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lease uw nieuwe wagen,  
en zeg onverwachte kosten 
vaarwel! 
Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning 
Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf wilt uitbreiden, is dat hét 
moment om te struinen langs de ‘vitrines’ van de autofabrikanten. Een 
keuze gemaakt? Neem dan zeker een oplossing via leasingmaatschappij 
Belf ius Auto Lease in overweging. Leasing is minder bekend als 
financieringsvorm, maar biedt tal van voordelen.

Als u een nieuwe wagen overweegt, denkt 
u ongetwijfeld in eerste instantie aan een 
autolening om die te financieren. En dat is 
uiteraard geen slechte keuze: de kosten voor 
de financiering zijn gespreid, want u betaalt 
maandelijks een vast bedrag terug. En u 
wordt eigenaar van de wagen, u beslist dus 
volkomen autonoom wat ermee gebeurt.

Maar een auto brengt natuurlijk meer kosten 
met zich mee dan alleen die voor de aankoop, 
en die extra uitgaven worden niet (volledig) 
door de lening gedekt. Denk maar aan de 
kosten voor het onderhoud, de autoverze-
kering … Ze zijn vaak onverwacht, het valt 
meestal niet in te schatten hoeveel ze zullen 
bedragen en u kunt ze dus over het algemeen 
niet budgetteren.

eén vaste kost voor uw 
wagen per maand!
Wat als u nu eens die nieuwe wagen huurde 
gedurende een zelf gekozen periode, via een 
operationele-leasingformule van Belf ius 
Auto Lease? U betaalt opnieuw een bedrag 
per maand, maar dan een dat alle kosten dekt 
voor:

• de aankoop van de wagen zelf;
• de taksen die aan de aankoop en aan het 

gebruik van de auto verbonden zijn;
• de nodige verzekeringen;
• alle onderhoud- en herstellingswerken;
• gedurende de looptijd: de verschuldigde btw.

U weet op voorhand hoeveel het bedrag zal 
zijn, en het verandert gedurende de looptijd 
van uw contract niet meer omdat de drie 
zaken waarvan het afhangt – de aard van het 
voertuig, de huurperiode en het aantal kilo-
meters dat volgens u afgelegd zal worden – in 
principe niet meer worden veranderd als het 
contract loopt.
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Het kan gebeuren dat de werkelijke kilometrage te sterk afwijkt van 
de ingeschatte. In dat geval is een herberekening toch mogelijk. En 
het spreekt voor zich dat wanneer uw behoeften veranderen, we de 
operationele-leasingoplossing ook aanpassen.

wat zijn de voordelen van één vast bedrag 
per maand?
• Optimale, eenvoudige en zekere budgettering van de kosten voor 

uw wagen. U weet immers perfect aan welk maandelijks bedrag u zich 
mag verwachten.

• Geen toename van schuldgraad, geen afname van solvabiliteit, 
aangezien u de wagen niet op actiefzijde en de financiering niet als 
schulden op de passiefzijde van uw balans moet zetten.

• Mogelijke aftrek als beroepskosten: indien u als natuurlijke persoon 
uw auto gebruikt voor beroepsverplaatsingen en als u ervoor kiest 
om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen, dan kunt u 75 % van 
het huurbedrag met betrekking tot die verplaatsingen aftrekken als 
beroepskost. De interesten met betrekking tot de verplaatsingen 
tussen uw woon- en werkplaats en/of uw beroepsverplaatsingen zijn 
100 % aftrekbaar als beroepskost, wanneer u kiest voor uw werkelijke 
beroepskosten.

