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 0. VERANTWOORDING EN BIBLIOGRAFIE

De bespreking van de vennootschapsbelasting kan op verschillende manieren gebeuren.

Bij de technische benadering wordt de vennootschapsbelasting bestudeerd vanuit de zogenaamde 
bewerkingen.

Onderhavig werk heeft tot doel een grondige bespreking van de vennootschapsbelasting te bieden 
aan de hand van het aangifteformulier. Het aangifteformulier is voornamelijk gebaseerd op deze 
bewerkingen. Na in het eerste deel het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting te hebben 
onderzocht, worden in de overige delen de verschillende vakken van de aangifte grondig uitgediept.

Bij het afsluiten van het manuscript was het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2019 evenwel 
nog niet gepubliceerd, zodat de verwijzingen nog gebeurden op basis van het aangifteformulier over 
het aanslagjaar 2018. Reeds met ingang van aanslagjaar 2014 moet de aangifte trouwens verplicht 
elektronisch ingediend worden via de applicatie ‘Biztax’. Belastingplichtigen die niet over de nodi-
ge geïnformatiseerde middelen beschikken, moeten jaarlijks een ondertekende schriftelijke verkla-
ring indienen bij hun controlekantoor, dat vervolgens een papieren aangifteformulier zal uitreiken1.

De wijzigingen ten opzichte van de uitgave met betrekking tot het aanslagjaar 2018 werden in de 
tekst aangeduid met een streep in de linkermarge.

Een andere mogelijk benadering is de intrinsieke benadering. Bij deze benadering wordt uitgegaan 
van de brutowinst om zo via de correcties op de brutowinst, de aftrekbare beroepskosten en de ex-
tracomptabele aftrekken tot de belastbare winst te komen.

De volledige vennootschapsbelasting wordt eveneens via de resultatenrekening toegelicht. Deze 
benadering noemt men de dynamische benadering.

Het spreekt voor zich dat de verschillende benaderingen veel met elkaar gemeen hebben. Idealiter 
zou men voor een bepaald vraagstuk steeds tot een zelfde oplossing moeten komen ongeacht de 
gekozen benadering. Toch moet men vaststellen dat voor bepaalde problemen (o.a. inzake waarde-
verminderingen) andere oplossingen (of toch zeker nuances) naar voor komen afhankelijk van de 
gekozen benadering.

De keuze om de materie te benaderen vanuit de technische benadering is niet ingegeven omdat wij 
dit de beste manier vinden. De keuze is vooral ingegeven omwille van de vaststelling dat men in 
de meeste gevallen in eerste instantie in aanmerking komt met de vennootschapsbelasting via het 
aangifteformulier, die nu eenmaal het dichtst bij de technische benadering aansluit.

Bij de bespreking van de belastbare en vrijgestelde reserves wordt tevens de nodige aandacht be-
steed aan de interactie met het boekhoudrecht en boekhoudtechniek.

1 KB van 7 februari 2014 (BS 14 februari 2014).
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Verschillende wetsontwerpen hebben – mede gelet op het politiek klimaat – de eindmeet niet ge-
haald op het ogenblik van het afsluiten van dit manuscript.  Deze ontwerpen werden niet verwerkt 
in de tekst.  De belangrijkste wetsontwerpen die op 25 februari 2019 nog niet werden aangenomen 
door plenaire vergadering van de Kamer zijn:

 – Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen (Gedr.St., Kamer, 54, 3367).

Dit wetsontwerp past de fiscale wetgeving aan, aan het wetsontwerp tot invoering van het Wet-
boek van Vennootschappen en Verenigingen.  Dit wetsontwerp werd op 12 december 2018 in de 
bevoegde parlementaire commissie goedgekeurd (Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 3119/15).

Blikvanger van dit wetsontwerp is de omvorming van de BVBA in de nieuwe BV, die geen ka-
pitaal(vereisten) meer kent. Het minimumkapitaal van € 18 550 van de BVBA wordt afgeschaft 
en de BV zal voortaan kapitaalloos zijn.  Gezien het belang van het kapitaalbegrip op het vlak 
van de inkomstenbelasting, wordt een nieuwe fiscale definitie van kapitaal voorgesteld.  Onder 
kapitaal van een vennootschap zal voortaan verstaan worden2:
 – het kapitaal van een NV of, in geval van een vennootschap met een andere rechtsvorm waar-

voor het Belgisch of buitenlands recht in een gelijkaardig begrip voorziet, het begrip zoals 
bedoeld in dat recht; en

 – voor vennootschapsvormen waarvoor het Belgisch of buitenlands recht niet in een gelijkaar-
dig begrip voorziet, het eigen vermogen van de vennootschap als bedoeld in het Belgisch of 
buitenlands recht in zoverre het gevormd wordt door inbrengen in geld of in natura, ander 
dan inbrengen in nijverheid.

Er wordt verder gespecificeerd dat, zowel voor binnen- als buitenlandse vennootschappen, het 
begrip “gestort kapitaal” slaat op het werkelijk gestort kapitaal zoals het geldt voor de vennoot-
schapsbelasting3.  Het “gestort kapitaal” is voortaan het kapitaal voor zover dat gevormd wordt 
door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, en in 
zoverre er geen terugbetaling of vermindering heeft plaatsgevonden4.  Voor vzw’s en stichtingen 
die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen is het “gestort kapitaal” gelijk aan de wer-
kelijk gestorte inbrengen die de inbrenger of zijn rechthebbenden wettelijk kunnen terugnemen5.

De voorwaarde van statutaire onbeschikbaarheid opdat een uitgiftepremie met kapitaal gelijk-
gesteld wordt, wordt geschrapt. Uitgiftepremies en andere bedragen waarop wordt ingeschreven 
door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura (behalve inbrengen in nijverheid), zullen 
gelijkgesteld worden met gestort kapitaal op voorwaarde dat ze op een of meer afzonderlijke 
rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld6.

