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Personenbelasting: aangifteformulier per gewest
Het aangifteformulier personenbelasting is
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit jaar
is er iets bijzonders aan de hand. Er zijn namelijk
3 aangiftes: één per gewest.
De laatste jaren was de aangifte steeds
complexer geworden. Door de gedeeltelijke
regionalisering van de personenbelasting heb
ben de gewesten de kans gekregen hun eigen
accenten te leggen in de fiscale regels van de

personenbelasting. Dat toonde zich vooral in de
regels over de woonfiscaliteit, van de Vlaam
se geïntegreerde woonbonus tot de Waalse
chèque habitat. Al die verschillende regimes
verzwaarden de aangifte enorm, want voor elk
regime waren er nieuwe codes nodig.
De meeste belastingplichtigen vullen echter
maar een 20-tal codes in. Wie in Vlaanderen
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woont, heeft die Waalse en Brusselse codes
niet nodig en omgekeerd. Daarom heeft de
regering beslist de aangifte in 3 verschillende,
gewestelijke versies op te splitsen. De plaats
waar u woont op 1 januari van het aanslagjaar
(voor deze aangifte 01-01-2018) bepaalt welke
aangifte u indient.

Het voordeel van split bill voor uw smartphone
Hebt u als bedrijfsleider een smart
phone van de zaak die u ook privé
gebruikt? Dan krijgt u een voordeel
van alle aard. Dat is in principe
belastbaar. Maar door de rekening
van het verbruik op te splitsen, kan
u een groot fiscaal voordeel doen.
In het beste geval betaalt u geen
belasting op de smartphone.

Principe: smartphone als
belastbaar voordeel van alle aard
Sinds 1 januari bestaat er een fiscaal forfaitair
geraamd voordeel van alle aard1 voor het
belastbare voordeel voor het privégebruik van
een tablet of smartphone die een bedrijfsleider
of werknemer gratis ter beschikking krijgt:
• tablet of smartphone: 36 euro (per toestel)
• kosteloos ter beschikking gestelde internet
aansluiting (ongeacht of het een vaste is of
een mobiele en ongeacht het aantal toestellen
dat er gebruik kan van maken): 60 euro
• kosteloos ter beschikking gesteld vast of
mobiel telefoonabonnement: 48 euro (per
abonnement)
Wanneer de bedrijfsleider een smartphone met
telefoonabonnement ter beschikking krijgt die
hij ook privé mag gebruiken, moeten de forfaits
worden samengeteld: 36 + 48 = 84 euro (144
euro indien hij ook een mobiel data-abonnement

1 De RSZ hanteerde al langer forfaits.

ter beschikking krijgt en geen ander internet
abonnement ter beschikking heeft).

Split bill
Er bestaat een split bill-systeem waarbij de
bedrijfsleider (of werknemer) een maxima
le belwaarde ter beschikking krijgt. Deze
belwaarde wordt geacht overeen te stemmen
met het beroepsgebruik en wordt betaald
door de werkgever. Wanneer de bedrijfsleider
meer gebruikt dan deze belwaarde, moet hij het
surplus zelf betalen. Het hoger gebruik wordt
beschouwd als privégebruik en wordt ook apart
gefactureerd aan de werknemer.
De bedrijfsleider betaalt zelf voor zijn
privégebruik. Eigenlijk is er dan volgens de
minister van Financiën geen sprake meer van
een belastbaar voordeel van alle aard m.b.t.
het privégebruik van die smartphone of gsm.
De vennootschap betaalt immers alleen het
beroepsgebruik.

Maar wat met het voordeel van
alle aard voor het privégebruik van
het toestel?
De werknemer betaalt zelf de kosten voor het
privégebruik, maar het toestel wordt volledig
betaald door de vennootschap, ook al wordt
het ook gebruikt om privé te bellen. Het toestel
geniet dus mee van de soepele houding van
de minister. Als er gebruik wordt gemaakt van
het hoger vermelde systeem van split bill, is
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er m.a.w. ook voor het toestel zelf geen sprake
meer van een belastbaar voordeel volgens de
minister van Financiën.
Voorwaarde is dat het maximumbedrag is
vastgesteld overeenkomstig ernstige normen.
De criteria moeten overeenstemmen met het
echte beroepsgebruik.