Een ander groot voordeel van operationele leasing is dat u nooit de 
volledige aankoopprijs van uw wagen zult betalen. Volg even mee op 
voorgaande grafiek. Stel dat op tijdstip 0 uw contract begint te lopen, 
voor de leasing van een wagen met als aankoopprijs 30 000 euro 
(incl. 21 % btw). U leaset de wagen 48 maanden en u betaalt elke 
maand een vast bedrag als huur. Op het einde van de looptijd heeft het 
voertuig nog een contractueel vastgelegde restwaarde, bijvoorbeeld 
13 500 euro (incl. 21 % btw). Dat laatste bedrag zult u niet moeten 
betalen, aangezien Belfius Auto Lease de wagen dan tegen die som 
opnieuw verkoopt. Wat u hebt gefinancierd, was de aankoopprijs 
verminderd met de restwaarde: 16 500 euro. Toch hebt u het volledige 
genot van het voertuig gehad, alsof het uw eigendom was …

Het bedrag van 16 500 euro hebt u bovendien gespreid over de looptijd 
van uw contract betaald. U betaalde dus niet alleen slechts een deel 
van de aankoopprijs, maar dat dan ook nog niet in één keer.

“Als u kiest voor operationele 
leasing, moet u nooit de 

volledige aankoopprijs van uw 
wagen betalen.”“Als u uw wagen leaset, weet 

u op voorhand hoeveel hij u 
per maand zal kosten.”

Voor vennootschappen geldt er voor de autokosten een aftrekbeper-
king in functie van de CO2-uitstoot, behalve voor brandstofkosten die 
75 % aftrekbaar zijn en de financieringskosten die 100 % aftrekbaar 
zijn. Afschrijvingen zijn er niet, aangezien de wagen niet als een inves-
tering wordt beschouwd. 

nooit de wagen volledig financieren!

ook nooit alle btw! 
De btw over autokosten is niet volledig aftrekbaar. Zo kunnen btw-
plichtige handelaars de btw over autokosten slechts in aftrek nemen 
ten belope van het beroepsgebruik met een maximum van 50 %. De 
beoefenaars van vele vrije beroepen en beroepen met een sociaal 
karakter die vrijgesteld zijn van de btw, hebben zelfs geen recht op 
aftrek. Het volledige btw-bedrag blijft voor hen dus een extra kost. 
Ze zouden dus de volledige 21 % btw vervat in de aankoopprijs van 
30 000 euro (dus 5 206,61 euro) moeten betalen, als ze de wagen op 
een klassieke manier zouden financieren. Kiezen ze echter voor opera-
tionele leasing, dan betalen ze slechts de btw die vervat zit in het deel 
van de aankoopprijs dat ze via het maandelijkse huurbedrag gefinan-
cierd hebben. Dus enkel 21 % vervat in 16 500 euro of 2 863,84 euro, 
en geen 5 206,61 euro. De 21 % van de restwaarde van 13 500 euro of 
2 342,98 euro moeten ze niet betalen.
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conclusie

Is leasing duur? Neen, als u beseft dat het huurbedrag alle kosten voor een wagen dekt. Dus niet alleen die 
voor de financiering van de aankoop maar ook die voor de inschrijving, het onderhoud … Bovendien geniet de 
leasingmaatschappij Belfius Auto Lease dankzij haar inkooppositie en expertise bij haar leveranciers kortingen, 
waarvan u mee profiteert. Niet alleen nu, maar het hele jaar door. 
Als u leaset, dalen uw indirecte kosten bovendien sterk. Want u moet minder of zelfs helemaal geen tijd vrij-
maken voor de aankoop, de inschrijving, de verzekeringen, het onderhoud … En dan nog de kers op de taart: 
leasen kan ook fiscaal interessant zijn!
Interesse in het aanbod van Belfius Auto Lease? Ontdek alle details op www.belfius-autolease.be, bel naar 
02 285 35 94 of mail naar autolease@belfius.be.

“Belfius Auto Lease garandeert 
uw mobiliteit, dankzij vele 
handige diensten.”

liever aankoopoptie?
Operationele leasing biedt u vele voordelen, maar op het einde van 
het contract kunt u de wagen niet kopen. Wilt u toch een aankoop-
optie, kies dan voor financiële renting – een oplossing die voor de rest 
nagenoeg volledig overeenstemt met operationele leasing. Over een 
aankoopoptie beschikken is interessant als de wagen na afloop nog 
veel waard zal zijn, als u er niet veel mee zult hebben gereden en als de 
wagen exclusief is. 

