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Beleggingsgamma voor vennootschappen bekeken
vanuit fiscaal oogpunt
1. Fiscaal sparen eerst benutten voor een
bedrijfsleider
1.a. Via Individuele Pensioen Toezegging (IPT)
Vóór de vennootschap voor een lange periode cash gaat beleggen, checkt ze
best eerst of de mogelijkheden van een Individuele Pensioen Toezegging
(IPT) wel volledig benut zijn. Een IPT is een belegging op zeer lange termijn via
een Tak 21–verzekering, in het voordeel van de zaakvoerders of bestuurders
van de vennootschap.
Bovendien is een IPT de enige belegging waarbij een vennootschap de gestorte bedragen kan aftrekken als kost voor de
pensioenopbouw van de zaakvoerder of bestuurder. Dit geldt
uiteraard slechts voor zover bepaalde limieten, de fameuze
“80 %-grens”, gerespecteerd worden.
Algemeen komt de beperking op de premie hier op neer dat de premies maar
aftrekbaar zijn bij de vennootschap in de mate dat de toekenningen bij leven
naar aanleiding van de pensionering (zowel wettelijk pensioen als aanvullend
pensioen tweede pijler) niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging (loon, voordelen van alle aard) en rekening
houdend met een normale duur van de beroepsactiviteit (= 40 jaar).
Hoeveel dit maximum voor u bedraagt, kunt u laten berekenen via uw financieel adviseur in uw Belfius-kantoor.
De gestorte premies kunt u als kost inbrengen bij de vennootschap, waardoor
het rendement op de belegging aanzienlijk stijgt. Later volgt nog een taxatie, maar die weegt niet op tegen de genoten belastingvermindering op de
gedane stortingen in de vennootschapsbelasting.
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1.b. Via Vrijwillig Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen (VAPZ)
Vermits een zaakvoerder of bestuurder via zijn vennootschap meestal
een loon (of tantième) ontvangt en/of belast wordt op voordelen van alle
aard (gratis gebruik firmawagen, gratis woonst in woning van de vennootschap ….), zal er ook ruimte zijn om in de personenbelasting premies af te
trekken in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
(VAPZ) via een Tak 21-verzekering. Het maximaal aftrekbare bedrag voor een
VAPZ wordt berekend op basis van het beroepsinkomen (loon, tantième, maar
ook voordelen van alle aard).
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Daarbij is op de stortingen geen verzekeringstaks verschuldigd – in tegenstelling tot een IPT, waarvoor de taks 4,4 % bedraagt. Later volgt nog een
taxatie, meestal lager dan bij een IPT, maar die weegt niet op tegen de genoten belastingvermindering op de gestorte premie(s).
Vóór een zaakvoerder of bestuurder start met een IPT, dienen
best eerst de grensbedragen van de VAPZ benut te worden.
Vóór een zaakvoerder, bestuurder of zelfstandige die via een eenmanszaak
werkt, voor zijn privévermogen aan pensioen- of langetermijnsparen gaat
doen, wordt er best eerst onderzocht of de mogelijkheden van een VAPZ al
volledig benut zijn. Vanuit fiscaal oogpunt is deze formule immers nog interessanter dan pensioen- of langetermijnsparen.
Uw financieel adviseur bij Belfius geeft u hierover graag meer informatie.

Dit artikel (bestaande uit 8 rubrieken) heeft een louter informatief karakter en vormt in geen geval een persoonlijk juridisch of
fiscaal advies. Dit artikel geeft geen exhaustieve beschrijving van de fiscale behandeling van beleggingen. Bovendien kunnen
de wetgeving en/of standpunten van de administratie sinds het verschijnen van dit artikel gewijzigd zijn. De fiscale impact van
beleggingen kan om deze redenen enkel bepaald worden door uw fiscaal expert, die ook rekening houdt met uw individuele situatie.
Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gehouden indien dit artikel onvolledig of foutief zou blijken te zijn.
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2. Business-gamma bij Belfius
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Beleggingsgamma voor vennootschappen
vanuit fiscaal oogpunt
4. Impact van notionele interestaftrek op
rendement van de belegging
4.a. Notionele interestaftrek

Via de notionele interestaftrek kan een vennootschap een bepaald percentage
van haar 'gecorrigeerd eigen vermogen' in mindering brengen van haar
belastbare basis. Voor aanslagjaar 2015 (balans per 31-12-2014) bedraagt
dit percentage 2,63 %. Voor kleine vennootschappen* wordt dit percentage
verhoogd tot 3,13 %.
Het voordeel van de notionele interestaftrek is vooral interessant
voor vennootschappen met een groot 'gecorrigeerd eigen vermogen'.
Bij deze vennootschappen wordt door de notionele interestaftrek de
vennootschaps-belasting gevoelig verlaagd.
Vennootschappen die verlies of slechts in beperkte mate winst maken, hebben
geen of weinig baat bij de notionele interestaftrek. Vanaf 2012 is het niet
benutte deel van de notionele interestaftrek immers niet meer overdraagbaar
door de vennootschap. De bestaande overschotten per 31-12-2011 blijven
wel aftrekbaar gedurende 7 jaar, maar ze worden beperkt tot 60 % van de
belastbare basis per jaar voor het gedeelte hoger dan 1 miljoen euro.
De notionele interestaftrek wordt jaarlijks toegepast en is aan geen
enkele voorwaarde – zoals bijvoorbeeld de investeringsverplichting –
onderworpen, wat het extra interessant maakt.
De notionele interestaftrek is niet te combineren met de investeringsreserve.
Het fiscaal voordeel via de notionele interestaftrek zal meestal wel interessanter
zijn, tenzij de vennootschap een zeer klein of zelfs negatief gecorrigeerd eigen
vermogen heeft en bovendien ook plannen heeft om te investeren.
De notionele interestaftrek is ook niet combineerbaar met de eenmalige
investeringsaftrek (extra fiscale aftrek van 4 %) voor investeringen gedaan in
2014 en 2015 door kleine vennootschappen. Het moet gaan om investeringen
die rechtstreeks verband houden met de economische werkzaamheden van
de vennootschap (bv. magazijn, machines). Activa die in mindering worden
gebracht voor de berekening van de notionele interestaftrek worden ook
uitgesloten van de investeringsaftrek. Is het fiscaal resultaat te klein om de
investeringsaftrek voor een bepaald boekjaar effectief toe te passen, dan is
het overschot enkel overdraagbaar naar het volgende boekjaar.