Voorbehoud
We maken voorbehoud bij het hogervermelde
standpunt van de minister van Financiën dat
contra legem is. De minister redeneert puur
economisch (dat er geen kosten voor het
privégebruik van de telefoongesprekken door
de onderneming worden gedragen), maar de
voordelen van alle aard gelden voor het privé
gebruik van de abonnementen en de toestellen
(ongeacht de kostprijs).
Binnen de fiscale administratie en bij de RSZ
heerst er geen eensgezindheid over het stand
punt van de minister van Financiën. Het laatste
woord is er dus nog niet over gezegd.

Niet voor tablets
Deze regeling geldt alleen voor smartphones en
gsm’s en uitdrukkelijk niet voor andere voorde
len van alle aard. Tablets kunnen er dus niet van
genieten.
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Hervorming VenB nu al ‘gerepareerd’

De hervorming van de vennootschapsbelasting (VenB) is nog niet helemaal in werking of er wordt al aan gesleuteld.
Binnenkort komt er een ‘reparatiewetgeving’. Die bevat enerzijds enkele technische correcties, maar anderzijds
ook meer ingrijpende aanpassingen.

Technische verbeteringen
De reparatiewet moet eerst en vooral de
nieuwe maatregelen aanvullen en bijsturen. Zo
komen er enkele “technische verbeteringen”
voor de maatregelen die pas in 2019 of 2020 in
werking treden, aldus de minister van Financiën.
Het gaat meer precies over de:
• nieuwe CFC-regeling1
• groepsbijdrage
• EBITDA-interestaftrekbeperking

Minimumbezoldiging
bedrijfsleiders
Kleine vennootschappen genieten een verlaagd
tarief (20% op de eerste 100.000 euro winst)
als ze minimum 45.000 euro loon betalen aan
één bedrijfsleider. Onder loon vallen ook de
voordelen van alle aard en de geherkwa
lificeerde huur (als een bedrijfsleider een
onroerend goed aan zijn eigen vennootschap
verhuurt, kan een deel daarvan als loon worden
gezien).
Als de vennootschap die drempel niet haalt, is
ze als sanctie een extra belasting verschuldigd.
Die afzonderlijke aanslag bedraagt 5% ( + 2%
crisisbijdrage) van het te weinig betaalde. Een
vennootschap die maar 35.000 euro bezoldiging
betaalt, 10.000 euro te weinig, moet 510 euro
extra belasting betalen. Oorspronkelijk was het
de bedoeling dat die afzonderlijke aanslag in
2020 verder zou stijgen tot 10%. Die verhoging
zal worden geschrapt. Het tarief blijft dus 5%,
ook na 2020.
De reparatiewet maakt ook duidelijk hoe het
zit met vennootschappen die geen natuurlijke
persoon hebben als bedrijfsleider. Dit zijn ven
nootschappen waarvan de bedrijfsleider zelf een
andere vennootschap is. Hierover bestond tot
nu toe heel wat discussie. De wettekst wordt
aangepast, zodat er nu staat dat de vennoot
schap een bezoldiging van 45.000 euro moet
1 CFC staat voor Controlled Foreign Company.

De reparatiewet moet
eerst en vooral de nieuwe
maatregelen aanvullen
en bijsturen. En er komen
enkele “technische
verbeteringen” voor de
maatregelen die pas in
2019 of 2020 in werking
treden.
betalen aan “een in artikel 32 bedoelde bedrijfs
leider”. Daarmee worden natuurlijke personen
bedoeld. Dit betekent dat als de vennootschap
geen bedrijfsleider-natuurlijk persoon heeft, de
aanslag altijd van toepassing is.
Tot slot preciseert de reparatiewet ook wat
de minimumbezoldiging is voor vennootschap
pen zonder 45.000 euro winst. Dan moet de
vennootschap een loon betalen dat gelijk is aan
haar belastbaar inkomen. De bewoording wordt
een beetje aangepast, zodat het duidelijk is dat
het loon gelijk moet zijn aan het resultaat van

de vennootschap na aftrek van de bedrijfs
leidersbezoldiging.

Voorbeeld

Een vennootschap heeft een winst van 50.000
euro. Ze betaalt haar bedrijfsleider een loon uit
van 25.000 euro. Het resultaat na aftrek van de
bezoldiging bedraagt dus 25.000 euro. De vennootschap behaalt geen 45.000 euro winst en
mag dus een lager loon uitbetalen. De minimumbezoldiging moet gelijk zijn aan het belastbaar
resultaat. Dat is hier het geval. Resultaat na
betaling loon = 25.000 euro = het loon van de
bedrijfsleider.