Actie: gratis winterbanden! 
Vanaf 1 november rijdt u het best met winterbanden. Die 
maken uw wagen veiliger en wendbaarder bij winterse 
omstandigheden. De remafstanden zijn aanzienlijk korter, de 
wegligging is beter, de kans op watergladheid wordt kleiner 
… En goed nieuws: vanaf 1 januari tot 15 februari 2014 rust 
Belfius Auto Lease er gratis al zijn leaseauto’s mee uit! Vraag  
info in uw Belfius-kantoor.

Voor deze diensten kunt u eventueel kiezen:

• Assistentie bij pech, ongeval of diefstal van uw wagen. 24 uur op 
24, in heel Europa (via Touring). De dienst omvat het takelen en depan-
neren, de levering van een vervangvoertuig, de repatriëring enz.

• Vervangwagen: zodra uw leaseauto 24 uur onbruikbaar is, wegens 
bijvoorbeeld een onderhoud, krijgt u tijdelijk een vervangwagen. Daarbij 
hebt u de keuze uit diverse formules en wagencategorieën.

• Financiering van het brandstofverbruik: u betaalt een vaste provisie 
over het verwachte brandstofverbruik, inbegrepen in de huurprijs 
en berekend op basis van de officiële verbruikscijfers. Elk kwartaal 
doet Belfius Auto Lease dan een afrekening van de werkelijke kosten. 
Betaalde u te weinig, dan krijgt u een bijkomende factuur. Is het omge-
keerde het geval, dan krijgt u een creditnota. U betaalt dus nooit meer 
dan nodig.

Indien u voor deze dienst kiest, betaalt u uw tankbeurten met een 
tankkaart. Een gebruiksvriendelijk en, dankzij de bijhorende geheime 
code, uiterst veilig betaalmiddel.

Geniet tal van diensten!
Als u kiest voor één van de oplossingen van Belfius Auto Lease, geniet 
u meteen tijd- en productiviteitswinst. De maatschappij vervult alle 
aankoopformaliteiten (bv. de aanvraag van de kentekenplaat), haar 
specialisten staan in voor het dagelijkse beheer van uw wagen(s), en ze 
garandeert uw mobiliteit, dankzij tal van handige diensten.

Deze diensten geniet u in ieder geval:

• Onderhoud en herstellingen: u laat ze zelf uitvoeren bij een officiële 
merkdealer naar keuze, volgens het onderhoudsschema dat de auto-
constructeur voorschrijft. Belfius Auto Lease financiert de werken. De 
maatschappij waakt streng over de kwaliteit en controleert grondig alle 
facturen die de merkdealer ter betaling voorlegt. 

• Vervanging van banden: als uw banden er een aantal kilometers 
hebben opzitten, kunt u ze laten vervangen in één van de door Belfius 
Auto Lease erkende bandencentrales. Een vervanging van zomerban-
den wegens normale slijtage is altijd gratis als u kiest voor operationele 
leasing of financiële renting.

• Alle verzekeringen zijn geregeld: u geniet de verplichte, uitgebreide 
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, een ongevallenverzekering 
voor de passagiers en de chauffeur, een full-casco/omniumverzeke-
ring, een bonus-malusregeling gedurende de volledige looptijd van uw 
contract en een verzekering rechtsbijstand. 
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individuele Pensioentoezegging (iPT) meer dan 
ooit het mooiste geschenk voor bedrijfsleiders

Paul van eesbeeck, juridisch adviseur bij en vennoot van vereycken & vereycken consulting cvba

Wat hebt u als zelfstandige bedrijfsleider fiscaal gezien het liefst: dat de vennootschap een dividend uitreikt 
of dat ze via een Individuele Pensioentoezegging met externe verzekering een mooi pensioenkapitaal voor u 
opbouwt? Geloof ons vrij en kies voor het tweede, zeker nu een roerende voorheffing van 25 % op dividenden 
van kracht is. 