* We spreken over een kleine vennootschap als ze niet meer dan één van de volgende criteria
overschrijdt tijdens de 2 vorige boekjaren:
• jaargemiddelde van 50 personeelsleden;
• jaaromzet (excl. BTW) van 7 300 000 EUR;
• balanstotaal van 3 650 000 EUR.
Bedrijven met een gemiddeld personeelsbestand van meer dan 100 kunnen nooit als kleine vennootschap worden beschouwd.
Voor de notionele interestaftrek moeten deze criteria aan de situatie van het lopend boekjaar getoetst
worden. Bij ‘verbonden ondernemingen’ moeten deze cijfers op geconsolideerde basis worden berekend.

Indien ervoor gekozen wordt om de investeringsaftrek toe te passen voor een
bepaald boekjaar heeft men dat jaar geen recht op de notionele interestaftrek.
Een combinatie met de overgedragen notionele interestaftrek van vóór
boekjaar 2012 is wel mogelijk.
Of de notionele interestaftrek dan wel de investeringsaftrek interessanter is,
hangt af van de hoogte van het gecorrigeerde eigen vermogen en van het
bedrag van de investering.

4.b. Berekening gecorrigeerd eigen vermogen

Het gecorrigeerd eigen vermogen is samengesteld uit het boekhoudkundig
eigen vermogen (dus inclusief de reserves) aan het einde van het vorige
boekjaar min een aantal correcties, zoals bijvoorbeeld:
• de nettoboekwaarde van de onroerende eigendom van de vennootschap
waarvan de bedrijfsleider of echtgenoot gebruik maken;
• de fiscale nettowaarde van aandelen van een DBI-bevek;
• de nettoboekwaarde van beleggingen die geen periodiek belastbaar
inkomen voortbrengen.
Deze elementen moeten o.a. worden afgetrokken van het eigen vermogen
van de vennootschap voor de berekening van de notionele interestaftrek. Dat
betekent een lagere notionele interestaftrek, waardoor het rendement van
deze beleggingen indirect verlaagt.
Bij de keuze van uw vennootschap voor een bepaalde belegging moet daar
dus de nodige aandacht aan besteed worden.

4.c. Beleggingen zonder negatieve impact op
de notionele interestaftrek
Naast beleggingen met een coupon met een minimale zekere opbrengst,
genereren ook de volgende beleggingen volgens de fiscus een periodiek
inkomen en is er dus geen negatief effect voor de notionele interestaftrek:
• individuele aandelen (geboekt als geldbelegging);
• obligaties met een vaste rente, kasbons, termijnrekeningen die kapitaliseren;
• Tak 26-verzekeringen.

Voor obligaties, kasbons, termijnrekeningen en Tak 26-contracten is de
opbrengst belastbaar in de vennootschapsbelasting zodra deze verworven
is, zelfs als die opbrengst pas op de einddatum wordt geïnd.
Meer details over de fiscale regels van individuele aandelen vindt u terug in
het deel “Het fondsen-gamma bij Belfius bestemd voor venootschappen”.

ning
van
de notionele -interestaftrek:
Uw
beleggingen
De
volgende
beleggingenFlash
hebben wel een negatieve impact op de bereke•ning
kapitalisatiefondsen;
van de notionele interestaftrek:
• gestructureerde obligaties met een variabele meerwaarde op einddatum en
• kapitalisatiefondsen;
UwBeleggingen
Beleggingen
– Flash
zonder
periodieke coupons;
4.d.
met
negatieve impact op de notionele
• gestructureerde obligaties met een variabele meerwaarde op einddatum en
• DBI-bevek.
interestaftrek
zonder periodieke coupons;
Een
DBI-bevek
heeft danhebben
wel een
negatieve
impact impact
op de notionele
intrestDe
volgende
beleggingen
wel
een negatieve
op de bereke• DBI-bevek.
aftrek,
daar tegenover
staat dat uw vennootschap via dit fonds kan
ning
vanmaar
de notionele
interestaftrek:
Een DBI-bevek
heeft met
dan wel
een negatieve
impactop
op de notionele intrest4.d.
Beleggingen
negatieve
impact
van de zeer interessante DBI-aftrek. Hierdoor worden dividenden
• genieten
kapitalisatiefondsen;
aftrek,
maar
daar
tegenover
staat
dat
uw
vennootschap
via dit fonds kan
de notionele interestaftrek
van
de DBI-bevek obligaties
bijna niet belast
in de
vennootschapsbelasting.
•De
gestructureerde
met
een
variabele
meerwaarde
op
einddatum
en
genieten
van
de
zeer
interessante
DBI-aftrek.
Hierdoor
worden
dividenden
volgende beleggingen hebben wel een negatieve impact op de
berekening
zonder
periodieke
coupons;
van
de
interestaftrek:
van
denotionele
DBI-bevek
bijna
niet belast in de vennootschapsbelasting.
• DBI-bevek.
kapitalisatiefondsen;