In kapitaalloze vennootschappen zal er geen sprake meer zijn van een kapitaalvermindering, 
maar enkel nog van een uitkering aan de aandeelhouders (die vennootschapsrechtelijk onder-

2 Nieuw artikel 2, §1, 6° a WIB
3 Nieuw artikel 2, §1, 6° b WIB
4 Gewijzigd artikel 184 WIB
5 Nieuw artikel 184, derde lid WIB
6 Gewijzigd artikel 184, tweede lid WIB
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worpen zal zijn aan een liquiditeits- en solvabiliteitstest).  De verwijzing in het dividendartikel 
naar “een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal overeen-
komstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of overeenkomstig bepalingen 
van het vennootschapsrecht van toepassing op de buitenlandse vennootschap”, wordt dan ook 
vervangen door een verwijzing naar “een regelmatige beslissing van een vennootschap over-
eenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet 
onder het Wetboek ressorteert, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar beheerst7”.

De uitsluiting van vennootschappen zonder minimaal kapitaal voor de verlaagde RV op hun 
dividenden (VVPRbis) wordt opgeheven.

Een andere belangrijke vennootschapsrechtelijke wijziging is de omschakeling van de werkelij-
ke zetelleer naar de statutaire zetelleer.  Een vennootschap zal m.a.w. aan het Belgisch vennoot-
schapsrecht onderworpen zijn, wanneer haar statutaire zetel in België gevestigd is.  Op fiscaal 
vlak wordt de werkelijke zetelleer evenwel behouden.  Voortaan zal enkel nog de voornaamste 
inrichting of zetel van bestuur of beheer bepalend zijn voor de toepassing van de vennoot-
schapsbelasting.  Een vennootschap die haar statutaire zetel in België heeft, zal wettelijk – be-
houdens tegenbewijs – vermoed worden ook haar voornaamste zetel van bestuur of beheer in 
België te hebben. Het tegenbewijs zal evenwel enkel mogelijk zijn als er bovendien aangetoond 
wordt dat de fiscale woonplaats van de vennootschap in een ander land dan België is gevestigd 
volgens de fiscale wetgeving van dat andere land8.

 – Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting 
naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting (Gedr.St., Kamer, 54, 3368)

 – Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (Gedr.St., Kamer, 54, 3381)

 – Wetsvoorstel tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming- industrie (Gedr.St., Kamer, 54, 
3078)

Het wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (Gedr.
St., Kamer, 54, 3424) werd door de plenaire vergadering van de Kamer op 31 januari 2019 aangeno-
men, maar was op 25 februari 2019 nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De door deze 
wet aangebrachte wijzigingen werden wel reeds opgenomen in de tekst.

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat geen enkel boek, naslagwerk, … alle problemen kan behan-
delen. In de tekst en voetnoten wordt dan ook op verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen 
literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen. Hierna vindt u een overzicht 
van Nederlandstalige werken die een goed overzicht bieden van de vennootschapsbelasting in haar 
geheel.

7 Aangepast artikel 18, eerste lid, 2° WIB 
8 Nieuw artikel 2, §1, 5° b, tweede lid WIB
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Aanbevolen literatuur

CHEVALIER C., Vennootschapsbelasting – Een dynamische benadering, uitgegeven LARCIER
Zeer lijvig werk dat, zoals de titel laat vermoeden, de vennootschapsbelasting vanuit de resulta-
tenrekening benadert. Interessant ook omwille van de multidisciplinaire aanpak. Wordt jaarlijks 
bijgewerkt.

HAELTERMAN A., Vennootschapsbelasting doorgelicht. Een inzichtelijk handboek, uitgegeven 
door DIE KEURE
Een werk dat zich richt op de basisprincipes en systematiek van de vennootschapsbelasting. Prak-
tisch zijn de referentiekaders waarin bijzondere problemen of leerstukken worden uitgewerkt. Zo 
worden dergelijke kaders gegeven voor de beslissing om onroerend goed al dan niet in een ven-
nootschap te verwerven (nr. 104) en voor de regeling “financieringskostensurplus” en de klassieke 
geleveragede holding (nr. 170).  In 2018 verscheen de derde editie.

LAGAE J.P., Vennootschapsbelasting, uitgegeven door CED SAMSOM
Naast een goede bespreking van de vennootschapsbelasting (voornamelijk via de intrinsieke be-
nadering) bevat dit boek tevens een goede samenvatting van de reorganisatieverrichtingen. Werd 
jammer genoeg nooit bijgewerkt.

VAN DE WOESTEYNE I., Handboek vennootschapsbelasting, uitgegeven door INTERSENTIA

VAN CROMBRUGGE S., Beginselen van de vennootschapsbelasting uitgegeven door BIBLO
Beknopte bespreking van de krachtlijnen van de vennootschapsbelasting. Wordt jaarlijks bijgewerkt.

VERDINGH Y., Bestendig Handboek Vennootschapsbelasting, uitgegeven door KLUWER
Encyclopedisch werk over de vennootschapsbelasting. Behandelt naast zowel de intrinsieke als 
technische benadering tevens de reorganisatieverrichtingen.
Voor wat de zogenaamde hervorming van de vennootschapsbelasting (Wet van 25 december 2017) 
betreft, kan verwezen worden naar:

VAN CROMBRUGGE S., De hervorming van de vennootschapsbelasting, Roeselare, Roularta Me-
dia Group, 2018

VAN HEMELEN R., Hervorming vennootschapsbelasting 2018. Een mooi maar noodzakelijk ge-
schenk aan onze Belgische KMO’s, Mechelen, Kluwer, 2018
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