Een vennootschap kan haar winst na betaling van de vennootschaps-
belasting als dividend uitkeren. Of met (een deel van) de winst vóór 
betaling van de vennootschapsbelasting iets extra doen voor de 
bedrijfsleider: zijn loon verhogen of een extralegaal pensioenvoordeel 
opbouwen via een Individuele Pensioentoezegging (IPT) met externe 
verzekering.

Waar hebt u als bedrijfsleider het meest aan? Laten we even rekenen.

niets interessanter dan een iPT
Stel: drie vennootschappen wenden jaarlijks een brutobudget van 
1 000 euro aan, ten gunste van hun 50-jarige bedrijfsleiders en dat 
15 jaar lang (tot hun 65e dus), in de vorm van respectievelijk een 
loonsverhoging, een dividenduitkering en een IPT via een externe 
verzekering. 

Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de IPT het grootste netto-
kapitaal oplevert (ongeacht of een eindbelasting van 16,5 % of van 
10 % wordt geheven). Zeker sinds dit jaar de verlaagde roerende 
voorheffing (RV) van 21 % geschrapt is voor tal van vennootschappen 
opgericht sinds 1994, waardoor de IPT nog beter uit de verf komt ten 
opzichte van een dividenduitkering.

En wat met het plan om de winst in de vennootschap te laten, ‘op te 
potten’ tot de pensioenleeftijd en dan als een liquidatiebonus uit te 
keren door de vennootschap te ontbinden? Normaal gezien wordt die 
tegen slechts 10 % belast, maar dat is binnenkort verleden tijd. Bij een 
begrotingscontrole is beslist om vanaf 1 oktober 2014 ook liquidatie-
boni tegen 25 % te belasten. Dat plan vergt trouwens een ontbinding 
van de vennootschap, wat niet nodig is bij een IPT.

Uit de tabel blijkt ook dat het verschil tussen een dividenduitkering en 
een loonsverhoging niet zo groot meer is. Dat zou een vennootschap 
voor haar bedrijfsleider(s) ertoe kunnen verleiden om een loonsverho-
ging (ietwat ‘duurder’ dan een dividenduitkering) te combineren met 
een IPT (veel ‘goedkoper’ dan een dividenduitkering). 

Vooral naar het einde van een loopbaan toe kan zelfs een vrij beschei-
den loonsverhoging het voor een vennootschap mogelijk maken om op 
het einde een aanzienlijk bedrag bij te storten in de IPT met externe 
verzekering. Stijgt in het laatste actieve jaar van de bedrijfsleider zijn 
loon, dan kan de vennootschap een hogere premie storten die fiscaal 
aftrekbaar is. Premies zijn immers aftrekbaar zolang het wettelijke 
pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet meer dan 
80 % van het laatste brutoloon van de bedrijfsleider bedragen. Stijgt 
dat loon, dan stijgt dus ook het premiebedrag dat aftrekbaar is. En 
dankzij de terugwerkende kracht kon plots ook de voorbije jaren een 
hogere premie worden betaald. Al die te weinig gestorte premiebedra-
gen kan de vennootschap dan nog storten en fiscaal aftrekken.

“Een IPT met externe verzekering 
die nog kort voor de pensionering 
wordt gesloten of (fors) verhoogd, 
roept bij de fiscus vragen op.”

Maar het is niet zeker of de fiscus een dergelijke constructie aan-
vaardt:

• De 80 %-grens wordt berekend op basis van het (laatste) normale 
brutoloon. Het adjectief ‘normale’ is expliciet in de wet opgenomen 
om misbruiken te voorkomen waarbij het loon op het einde van de 
loopbaan fors opgekrikt wordt om zo nog gauw een aanzienlijk bedrag 
te kunnen storten.