4.e.
Schematisch
•Een
gestructureerde
obligaties
variabele
meerwaarde
op einddatum
DBI-bevek
heeft
danoverzicht
welmet
een een
negatieve
impact
op de notionele
intresten zonder periodieke coupons;
In onderstaande
tabeloverzicht
vindt
u, per
dedit
beleggingen
aftrek,
maar daar tegenover
staat
dat beleggersportret,
uw vennootschap via
fonds kan
4.e.
Schematisch
•genieten
DBI-bevek.
uit
het Business-gamma
van Belfius
zonderHierdoor
correctieworden
voor de
notionele
van de zeer interessante
DBI-aftrek.
dividenden
In onderstaande tabel vindt u, per beleggersportret, de beleggingen
Een
DBI-bevek
heeft
een in
negatieve
impact op de notionele interestinterestaftrek.
van
de
DBI-bevek
bijnadan
nietwel
belast
de vennootschapsbelasting.
uit hetmaar
Business-gamma
van
Belfius
zonder
correctie voor
defonds
notionele
aftrek,
daar tegenover
staat
dat uw
vennootschap
via dit
kan
interestaftrek.
genieten
van de zeer interessante DBI-aftrek. Hierdoor worden dividenden en
meerwaarden
van de DBI-bevek
niet belast in de vennootschapsbelasting.
Beleggersportret
Soortbijna
belegging
(meer
zie verder). overzicht
4.e. details
Schematisch

2

Hieronder
vindt u twee
voorbeelden over de impact van een bepaalde beleg(boekjaar
2013)
ging op de notionele intrestaftrek en bijgevolg ook op de belastingdruk voor de
Hieronder vindt u twee voorbeelden over de impact van een bepaalde belegvennootschap. Het voorbeeld is geënt op een kleine vennootschap waarvoor
ging op de notionele intrestaftrek en bijgevolg ook op de belastingdruk voor de
Bank
ook specifieke
oplossingen
voor vennoothetBelfius
tarief van
debiedt
notionele
interestaftrek
3,243 %aan
bedraagt.
De belastingvennootschap. Het voorbeeld is geënt op een kleine vennootschap waarvoor
schappen
die minstens
250
000 EUR
wensen tebedraagt
beleggen.
druk
vóór
toepassing
van
de
notionele
interestaftrek
33,99 %.
4.f.
Impact
opnotionele
de notionele
interestaftrek
in cijfers
het tarief
van de
interestaftrek
3,243 % bedraagt.
De belastingDe
winst
voor
belastingen
bedraagt
200
000 EUR, hetbedraagt
gecorrigeerd
(boekjaar
2013)
druk
vóór
toepassing
van de
notionele
interestaftrek
33,99eigen
%.
vermogen
bedraagt
500
000
EUR.
De
vennootschap
heeft
100
000
EUR
4.f.
Impact
op
de
notionele
interestaftrek
in
cijfers
Hieronder
u twee voorbeelden
over
impact
bepaalde belegDe winst vindt
voor belastingen
bedraagt
200de000
EUR,van
heteen
gecorrigeerd
eigen
cash
op
haar
balans
staan.
(boekjaar
2014)
ging
op de notionele
intrestaftrek
en bijgevolg
ook op de belastingdruk
voorEUR
de
vermogen
bedraagt
500 000 EUR.
De vennootschap
heeft 100 000
1)
Indien
de vennootschap
deze
100
000
EUR
cash
belegt
in een waarvoor
fonds
met
vennootschap.
Het
voorbeeld
is geënt
op
een
kleine
vennootschap
cash
op haar
balans
staan.
Hieronder
vindt
u twee
voorbeelden
over
de
impact
van
een bepaalde
belegging
op
notionele
en bijgevolg
ook op%de
belastingdruk
voor de
coupon
deze belegging
geen negatieve
impact
opDe
debelastingnotionele
hetde
tarief
vanheeft
deinterestaftrek
notionele
interestaftrek
3,243
bedraagt.
1) Indien de vennootschap deze 100 000 EUR cash belegt in een fonds met
vennootschap.
Het voorbeeld
geënt
opinterestaftrek
een kleinebelastingdruk
vennootschap
waarvoor
envan
bedraagt
haar uiteindelijke
%.%.
drukinterestaftrek
vóór toepassing
deisnotionele
bedraagt31,2
33,99
coupon
heeft
deze belegging
geen negatieve
impact opDe
debelastingnotionele
het tarief
van
de notionele
interestaftrek
3,13 % bedraagt.
De
winst
voor
belastingen
bedraagt
200
000
EUR,
het
gecorrigeerd
envan
bedraagt
haar uiteindelijke
belastingdruk
%.eigen
drukinterestaftrek
vóór toepassing
de notionele
interestaftrek
bedraagt31,2
33,99
%.
vermogen bedraagt 500 000 EUR. De vennootschap heeft 100 000 EUR
De
winst
voor
belastingen
cash
op haar
balans
staan. bedraagt 200 000 EUR, het gecorrigeerd eigen
vermogen bedraagt 500 000 EUR. De vennootschap heeft 100 000 EUR cash
1) haar
Indien
de vennootschap
deze 100 000 EUR cash belegt in een fonds met
op
balans
staan.
coupon heeft deze belegging geen negatieve impact op de notionele
de vennootschap
dezehaar
100uiteindelijke
000 EUR cash
belegt in een
fonds
1) Indien
interestaftrek
en bedraagt
belastingdruk
31,2
%. met
coupon heeft deze belegging geen negatieve impact op de notionele
interestaftrek en bedraagt haar uiteindelijke belastingdruk 31,3 %.

