.255 EUR vrij van belasting kan 
toegekend worden of de toekenning van warranten 
die de individuele prestaties van werknemers vrij van 
RSZ kan belonen.

Nieuw stelsel winstparticipatie
De regering wil het vroegere stelsel van de winstparticipatie (Wet van 22 mei 
2001) terug leven inblazen door enerzijds de belastingdruk voor de werknemer 
te verlagen van 25 naar 7 % en anderzijds de procedure voor invoering te 
vereenvoudigen. In de nieuwe regeling kunnen werkgevers die de gerealiseerde 
winst wensen te delen met werknemers, tot 30 % van de loonmassa als 
winstpremie uitkeren. Hierop zijn geen patronale RSZ-bijdragen verschuldigd. 
De werknemer betaalt wel de gebruikelijke 13,07 % maar moet slechts 7 % 
belastingen betalen. De winstpremie is (in tegenstelling tot loon) niet aftrekbaar 
voor de vennootschap. Dit alles geeft een ratio netto/werkgeverskost van 56,63 %.

Werkgevers en collectieve bonussen?
De nieuwe winstparticipatie geldt niet voor bedrijfsleiders en bestaand loon zal 
niet mogen vervangen worden door de winstpremie. Belangrijkste implementatie-
overweging is dat alle werknemers van de onderneming een premie moeten 
ontvangen. Ook de huidige loonbonus CAO 90 moet collectief toegekend worden, 
maar het is wel mogelijk een groep van werknemers af te bakenen. Wellicht zal de 
verplichting om de winstpremie aan alle werknemers toe te kennen de populariteit 
van het nieuwe stelsel niet ten goede komen. Het zal wel niet verplicht zijn om elke 
werknemer eenzelfde bedrag toe te kennen.  Dit zal echter de vooropgestelde 
vereenvoudigde invoeringsprocedure (enkel informatieverstrekking of sociaal 
overleg) terug verzwaren met ondertekening van een CAO of een toetredingsakte. 

Terugbetaling individueel pensioensparen
Een andere alternatieve verloningsvorm is de terugbetaling door de werkgever 
van het individueel pensioensparen (derde pijler) van de werknemer. Deze 
terugbetaling is vrijgesteld van normale sociale zekerheidsbijdragen in hoofde 
van de werknemer en de werkgever. Enkel de bijzondere werkgeversbijdrage 
van 8,86 % op buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom moet hierop worden 
betaald door de werkgever. 
Fiscaal is het terugbetalen van het individueel pensioensparen een loon met 
toepassing van de gewone percentages bedrijfsvoorheffing (BV). De ratio voor 
deze verloningsvorm bedraagt 42,72 %. 
Het huidige maximale bedrag van 940 EUR bruto dat kan worden terugbetaald, 
kan naar keuze van de pensioenspaarder stijgen tot 1.200 EUR.
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Gewone bonus Huidige 
winstparticipatie

Winstparticipatie 
2018

Loonbonus
CAO 90

Terugbetaling 
pensioensparen

Personenbelasting  
(excl. gemeentebelasting)

50 % 25 % 7 % 0 % 50 % + behoud 
belastingkrediet*

Aftrekbaar Venn.B. WG ja nee nee ja ja

RSZ WN 13,07 % 13,07 % 13,07 % 13,07 % 0 %

RSZ WG +/- 25 % 0 % 0 % 33 % 8,86 %

Collectief of discretionair discretionair collectief collectief collectief discretionair

Grensbedrag niet van  
toepassing

10 % loonmassa  
en 20 % winst

30 % loonmassa 3.255 EUR bruto 
per jaar

940 of 1.200 EUR 
per jaar

Ratio netto/WG-kost 32,34 % 45,91 % 56,63 % 65,36 % 42,72 %

* Op het terugbetaalde bedrag van maximaal 940 EUR of 1.200 EUR wordt de gewone BV ingehouden, maar via de aangifte blijft de werknemer genieten van een 

belastingkrediet van 30 % (bij premie van 940 EUR) of van 25 % (bij premie van 1.200 EUR)
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Op 1 september 2017 werden de langverwachte 
hervormingen van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad om ons verouderd erfrecht aan te passen 
aan onze huidige moderne samenleving. De nieuwe wet 
verandert enkel het erfrecht (‘wie erft wat?’) en niet de 
erfbelasting. Welke zijn de belangrijkste wijzigingen?

Erfgenamen met een voorbehouden deel
U kunt slechts vrij beschikken over het ‘beschikbaar’ deel van uw 
nalatenschap. Afhankelijk van uw aantal kinderen, hebben uw 
ouders, uw langstlevende huwelijkspartner of uw kinderen recht op 
een voorbehouden erfdeel, de zgn. reserve. Het nieuwe erfrecht 
verandert deze regels als volgt.