• Een IPT met externe verzekering die nog op de valreep, kort voor de 
pensionering, wordt gesloten of (fors) verhoogd, roept bij de fiscus 
vragen op. 

Loonsverhoging Dividend belast 
tegen RV van 25 %

Dividend belast 
tegen RV van 21 %

IPT eenmalig belast 
tegen 16,5 %

IPT eenmalig belast 
tegen 10 %*

Jaarlijks brutobudget 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR

Nettokapitaal op 65 jaar 8 111,92 EUR 
(100 %)

9 207,76 EUR 
(114 %)

9 698,96 EUR 
(120 %)

13 162,82 EUR 
(162 %)

14 274,58 EUR 
(176 %)

* Deze eindbelasting wordt geheven indien de zelfstandige bedrijfsleider ouder dan 65 jaar is en effectief tot die leeftijd actief is geweest.
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“Xengo bespaart mij 
een pak administratie.”
Carl Van Laer is een neus-, keel- en 
oorspecialist. Hij werkt o.a. in het 
ziekenhuis van Bornem en in dat van 
Willebroek. “Op beide locaties heb ik een 
privépraktijk”, aldus de dokter. 

“Ik dacht er al een tijd aan om een betaalterminal 
te huren of te kopen, omdat mijn patiënten steeds minder 
cash geld op zak hebben. Xengo was voor mij een goede 
oplossing: ze is makkelijk in gebruik en mobiel, ik kan ze dus 
meenemen van de ene naar de andere praktijk. 

Het systeem bespaart mij ook een pak administratie. Als mijn 
patiënten voorheen niet cash konden betalen, gaf ik hen 
een overschrijvingsformulier mee. Nadien moest ik nog con-
troleren of ze effectief betaalden en ze - indien niet - even 
aanmanen. Vandaag betalen mijn patiënten meteen met de 
kaart, en daarmee is de kous af.”

“Een goede én goedkope oplossing”
Saskia Demuyter baat sinds oktober een winkel uit in 
Zottegem. Ze verkoopt kleine interieurartikelen, handtassen, 
sieraden, geschenkartikelen … Ook zij koos voor Xengo als 
betaalterminal.

“Als winkeluitbater kan je vandaag niet meer zonder betaal-
terminal, vind ik persoonlijk. Ik wil mijn klanten de mogelijkheid 
bieden om met de kaart te kunnen betalen. En in drukke tijden, 
zoals in de eindejaarsperiode, zullen ze dat ongetwijfeld nog 
meer willen doen.

Ik ben bijzonder tevreden over Xengo. Het is ook een goed-
kope oplossing. Je moet wel nog een smartphone of tablet 
kopen om Xengo te kunnen gebruiken. Maar dat toestel hoeft 
evenmin duur te zijn, en je kunt er nog tal van andere zaken 
mee doen. 

Bijzonder makkelijk en handig vind ik dat de app mij een over-
zicht mailt van de betalingen van de voorbije dag.”

Xengo: uw betaalterminal in zakformaat!
Wat als u uw klanten nu eens overal met de kaart kon laten betalen?  
In uw praktijk, bij patiënten thuis ... Met onze nieuwe mobiele betaalterminal 
Belfius Pay Pack Xengo wordt dat mogelijk.

De innovatieve oplossing bestaat uit een app (voor iOS en Android) die 
u op uw smartphone of tablet installeert en een kaartlezer die u via 
Bluetooth met uw toestel verbindt. Op die manier maakt u een mobiele 
betaalterminal van uw smartphone of tablet.

Tal van voordelen!
• Mobiliteit: u kunt Xengo overal gebruiken, mits u een smartphone 

of tablet met mobiele internetverbinding (minstens 3G of wifi) hebt.
• Veiligheid: u vermijdt cash geld. Bovendien zijn de betalingen met 

Xengo net als bij een standaardterminal beveiligd volgens de strengste 
internationale normen.

• Zekerheid van betaling: als uw klanten met de kaart betalen, ontvangt 
u uw geld meteen en moet u nadien minder onbetaalde facturen pro-
beren te innen.