2
Belfius Bank

le

Belfius
Belfius
Bank Bank

• Spaarrekeningen Business
Beleggersportret Soort belegging
• Termijnrekeningen
Vast
In onderstaande
tabel vindt
u, per beleggersportret, de beleggingen
•• Spaarrekeningen
Business
4.e. Schematisch overzicht
Kasbons
uit het Business-gamma ••van
Belfius
zonder
correctie
voor de notionele
Termijnrekeningen
Vastrentende
obligaties
in EUR
Vast
In onderstaande tabel vindt u, per risiconiveau,
de beleggingen uit het
• Kasbons
interestaftrek.
Gestructureerde
recht op
terug• zonder
Business-gamma van Belfius
correctieuitgiften
voor de met
notionele
interestaftrek.
• Vastrentende obligaties in EUR
betaling van 100 % van het belegde kapitaal op
Beschermd
uitgiften
met recht
op terug• Gestructureerde
vervaldag en met zekere
minimale
coupon
van 100 % van het belegde kapitaal op
• betaling
Takbelegging
26-verzekering
Beleggersportret
Soort
Risiconiveau
Beschermd
vervaldag en met zekere minimale coupon
GestructureerdeBusiness
uitgiften met recht op gedeel• •Spaarrekeningen
• Tak 26-verzekering
telijke terugbetaling (vb; 90 %) van het belegde
•
Termijnrekeningen
Tactisch
Vast
Gestructureerde
uitgiften
met zekere
recht opminimale
gedeelkapitaal
op vervaldag
en met
• •Kasbons
telijke
(vb;
%) van het belegde
couponterugbetaling
• Vastrentende
obligaties
in 90
EUR
Tactisch
kapitaal op vervaldag en met zekere minimale
Termijnrekeningen
in deviezen
uitgiften
met recht op terug• •Gestructureerde
coupon
•betaling
Vastrentende
obligaties
in deviezen
van 100
% van het
belegde kapitaal op
Beschermd
Termijnrekeningen
in deviezen
Gestructureerde
uitgiften
met mogelijk
••vervaldag
en met zekere
minimale
coupon verlies
Vastrentende
obligaties
deviezen
Dynamisch
van
het volledig
belegdeinkapitaal
en met zekere
• •Tak
26-verzekering
uitgiften met mogelijk verlies
• Gestructureerde
minimale couponuitgiften
• Gestructureerde
met recht op gedeelDynamisch
van
volledig
belegde
kapitaal en met zekere
•telijke
Openhet
fondsen
met
coupon
terugbetaling
(vb; 90 %) van het belegde
Tactisch
minimale coupon
•kapitaal
DBI-bevek
. met zekere minimale
op vervaldag en
• Open fondsen met coupon
coupon
• DBI-bevek
• Termijnrekeningen in deviezen
• Vastrentende obligaties in deviezen
• Gestructureerde uitgiften met mogelijk verlies
Dynamisch
van het volledig belegde kapitaal en met zekere
4.f. Impact op de notionele
interestaftrek in cijfers
minimale coupon
(boekjaar
2013)
• Open fondsen met coupon
4.f. Impact op de notionele
interestaftrek in cijfers
• DBI-bevek

eke-

m en2

rests kan

Winst voor
voor belasting
belasting

200 000
000EUR
EUR
200

Notionele interestaftrek
interestaftrek

3,13 %%xx500
15 215
650 EUR
EUR
3,243
500000
000 EUR
EUR = 16

Belastbaar
inkomen
Belastbaar inkomen

184 785
350EUR
EUR
183

Vennootschapsbelasting
(33,99%)
%)
Vennootschapsbelasting (33,99

62 469
661EUR
EUR
62

Winst
na belastingen
belastingen
Winst na

137 531
339EUR
EUR
137

Uiteindelijke
belastingdruk
Uiteindelijke belastingdruk

31,3 %%
31,2

Belastbaar
inkomen
Notionele interestaftrek
Vennootschapsbelasting
(33,99 %)
Belastbaar inkomen
Winst
na belastingen
Vennootschapsbelasting
(33,99 %)
Uiteindelijke
belastingdruk
Winst na belastingen

183
3,243785
% xEUR
500 000 EUR = 16 215 EUR
62
469
183 785EUR
EUR
137
531
EUR
62 469
EUR
31,2
%
137 531 EUR

Winst
voor belasting
Uiteindelijke
belastingdruk
Notionele interestaftrek

200
000
31,2
% EUR
3,243 % x 500 000 EUR = 16 215 EUR

Belastbaar inkomen

183 785 EUR

2)
dezelfdevennootschap
vennootschapdeze
deze100
100
000
EUR
cash
beleggen
in
2) Indien
Indien dezelfde
000
EUR
cash
zouzou
beleggen
in een
Vennootschapsbelasting (33,99 %) 62 469 EUR
een
fonds
zonder
coupon
heeft
deze
belegging
wel degelijk
een
negafonds
zonder
coupon
heeft
deze
belegging
wel
degelijk
een
negatieve
2) Indien dezelfde vennootschap deze 100 000 EUR cash zou beleggen in
Winst
na
137
EURinterestaftrek
impact
opbelastingen
deop
berekening
van de
notionele
(namelijk
een
tieve
impact
de berekening
van
de531
notionele
interestaftrek
(namelijk
een fonds zonder coupon heeft deze belegging wel degelijk een negacorrectie
van
het
boekhoudkundig
eigen
vermogen),
zodat
de
uiteindelijke
Uiteindelijke
belastingdruk
31,2
%
een correctie van het boekhoudkundig eigen vermogen), zodat de uiteintieve
impact op
de %
berekening
belastingdruk
31,9
bedraagt. van de notionele interestaftrek (namelijk
delijke belastingdruk 31,8 % bedraagt.
een correctie van het boekhoudkundig eigen vermogen), zodat de uiteindelijke belastingdruk 31,8 % bedraagt.
2) Indien
dezelfde
vennootschap deze
100
000 EUR cash zou beleggen in
Winst
voorbelasting
belasting
000
EUR
Winst
voor
200 000
EUR
een fonds zonder coupon heeft
deze
belegging
wel- 100
degelijk
een=nega3,243
(500000
000EUR
EUR
000 EUR)
EUR)
3,13000
%%xxEUR
(500
- 100 000
=
Winst
voorinterestaftrek
belasting
200
Notionele
Notionele
12 520
972
tieve
impactinterestaftrek
op de berekening van
deEUR
notionele interestaftrek (namelijk
3,243 % x (500 000 EUR - 100 000 EUR) =
interestaftrek
eenNotionele
correctie
van het boekhoudkundig
eigen
Belastbaar
inkomen
187
028EUR
EUR vermogen), zodat de uitein12
Belastbaar inkomen
187972
480 EUR  
delijke
belastingdruk 31,8 % bedraagt.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastbaar
inkomen
(33,99
(33,99%)
%)
Vennootschapsbelasting
Winst
(33,99
%)belastingen
Winstna
na
belastingen
Winst voor belasting
Uiteindelijke
belastingdruk
belastingdruk
Uiteindelijke
Winst
na belastingen