Uw kinderen. U zal ook in het nieuwe erfrecht uw kinderen niet 
kunnen onterven. Het deel waarover u vrij kan beschikken en 
waarmee u een levenspartner, (stief)kind, goed doel of een dichte 
vriend extra kan bevoordelen wordt vergroot en vastgeklikt op de 
helft van uw nalatenschap. Dit betekent dat het voorbehouden 
erfdeel van uw kinderen herleid wordt tot de andere helft, ongeacht 
het aantal kinderen dat u heeft.
Uw ouders. Indien u kinderloos zou overlijden, dan hebben 
uw ouders geen recht meer op een reserve. Enkel indien zij 
zorgbehoevend zijn, kunnen ze aanspraak maken op een 
onderhoudsvordering ten laste van uw nalatenschap. 
Uw huwelijkspartner. De nieuwe wet houdt rekening met 
nieuw samengestelde gezinnen en beschermt het erfdeel van 
voorhuwelijkse (en niet gemeenschappelijke) kinderen. Uw 
levenspartner zal geen vruchtgebruik meer hebben op schenkingen 
die u vóór het huwelijk aan uw kinderen gedaan heeft. 

Inbreng, inkorting en waarderingsregels
Als u een schenking doet, dan kunnen deze erftechnisch ofwel 
als voorschot op erfdeel, ofwel buiten erfdeel worden gedaan. 
Schenkingen als voorschot op erfdeel moeten door de erfgenaam 

bij het overlijden van de schenker terug worden ‘ingebracht’ om 
de gelijkheid tussen alle erfgenamen te bewaren. Met die inbreng 
wordt uw nalatenschap vervolgens in gelijke delen tussen uw 
erfgenamen verdeeld. De inbreng gebeurt voortaan – zowel voor 
roerende als voor onroerende goederen – tegen de waarde op de 
dag van de schenking. Ruzies tussen uw kinderen die ofwel een huis 
ofwel uw eff ectenportefeuille gekregen hebben, worden hiermee 
van tafel geveegd. Schenkingen buiten erfdeel moeten bij het 
overlijden van de schenker in principe niet worden verrekend. 

Vergeet niet dat uw kinderen recht hebben op hun voorbehouden 
erfdeel, nl. de helft van uw nalatenschap. Indien u teveel ‘buiten 
erfdeel’ heeft weggegeven aan derden of aan één van uw kinderen, 
dan kunnen de benadeelden hetgeen teveel werd geschonken toch 
opeisen. Dit wordt ‘inkorting’ genoemd. In het huidige recht moeten 
de geschonken goederen dan in principe in natura teruggegeven 
worden. Omdat dit voor problemen zorgt, voorziet de nieuwe wet 
dat uw reservataire erfgenamen voortaan enkel hun voorbehouden 
erfdeel in geld kunnen opeisen. Diegene die dan ‘teveel’ gekregen 
heeft, mag als vergoeding van de schenking een geldsom 
teruggeven en het geschonken goed behouden.

Het maken van een erfovereenkomst
Vandaag is het in principe verboden om met uw erfgenamen een 
overeenkomst te sluiten over uw toekomstige nalatenschap. In 
de nieuwe wet kunnen globale of punctuele erfovereenkomsten 
worden afgesloten. Zo zal u, mits het akkoord van uw erfgenamen 
en rekening houdend met reeds gedane bevoordelingen, de 
toewijzing en verdeling van uw nalatenschap kunnen regelen en zo 
confl icten tussen uw kinderen na uw overlijden vermijden. 

Te ondernemen acties
De nieuwe wet treedt in werking één jaar na haar bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 1 september 2018. Tot dan 
heeft u de tijd om via een geregistreerde verklaring te opteren 
voor de huidige regels van inbreng en inkorting, met inbegrip van 
de waarderingsregels, op al uw reeds gedane schenkingen. Eerder 
gedane schenkingen blijven geldig, maar de nieuwe regels kunnen 
een reeds uitgevoerde planning grondig in de war sturen. U doet 
er goed aan om uw bestaande planning nog eens onder de loep te 
laten nemen! Onze specialisten staan klaar om u daarbij te helpen 
en zullen ook adviseren om optimaal gebruik te maken van de 
positieve gevolgen van het nieuwe erfrecht.
Aurélie Veirman, aveirman@deloitte.com

Eindelijk een nieuw erfrecht!

Heeft u een specifi eke vraag?
Stuur ze ons door via mail naar
info@deloitte-accountancy.be of 
per post naar: Deloitte Accountancy, 
Redactie Actualiteiten, 
Raymonde de Larochelaan 19A,
9051 Gent
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