TIP

Werkt u met Xengo, zorg er dan indien mogelijk voor dat uw 
smartphone of tablet niet in slaapstand gaat. Anders wordt 
de verbinding verbroken en moet u opnieuw aanloggen.

interesse?

Lees alle details over de Belfius Pay Pack Xengo 
op www.belfius.be/xengo.

“Ik ben echt tevreden over 
Xengo, en heb ze dan ook al 
aangeraden aan mijn collega’s.”

• Scherpe prijs: de instapkost is bijzonder laag.
• Bruikbaar met alle kaarten, zowel nationale als internationale.
• Zicht op betalingen: de app mailt u dagelijks een overzicht van alle 

kaartbetalingen van de voorbije dag.
• Gebruiksvriendelijk: zowel de app als de kaartlezer zijn uiterst mak-

kelijk te bedienen. En na een transactie kunt u het betalingsbewijs naar 
de klant e-mailen of sms’en.

De mobielste betaalterminal!
Xengo is immers overal te gebruiken. En dus uitermate geschikt voor 
personen die diensten op verplaatsing leveren: dokters die op huisbe-
zoek gaan, zelfstandigen die op locatie werken, beoefenaars van vrije 
beroepen, starters …
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neem deel aan een seminarie over beleggen, 
vanuit uw zetel!
Uw bedrijf beschikt over vrij kapitaal dat u niet meteen kunt aanwenden voor een investering? Wat als u 
het nu eens belegde, waardoor het mogelijk extra rendeert? U zou wel willen, maar u hebt geen tijd om daar 
grondig over na te denken? Volg dan online de webinars over beleggen die we geregeld organiseren. U krijgt zo 
suggesties over beleggingen, zonder dat u er de deur voor uit moet.

Webinar, dat is een combi-
natie van ‘web’ en ‘seminar’. 
Het is met andere woorden 
een seminarie dat u live online 
kunt volgen. Op eenzelfde 
internetpagina ziet en hoort u 
de spreker via video en kunt 
u zijn of haar slides volgen. 
Ondertussen kunt u in realtime vragen stellen via een chatkanaal. Na 
een uiteenzetting van ongeveer een halfuur worden de meest rele-
vante vragen meteen door de spreker beantwoord. De andere komen 
later aan bod in één van onze publicaties, op onze website …

waarover?
Onze webinars handelen altijd over beleggen. Tijdens het eerste in sep-
tember 2013 hadden we het over beleggen tijdens de eurocrisis. Welke 
alternatieve beleggingen zijn er in tijden van lage rente? Een maand 
later analyseerden we de huidige economische gang van zaken wereld-
wijd. Zowel in de VS en Europa als in de groeilanden en Japan. Welke 
van deze regio’s bieden nog potentieel? En recent, begin december, 
bespraken we beleggen in converteerbare obligaties. Die kunt u op de 
vervaldag laten omzetten in aandelen van de instelling die de obligaties 
uitgaf. Wat zijn de voordelen en de risico’s?

Interesse? 
Houd dan onze site www.belfius.be in het oog, we 
informeren u tijdig wanneer er een nieuw webi-
nar op til staat! Binnenkort kunt u daarop ook de 
voorbije webinars opnieuw bekijken.

geïnteresseerden  
schreven zich in  

voor onze tweede webinar

1 250

Wat zijn de voordelen van een webinar?
• U hoeft zich niet te verplaatsen om het bij te wonen.
• Het aantal deelnemers is onbeperkt.
• Paradoxaal genoeg zijn webinars vaak interactiever dan 

gewone seminaries. Deelnemers stellen doorgaans meer 
vragen, omdat ze dat niet voor een volle zaal hoeven te doen. 
Om u een idee te geven: gemiddeld worden 50 tot 60 vragen 
per webinar gesteld!