187
028EUR
EUR
63 571
63 724 EUR  

Notionele
interestaftrek
Uiteindelijke
belastingdruk

63 571
EUR (1 102 EUR lager!)
136
136 429
276 EUR
EUR (1 063 EUR lager)
200 000 EUR
31,8
%
%
hoger!)
31,9429
% (0,6
(0,6
%(1
hoger)
136
EUR
102 EUR lager!)
3,243 % x (500 000 EUR - 100 000 EUR) =
31,8
%
(0,6
%
hoger!)
12 972 EUR

Belastbaar inkomen

187 028 EUR

Vennootschapsbelasting
Bijkomende
opmerkingen:
opmerkingen
63 571 EUR
(33,99 %)
1) De
De impact
impact
notionele
interestaftrek
neemt
toe naarmate
het
1)
opopdede
notionele
interestaftrek
neemt
toe naarmate
het gecorBijkomende
opmerkingen:
Winst na belastingen
136hoger
429 EUR
(1 102Bij
EUR
lager!)
gecorrigeerd
eigen vermogen
wordt.
een
gecorrigeerd eigen
rigeerd eigen vermogen hoger wordt.
1) De
impact van
op
de
notionele
interestaftrek
naarmate het
gecorvermogen
1 000
000 EUR
zou %
de(0,6
uiteindelijke
belastingdruk
in de
twee
Uiteindelijke
belastingdruk
31,8
%neemt
hoger!)toe
voorbeelden
28,7
enhoe
29,2
% bedragen.
2) rigeerd
Hoe
hoger
hetrespectievelijk
te beleggen
bedrag,
hoger
de impact op de uiteindelijke
eigen
vermogen
hoger
wordt.
belastingdruk, in het geval uw vennootschap kiest voor een “verkeerde
2) Hoe
te beleggen
bedrag,
hoe hoger
impactde
op de
uiteindelijke
2)
Hoehoger
hogerhethet
te beleggen
bedrag,
hoedehoger
impact
op de
belegging”. Dan weegt de correctie voor de notionele interestaftrek
uiteindelijke belastingdruk,
het geval uwkiest
vennootschap
kiest voor
belastingdruk,
in het geval uwinvennootschap
voor een “verkeerde
immers
zwaarder
door.
Bijkomende
opmerkingen:
een 'verkeerde
Dan weegt
de de
correctie
voor
de notionele
belegging”.
Dan belegging'.
weegt de correctie
voor
notionele
interestaftrek
interestaftrek
immers
zwaarder
door.
de vennootschap
uit ons
voorbeeld 300
000toe
EURnaarmate
zou beleggen
in een
1)Indien
De
impact
op de notionele
interestaftrek
neemt
het gecorimmers
zwaarder
door.
fonds
zonder
coupon,
zou
de
winst
na
belastingen
zakken
naar
134
225
rigeerd
eigen
vermogen
hoger
wordt.
de vennootschap
vennootschap uit ons voorbeeld 300 000 EUR
EUR zou
zou beleggen
beleggen in
inEUR
een
Indien de
een
en
de belastingdruk
stijgen
naar
32,9nahoe
%.belastingen
fonds
zonder
coupon,
zou
de
winst
zakken
naar
134
148
EUR
2)
Hoe
hoger
het
te
beleggen
bedrag,
hoger
de
impact
op
de
uiteindelijke
fonds zonder coupon, zou de winst na belastingen zakken naar 134 225 EUR
en de belastingdruk stijgen naar 32,9 %.
in het
geval
uw32,9
vennootschap
kiest voor een “verkeerde
enbelastingdruk,
de belastingdruk
stijgen
naar
%.
belegging”. Dan weegt de correctie voor de notionele interestaftrek
Winst voor belasting
200 000 EUR
immers zwaarder door.
3,243
% x (500 000 EUR - 300 000 EUR) =
200
200000
000EUR
EUR

Winst
belasting
Winstvoor
voor
belasting
Notionele
intrestaftrek

6 486 EUR
Indien de vennootschap uit ons voorbeeld
300 000 EUR zou beleggen in een
3,243
% xx (500
EUR
000 EUR)
=
3,13
%
(500 000
000
EUR --300
300
Notionele
intrestaftrek
fonds zonder
coupon,
zou
de
winst
na
belastingen
zakken
naar000
134EUR)
225= EUR
Belastbaar
inkomen
193
514
EUR
Notionele interestaftrek
66486
260EUR
EUR
en de belastingdruk
stijgen naar 32,9 %.
Vennootschapsbelasting
Belastbaar inkomen
Belastbaar
(33,99
%) inkomen
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Winst
na
(33,99 %)belastingen
(33,99
%)belasting
Winst
voor
Uiteindelijke
belastingdruk
Winst na belastingen
Winst na belastingen
Notionele
intrestaftrek
Uiteindelijke
Uiteindelijkebelastingdruk
belastingdruk

193
514EUR
EUR
65 775
193 740 EUR   

65 775
EUR
134
225
EUR (3 306 EUR lager!)
65 852
EUR   
200 000 EUR
32,9
%
(1,7
%(3
hoger!)
134 225 EUR
306 EUR lager!)
134%
148
EUR000
(3 191
3,243
x (500
EUR -EUR
300lager)
000 EUR) =
32,9
%
(1,7
%
hoger!)
6 486
32,9EUR
% (1,6 % hoger)