Fairness tax
De fairness tax is veroordeeld door het Grond
wettelijk Hof, maar blijft gehandhaafd voor de
jaren 2014-2018. De regering heeft er voor ge
kozen de wet ook officieel te schrappen (hoewel
dat strikt juridisch niet meer nodig is).

Notionele interestafrek
Ook aan de notionele interestaftrek (NIA) wordt
er verder gewerkt. Op deze wijzigingen gaan we
hier niet verder in.
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De nieuwe pandwet
De nieuwe Wet Roerende Zekerheden van 11 juli 2013 (!) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet is in de
volksmond gekend als de “Pandwet”. De inwerkingtreding werd een processie van Echternach doordat de concrete
uitwerking van het Nationaal Pandregister veel tijd in beslag nam. Een andere belangrijke nieuwigheid is de invoe
ring van het pand zonder buitenbezitstelling.

Vestiging pand

Registerpand

Wie een schuld heeft of aangaat, kan roerende
goederen in pand geven als waarborg voor de
betaling van die schuld aan de schuldeiser. In
principe kunnen alle lichamelijke en onlichame
lijke roerende goederen, zowel bestaande als
toekomstige goederen, in pand worden gege
ven. Het pandrecht geeft de pandhouder het
recht om bij voorrang te worden betaald vóór

Vóór de inwerkingtreding van de nieuwe pand
wet vereiste de tegenwerpelijkheid aan derden
in principe een geschrift met de verschuldigde
som en de aard van de verpande goederen.
Nu is het pandrecht in principe tegenwerpelijk
aan derden door de loutere registratie van
het pand in het Nationaal Pandregister (het

Eigendomsvoorbehoud

de andere schuldeisers.

registerpand). Iedereen heeft toegang tot dit
register via zijn eID: https://pangafin.belgium.be.
Voor elk gebruik wordt een bedrag gevraagd dat
schommelt tussen 5 en 500 euro. De vergoe
dingen worden om de 3 jaar geïndexeerd (1e
indexatie begin 2021). Wie het pandregister
veel gebruikt (bv. een advocatenkantoor), kan
een overeenkomst afsluiten met de Patrimoni
umdocumentatie van de FOD Financiën en krijgt
dan de status van ‘geregistreerd gebruiker’.

dige zekerheid en niet alleen tegenstelbaar
bij faillissement. Ook het recht op eigendoms
voorbehoud kan worden geregistreerd in het
Nationaal Pandregister. Dit is niet verplicht
maar verleent wel extra bescherming.

De (nieuwe) pandwet voert een pand zonder
buitenbezitstelling in d.w.z. zonder afgifte
van de bezwaarde goederen. Voor de normale
uitoefening van de bedrijfsactiviteiten kan de
pandgever dus het in pand gegeven goed blijven
gebruiken. Om dit pand tegenstelbaar te maken,
is het registerpand ingevoerd.
Een pand door buitenbezitstelling (het vuist
pand) blijft ook mogelijk. Nieuw is dat elke
schuldeiser dit bezitloos pandrecht kan vesti
gen. Vroeger was het pand op de handelszaak
voorbehouden aan financiële instellingen.
Is de pandgever een consument, dan gelden
beschermende bepalingen (bv. de pandovereen
komst moet schriftelijk worden opgesteld).

Het pandregister informeert dus over het be
staan van een pandrecht, zorgt voor de tegen

Een pand vereist niet
langer buitenbezitstelling.

stelbaarheid van het pand en lost rangconflicten
op: wie eerst registreert, komt in eerste rang.
Registratie kan niet worden gebruikt om het
pand op schuldvorderingen tegenstelbaar te
maken aan derden. Daarvoor blijft de bestaande
kennisgeving aan de schuldenaar vereist.

Het eigendomsvoorbehoud wordt een volwaar

Handelszaak
Het pand op de handelszaak is afgeschaft en
wordt een pand op ondernemingsgoederen. Alle
schuldeisers – dus niet alleen financiële instel
lingen – kunnen dergelijk pand vestigen. Een
handig zekerheidsinstrument voor ondernemers
die vaak met wanbetalers te maken hebben.
Een overgangsregeling zorgt ervoor dat
schuldeisers in dit geval hun rang ten opzichte
van eventuele andere schuldeisers behouden. Zij
moeten vóór 1 januari 2019 een pandrecht op
de bezwaarde goederen laten registreren in het
pandregister. De nieuwe rechten en verplich
tingen worden hierdoor van toepassing op het
gewezen pand op de handelszaak.