De vraag naar informatie over beleggen is blijkbaar groot, want het 
succes van onze webinars is overweldigend. En het neemt steeds 
maar toe. Voor het eerste webinar schreven zich 900 mensen in, 
voor het tweede al 1 250 … Telkens volgt ongeveer 30 % van de 
ingeschrevenen ook effectief live het webinar. Wie ingeschreven is 
maar uiteindelijk toch geen tijd heeft om het webinar live te volgen, 
krijgt nadien de kans om het alsnog online te bekijken. Wat velen dan 
ook doen.

Financieel nieuws

! OOk ZIN OM DEEL TE NEMEN?

Dit jaar organiseren we geen nieuwe webinars meer, maar volgend jaar des te meer. Binnen het brede thema van beleggen 
kunnen we tal van specifieke onderwerpen aansnijden: beleggingsproducten voor professionele klanten, de macro-economie, 
actuele gebeurtenissen, belangrijke economische conjuncturen … Niet te missen dus!
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Trek nieuwe notionele interest voortaan 
meteen maximaal af, want anders gaat die 
verloren!

Bart vermoesen, accountant en belastingconsulent bij Moore stephens verschelden 
Peter verschelden, accountant en bedrijfsrevisor bij Moore stephens verschelden

Tot en met aanslagjaar 2012 kon u het deel van de notionele interest dat u niet van de belastbare winst van uw 
vennootschap kon aftrekken naar de volgende zeven belastbare tijdperken overdragen. Met notionele interest 
berekend vanaf aanslagjaar 2013 kan dit niet meer: u moet die nu bij de jaarafsluiting volledig benutten. Lukt 
dat niet, dan is die verloren. 

Dankzij de maatregel van de notionele interestaftrek kan een ven-
nootschap die haar investeringen met eigen middelen financiert, een 
fictieve interest – de notionele interest – van haar belastbare winst 
aftrekken. Die interest wordt berekend op basis van het boekhoudkun-
dige eigen vermogen (verminderd met een aantal elementen). Zo moet 
de vennootschap minder tot geen vennootschapsbelasting betalen.

uitzonderingen op de regel
Beschikt de vennootschap nog over overgedragen notionele interest, 
opgebouwd vóór het aanslagjaar 2012? Die hoeft niet verloren te gaan: 
hij kan nog worden afgetrokken van de belastbare winst van maximaal 
zeven aanslagjaren volgend op het aanslagjaar waarin de aftrek niet 
kon. Daarbij moeten wel twee voorwaarden vervuld worden:

 → voorwaarde 1 : de overgedragen notionele interest kan maar 
worden afgetrokken nadat alle andere aftrekposten benut zijn. 
Zoals giften, investeringsaftrek, DBI-aftrek, aftrek voor octrooi-
inkomsten en f iscale verliezen. Het gevolg zal zijn dat veel 
opgepotte notionele interest op termijn toch verloren gaat, gezien 
het beperkt aantal jaren dat die kan worden overgedragen.

 → VOORBEELD 2
Vennootschap Goldfever realiseert in het boekjaar dat afsluit op 
31 december 2012 een belastbare winst – vóór aftrek van de 
notionele interest – van 100 000 euro. De notionele interest voor 
aanslagjaar 2013 bedraagt 40 000 euro. De vennootschap heeft 
verder nog een saldo aan overgedragen notionele interest van 
150 000 euro en voor 50 000 euro aan overgedragen fiscale ver-
liezen. De belastbare winst van Goldfever wordt naar 0 euro herleid, 
op de volgende manier:

Voorlopig belastbare winst 100 000 euro

Notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2013 - 40 000 euro

Overgedragen fiscale verliezen - 50 000 euro

Overgedragen saldo van notionele interesten - 10 000 euro

Overblijvend fiscaal resultaat 0 euro

De onbenutte notionele interest van 140 000 euro (150 000 euro - 
10 000 euro) van de voorbije boekjaren kan tot maximaal aanslagjaar 2019 
worden overgedragen.