Belastbaar inkomen

193 514 EUR

Vennootschapsbelasting
Omgekeerd is het zo dat65vennootschappen
met een groot eigen
775 EUR
Pictos general
overview
(33,99
%)

vermogen, die kiezen voor de “juiste belegging” om hun cash te
Omgekeerd is het zo dat vennootschappen met een groot eigen
Omgekeerd
is het
zo dat
vennootschappen
met een
groot
eigen
vermogen, die
kiezen
voor
de “juiste belegging”
om hun
cash
te
Uiteindelijke
belastingdruk
32,9de
%
(1,7
% hoger!)
vermogen,
die kiezen
voor
'juiste
belegging' om hun cash te
lasting gevoelig
kunnen
laten
dalen.
beleggen, de uiteindelijke belastingdruk in de vennootschapsbebeleggen, de uiteindelijke belastingdruk in de vennootschapslasting gevoelig
kunnen
laten
dalen.
belasting
gevoelig
kunnen
laten
dalen.
Winst
na belastingen
134
225 EUR (3 306inEUR
beleggen,
de uiteindelijke
belastingdruk
de lager!)
vennootschapsbe-

signification libre
vrije betekenis

lorem ipsum

lorem ipsum

soins santé
gezondheidszorg

agence
kantoor

attention
kijk uit

priorité
prioriteit

stratégie
strategie

espace conseil
adviesruimte

don’t

protection

smart ideas

idée
idee

notes
aantekeningen

search, loupe
search, loep

new

print

web

ringtone

interdiction de fumer
verboden te roken

infirmière
verplegster

salle
zaal

salle formation
opleidingslokaal

toilettes
toiletten

gsm

smartphone

eco / green

cleanness

urgent

espace infos et services
ruimte voor info en diensten

Omgekeerd is het zo dat vennootschappen met een groot eigen
3) Ook de grootte van de winst is bepalend voor de impact die de notionele interestvermogen,
voor de
“juiste belegging”
om hun
cashdaalt
te
aftrek
heeft opdie
dekiezen
uiteindelijke
belastingdruk.
Bij een kleine
winst
beleggen,
uiteindelijke
belastingdruk
in deEUR
vennootschapsbemomenteel
dede
belastingdruk.
Indien
de winst 50 000
zou bedragen, is de
belastingdruk
in de eerste
twee
voorbeelden
lasting gevoelig
kunnen
laten
dalen. respectievelijk 23,3 en 25,4 %.
dossier

grande salle
grote ruimte

salle de conseil
raadzaal
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5) Bij een grote vennootschap (lager tarief notionele interestaftrek) is de impact
van de belegging op de berekening van de notionele interestaftrek wat lager.
6) Bij een vennootschap die recht heeft op het verlaagd opklimmend tarief (zie
verder) is de impact van de belegging op de berekening van de notionele
interestaftrek iets verschillend.

7) Indien we dit bekijken via een enge benadering, namelijk enkel vanuit de
winst van een belegging gedaan door de vennootschap en rekening houdend
met de opportuniteitskost door eventueel cash afkomstig van winst over
te dragen naar het privé-vermogen (lagere reserve, dus lagere notionele
intrestaftrek).
Dan kunnen we stellen dat de opbrengst minimaal belast wordt indien men
kiest voor een belegging zonder correctie voor de notionele intrestaftrek.
Indien bijvoorbeeld de coupon van een belegging, gelijk aan het bedrag van
het gecorrigeerde eigen vermogen, lager is dan het tarief van de notionele
intrestaftrek wordt de coupon niet belast en verhoogt zelfs het rendement.
Voorbeeld: het gecorrigeerde eigen vermogen van een kleine vennootschap
is 100 000 euro, de waarde van de belegging is ook 100 000 euro en de
coupon bedraagt 2,5 %, dus lager dan het tarief notionele interestaftrek
van 3,13 %.

4.g. Impact op rendement van belegging in cijfers

Bij een belegging met een volledige correctie voor de notionele interestaftrek
daalt het rendement van de belegging bij een kleine vennootschap met
3,13 % x 33,99 % = 1,06 %.
Bij een grote vennootschap (lager tarief notionele interestaftrek (nl. 2,630 %)
is de impact op de notionele interestaftrek wat lager. Bij een belegging met een
volledige correctie voor de notionele interestaftrek daalt het rendement van
de belegging dan met 2,630 % x 33,99 % = 0,89 %.
Bij een vennootschap die recht heeft op het verlaagd opklimmend tarief
is de impact op de notionele interestaftrek iets verschillend (zie verder). De
belastingschijven variëren van 24,98 % tot 35,54 %.
Bij een kleine vennootschap met recht op het verlaagd opklimmend
tarief kan bij een belegging met een volledige correctie voor de notionele
interestaftrek het rendement van de belegging dalen van 0,78 % tot 1,11 %.
Bij een grote vennootschap met recht op het verlaagd opklimmend tarief
kan bij een belegging met een volledige correctie voor de notionele interestaftrek het rendement van de belegging dalen van 0,66 % tot 0,97 %.
Bij een belegging zonder correctie voor de notionele interestaftrek is er geen
extra impact op het rendement.

4.h. Privé beleggen of via de vennootschap?