Uitvoering
Wie fysiek in het bezit is van de goederen
(vuistpand), kan de bezwaarde goederen verko
pen zonder voorafgaande tussenkomst van de
rechtbank om met de opbrengst de schulden te
zuiveren.
Bij een registerpand, waarbij de schuldenaar de
afgifte weigert, moet de pandhouder alsnog
naar de beslagrechter om de afgifte te beko
men.
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Nieuwe verminderingsdrempels
voor zelfstandigen
De hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen gaat verder. Sinds 1 januari 2018
gelden er 6 inkomensdrempels in plaats van 2 voor de toepassing van de vermindering van de voorlopige sociale
bijdragen. Sinds 1 april zijn er ook nieuwe regels voor beginnende zelfstandigen.
op een netto belastbaar inkomen van 13.550,50
euro en bedraagt 721,89 euro in 2018.
Voor beginnende zelfstandigen (in het 1e jaar
van activiteit) wordt die inkomensdrempel voor
de berekening van de definitieve minimumbij
drage gedurende de eerste 4 opeenvolgende
kwartalen in hoofdberoep verlaagd. Dit is zo

sinds 1 april 2018 voor elke zelfstandige die
zich in het 2e kwartaal van 2018 in het 1e tot
en met 4e kwartaal van activiteit bevindt. Bij de
berekening van de definitieve bijdragen wordt
een nieuwe gunstige drempel (6.997,55 euro)
toegepast.

Voorlopige bijdragen

Inkomensschommelingen

Zelfstandigen betalen per kwartaal sociale bij
dragen waardoor ze rechten openen op sociale
zekerheid. Die bijdragen worden bepaald in func
tie van de inkomsten en het statuut (zelfstandi
ge in hoofdberoep of bijberoep). De berekening
gebeurt in fasen. In het bijdragejaar zelf wordt
een voorlopige bijdrage geïnd op basis van de
beroepsinkomsten als zelfstandige 3 jaar voor
dien. Het sociaalverzekeringsfonds maakt een
eindafrekening van de sociale bijdragen zodra
de fiscus de beroepsinkomsten van het lopende
bijdragejaar vastgesteld heeft. In afwachting
daarvan, kan de zelfstandige met fluctuerende
inkomsten zijn voorlopige bijdragen laten aan
passen aan zijn geschatte inkomen.
Zelfstandigen kunnen hun voorlopige bijdragen
verminderen:
1. als zij de daling van hun inkomsten – bv. door
klantenverlies of nieuwe investeringen –
kunnen bewijzen, en
2. op voorwaarde dat hun inkomsten onder een
drempel zakken

beter opgevangen.
De 2 bestaande drempels (13.550,50 euro en
27.101,00 euro) zijn sinds begin dit jaar aange
vuld met 4 extra verminderingsdrempels om de
voorlopige bijdragen beter te laten aansluiten
bij de definitieve bijdragen. Er gelden dus 6
drempels:
• 13.550,50 euro
• 17.072,56 euro
• 21.510,08 euro
• 27.101,00 euro
• 38.326,61 euro
• 54.202,01 euro

Starters

Starters in hoofdberoep kunnen een verminde
ring van de voorlopige bijdragen aanvragen op
basis van 2 nieuwe drempels:
• Verwacht inkomen lager dan 6.997,55 euro:
voorlopige kwartaalbijdrage: 358,62 euro1;
• Verwacht inkomen lager dan 9.033,67 euro:
voorlopige kwartaalbijdrage: 462,98 euro1.
Een aanvraag voor vermindering van de voor
lopige sociale bijdragen moet grondig gemoti
veerd worden.
De 2 nieuwe drempels gelden ook voor starters
die al onderworpen waren als zelfstandige in bij
beroep of als student-zelfstandige. En voor een
helper of meewerkende echtgenoot die beslist
om zijn loontrekkende activiteit stop te zetten
en zich te onderwerpen in hoofdberoep.
1 Basisbedrag excl. beheersbijdrage sociaal
verzekeringsfonds.

Zelfstandigen in hoofdberoep betalen altijd een
bepaalde minimumbijdrage, ook zij met een laag
inkomen. Die minimumbijdrage wordt berekend
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