“Een vennootschap die haar 
investeringen met eigen 
middelen financiert, kan een 
fictieve interest van haar 
belastbare winst aftrekken – de 
zogenaamde notionele interest.”

Als in een bepaald boekjaar de af te trekken notionele interest echter 
groter is dan de gerealiseerde belastbare winst, en die eerste dus niet 
volledig afgetrokken kan worden, kon de vennootschap tot en met aan-
slagjaar 2012 het onbenutte deel van de notionele interest overdragen 
naar de volgende zeven belastbare tijdperken. Met notionele interest 
berekend vanaf aanslagjaar 2013 is dat niet meer mogelijk; het onbe-
nutte deel gaat voortaan onherroepelijk verloren.

 → VOORBEELD 1 
Vennootschap El Dorado Capital realiseert in het boekjaar dat op 
31 december 2012 afsluit een belastbare winst – vóór aftrek van 
notionele interest - van 25 000 euro. De notionele interest voor 
aanslagjaar 2013 bedraagt 40 000 euro. Door de aftrek daarvan 
wordt de belastbare winst van El Dorado Capital naar 0 euro herleid. 
De onbenutte notionele interest van 15 000 euro (40 000 euro - 
25 000 euro) is niet meer overdraagbaar.

Fiscaal nieuws
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 → Wilt u liever geen abonnee blijven?
Bel dan naar het gratis nummer 0800 99900.

“Overgedragen notionele 
interest opgebouwd vóór het 
aanslagjaar 2013, hoeft niet 
verloren te gaan.”

Fiscaal nieuws

 → VOORBEELD 3
Vennootschap Angel Capital realiseert in haar boekjaar dat afsluit 
op 31 december 2012 een belastbare winst – vóór aftrek van 
de notionele interest – van 1 500 000 euro. De vennootschap 
heeft verder nog een saldo aan overgedragen notionele inte-
rest van 2 000 000 euro. De belastbare winst wordt herleid tot 
200 000 euro, op deze manier:

Voorlopig belastbare winst 1 500 000 euro

Overgedragen notionele interest afgetrokken van de 
eerste schijf van 1 000 000 euro 

- 1 000 000 euro

Notionele interest afgetrokken van de tweede schijf 
(de winst boven de grens van 1 000 000 euro), dus 
60 % van 500 000 euro 

- 300 000 euro

Overblijvend fiscaal resultaat 200 000 euro

De niet-afgetrokken notionele interest kan als volgt worden overgedragen: tot 
maximaal aanslagjaar 2019: 500 000 euro (2 000 000 euro - 1 500 000 euro); 
onbeperkt in de tijd: 200 000 euro (40 % van 500 000 euro).

 → voorwaarde 2: realiseert een vennootschap meer dan 1 000 000 
euro belastbare winst, na benutting van de eerder vermelde aftrek-
posten? Dan komt de eerste schijf van 1 000 000 euro volledig 
in aanmerking voor aftrek van notionele interest, maar komt de 
tweede schijf – de winst boven dat bedrag – voor slechts 60 % in 
aanmerking. De notionele interest die door die beperking niet kan 
worden afgetrokken van de belastbare winst, kan onbeperkt in de 
toekomst worden overgedragen.

Notionele interest: voorwerp van discussie 
De notionele interestaftrek staat al enkele jaren ter discussie 
binnen de federale regering. Zo werd het tarief stelselmatig 
afgebouwd. En nu is het dus niet meer altijd mogelijk om onbe-
nutte notionele interestaftrek over te dragen.

Door invoering van deze beperkingen zijn er voortaan dus drie soorten 
notionele interestaftrek:

• de notionele interestaftrek van het (huidige) boekjaar;
• de overgedragen notionele interestaftrek, die gedurende maximaal de 

volgende zeven boekjaren overdraagbaar blijft;
• de overgedragen notionele interestaftrek die niet te benutten viel 

door bovenstaande beperking van 60 % en die daardoor onbeperkt 
overdraagbaar wordt.