Als uw vennootschap beslist om haar cash in de vennootschap te houden,
en als ze die cash bovendien belegt in de vennootschap, dan daalt het eigen
vermogen zeker niet. Integendeel: vaak stijgt het zelfs, als ook de winsten
op de beleggingen in de vennootschap blijven. Dat komt duidelijk ook de
notionele interestaftrek ten goede.
Bij een groot eigen vermogen betaalt de vennootschap mogelijk weinig of geen
vennootschapsbelasting op de opbrengst van haar beleggingen.
Door echter tegen een eventuele fiscale kost geld uit de vennootschap over
te dragen naar het privévermogen van de bedrijfsleider (bijvoorbeeld via loon,
dividend, interesten op RC passief, onkostenvergoeding, kapitaalvermindering),
daalt in principe het eigen vermogen en bijgevolg ook de notionele interestaftrek.
Anderzijds worden de opbrengsten van overgedragen cash naar het
privévermogen van de bedrijfsleider vaak lager belast (meestal tegen 25 %)
of worden ze zelfs helemaal niet belast (bijvoorbeeld in het geval van een
Tak21-verzekering, een Tak 23-verzekering, of een gereglementeerde spaarrekening). Bovendien kan er met dit privévermogen ook gemakkelijk aan
successieplanning worden gedaan.
Indien men belegt binnen de vennootschap moet er rekening mee worden
gehouden dat er bij de liquidatie van de vennootschap nog een taxatie volgt.
Op de meerwaarden van de beleggingen —zoals voor meerwaarde op alle
andere activa—, behalve voor individuele aandelen die meer dan een jaar in
volle eigendom zijn aangehouden (tenzij bij grote vennootschappen want dan is
er wel een kleine taxatie) wordt er vennootschapsbelasting betaald. Eventuele
minwaarden, behalve voor individuele aandelen en beveks, zijn wel aftrekbaar.
Op de liquidatiebonus (d.i. het positieve verschil tussen enerzijds de uitkeringen
aan de aandeelhouders in het kader van de liquidatie en anderzijds de schulden en
het fiscale kapitaal) moet er dan momenteel nog 10 % ( vanaf 1-10-2014: 25 %)
roerende voorheffing betaald worden.
Vennootschappen die nog een boekjaar afsluiten vóór 30-09-2014 hebben een
mogelijkheid om reserves uit te keren aan 10 % roerende voorheffing mits deze
onmiddellijk daarna in het kapitaal van de vennootschap worden ingebracht.
Bij een latere terugbetaling van dit kapitaal is geen belasting verschuldigd
indien er ondertussen minstens 5 jaar (voor een grote vennootschap 8 jaar)
verstreken zijn. Wordt deze termijn niet gerespecteerd dan geldt er een
degressieve exit-belasting van 15 % bij uitkering in het eerste of tweede jaar,
10 % bij uitkering in het derde jaar en 5 % bij uitkering in het vierde jaar. Voor
grote vennootschappen gelden andere termijnen.
Afhankelijk van uw concrete situatie moet dus nagegaan worden of een
overdracht van cash naar het privévermogen al dan niet is aangewezen.
De beleggingsspecialist van Belfius kan u hierover informeren.
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5. De impact van de beleggingen op het
verlaagd opklimmend tarief
5.a. Wat is het verlaagd opklimmend tarief?
Indien een vennootschap aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan ze belast
worden tegen het verlaagd opklimmend tarief (VOT) in plaats van tegen
het uniform tarief van 33,99 %.

Het fiscale kapitaal is het werkelijk gestorte kapitaal , dus zonder in het
kapitaal geïncorporeerde reserves.
Aandelen die ten minste 75 % vertegenwoordigen van het gestort kapitaal
van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, moeten niet
meegeteld worden.
Voor de meeste vennootschappen stelt deze 50 %-grens geen probleem.

Dit verlaagd opklimmend tarief betekent dat het belastbaar inkomen wordt
verdeeld in schijven en dat er per schijf een ander tarief wordt toegepast dat
telkens stijgt bij een hogere schijf.

5.b. Welke beleggingen in het Business-gamma bij
Belfius brengen het VOT niet in gevaar?

Dit zijn momenteel de verschillende schijven met hun respectievelijk tarief
(inclusief 3 % crisisbijdrage).

Volgende beleggingen uit het Business-gamma van Belfius brengen de toepassing van het verlaagd opklimmend tarief niet in
in gevaar:
gevaar:

Belastbaar resultaat

Tarief

0 - 25 000 EUR

24,98 %

25 000 EUR – 90 000 EUR

31,93 %

90 000 EUR – 322 500 EUR

35,54 %

Uiteindelijke belastingdruk

31 %

De maximale belastingbesparing in vergelijking met het uniforme tarief van
33,99 % wordt bereikt bij een winst van 90 000 EUR en bedraagt 3 529 EUR.
Enkel vennootschappen met een nettoresultaat voor belastingen van maximaal 322 500 EUR kunnen recht hebben op het verlaagd opklimmend tarief.
Twee andere gekende voorwaarden om recht te hebben op het VOT zijn
een niet te hoog dividend uitkeren (maximaal 13 % van het gestort kapitaal
bij begin boekjaar) en een minimumbezoldiging uitkeren aan minstens één
bedrijfsleider natuurlijk persoon (minimumbezoldiging van 36 000 EUR per
aanslagjaar of een bezoldiging minstens gelijk aan het nettoresultaat voor
belastingen indien de winst kleiner is dan 36 000 EUR).
Toch moet er ook op gelet worden dat de vennootschap het verlaagd
opklimmend tarief niet verliest door de voorwaarde in verband met het
bovenmatig bezit van aandelen niet te respecteren.
het boekjaar
boekjaar
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(gestructureerde) obligatie
gemeenschappelijk beleggingsfonds dat niet in aandelen of beveks belegt
Tak 26-verzekering

5.c. Welke beleggingen in het gamma Business van
Belfius brengen het VOT mogelijk in gevaar?
Alle andere
andere beleggingen
beleggingen uit
uit het Business-gamma
van Belfius
Belfius kunnen
kunnen wel het
Alle
Business-gamma van
het
verlaagdopklimmend
opklimmendtarief
tariefiningevaar
gevaarbrengen:
brengen:
verlaagd
• beveks;
• gemeenschappelijke beleggingsfondsen die beleggen in aandelen of beveks.
Het gaat hier dus niet alleen om beleggingen in individuele aandelen maar ook
om beleggingen in fondsen (beveks, ook de DBI-bevek).
Door hun vennootschapsstructuur worden beveks beschouwd als aandelen
voor het bepalen van de 50 %-grens voor het verlaagd opklimmend tarief. Voor
gemeenschappelijke beleggingsfondsen (zonder rechtspersoonlijkheid) moet er
gekeken worden naar het onderliggend actief. Individuele aandelen of beveks
als onderliggend actief tellen mee voor de berekening van de 50 %-grens.
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Bij Belfius zijn de gemeenschappelijke beleggingsfondsen meestal belegd in
beveks en tellen dus mee voor het berekenen van de 50 %-grens voor het al
dan niet toepassen van het verlaagd opklimmend tarief.
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Soort belegging

Vast
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Beschermd

• Gestructureerde uitgiften met recht op 100 %
terugbetaling van het belegd kapitaal op vervaldag
• Tak 26 -verzekering
• Individuele Pensioen Toezegging

Tactisch

• Gestructureerde uitgiften met recht op gedeeltelijke terugbetaling (vb. 90 %) van het belegd
kapitaal op vervaldag

Dynamisch

• Termijnrekeningen in deviezen
• Gestructureerde uitgiften met mogelijk verlies van
het volledig belegd kapitaal

Spaarrekeningen Business
Termijnrekeningen
Kasbons
Vastrentende obligaties in EUR

Voor de concrete invulling van deze
beleggingen bij Belfius Bank neemt
u best contact op met de financieel
adviseur van uw kantoor.
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uit het
het
6. Focus op enkele beleggingen uit
Business-gamma
bij
Belfius
business-gamma Belfius
We bespreken enkele producten uit het Business-gamma in detail.
De fondsen uit het Business-gamma van Belfius komen in het volgende deel
“Fondsengamma bij Belfius bestemd voor vennootschappen” aan bod.

6.a Spaarrekeningen Business en Termijnrekeningen
op korte termijn bij Belfius.

Ook als er belegd wordt in een kasbon of termijnrekening die kapitaliseert,
dienen de verlopen interesten normaal jaarlijks als opbrengst te worden
geboekt, zodat ze belastbaar worden.
De gerealiseerde meerwaarden (bijvoorbeeld de wisselkoerswinsten bij een
termijnrekening in deviezen, verkoop boven pari voor vervaldag) zijn ook
belastbaar in de vennootschapsbelasting.
De gerealiseerde minwaarden (bijvoorbeeld het wisselkoersverlies bij
een termijnrekening in deviezen, verkoop onder pari voor vervaldag) zijn
aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
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Business.
bij Belfius

• Beleggingen via een kasbon of termijnrekening hebben geen impact op de
berekening van de notionele interestaftrek. Voor kasbons of termijnrekeningen
die kapitaliseren, is het dan wel vereist dat de verlopen interesten jaarlijks als
opbrengst worden geboekt, zodat ze belastbaar worden.

Ook termijnrekeningen op korte termijn kunnen een goed alternatief zijn om
cashoverschotten van de vennootschap op korte termijn te beleggen.

• Beleggen in kasbons of termijnrekeningen brengt de toepassing van het
verlaagd opklimmend tarief ook niet in gevaar.

De beleggingsspecialist
beleggingspecialist van uw Belfius-kantoor geeft u hierover graag meer
informatie en kan samen met u de rekening uitkiezen die het best past bij de
concrete behoeften van uw vennootschap.
• De interesten die de vennootschap ontvangt op deze rekeningen zijn
belastbaar in de vennootschapsbelasting.
Bij een termijnrekening met een deviezencompartiment kunnen er ook
wisselkoerswinsten of -verliezen zijn. Die zijn respectievelijk belastbaar en
aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
• Tegoeden op zichtrekening of spaarrekening hebben geen impact op de
berekening van de notionele interestaftrek.
• Ze brengen de toepassing van het verlaagd opklimmend tarief niet in gevaar.

6.b. Kasbon, termijnrekening
Indien uw vennootschap haar cash op een wat langere looptijd wil
beleggen tegen een vaste rente hebt u de keuze uit kasbons en
termijnrekeningen met verschillende looptijden.
Om te weten welke looptijd te verkiezen valt in functie van de stand van
de rentecurve en de beleggingshorizon van de vennootschap kunt u altijd
terecht bij de beleggingsspecialist
beleggingspecialist van uw Belfius-kantoor.
• De interesten die de vennootschap ontvangt, zijn belastbaar in de
vennootschapsbelasting.

Opmerking
De depositogarantie van 100 000 EUR voor spaarrekeningen, termijnrekeningen in euro en kasbons geldt ook voor kleine vennootschappen (dus niet
voor grote vennootschappen).

6.c. (Gestructureerde) Obligaties
Belfius biedt ook een ruime waaier van (gestructureerde) obligaties
aan, met of zonder bescherming van het belegd kapitaal en met of
zonder een zeker rendement en dit voor verschillende looptijden.
U kunt elke maand kiezen uit nieuwe uitgiftes, maar u kunt ook permanent
obligaties
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opsecundaire
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de vennootschapsbelasting.
• Obligaties met een coupon (er moet wel zekerheid zijn van een (minimale)
opbrengst via coupon) hebben geen negatieve impact op de berekening van
de notionele interestaftrek. Of er al dan niet kapitaalgarantie wordt geboden
op vervaldag heeft daarbij geen belang.
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• Door
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26-verzekering komt de toepassing van het
verlaagd
opklimmend
tarief
in gevaar. komt de toepassing van het
• Door
te beleggen
in een
Taknooit
26-verzekering
verlaagd opklimmend tarief nooit in gevaar.

TIP
TIP
Om ook van de winstdeelname (toegekend op 31/12) tijdens het laatste
volledig
kan er bij(toegekend
Belfius bestopeen
Tak 26contract
met als
Om ook jaar
van te
degenieten
winstdeelname
31/12)
tijdens
het laatste
einddatum
31/12
worden
afgesloten,
of
kan
men
best
starten
met
een
convolledig jaar te genieten kan er bij Belfius best een Tak 26- contract met
als
tract
aan
het
begin
van
het
jaar.
einddatum 31/12 worden afgesloten, of kan men best starten met een contract aan het begin van het jaar.

voorbeeld beleggingstechnische zaken of cashbehoeften) worden bepaald.
2) Of een obligatie met jaarlijkse coupon boven of onder de uitgifteprijs
bij een aankoop
op de secundaire
markt of
maakt
voor
vennoot2) noteert
Of een obligatie
met jaarlijkse
coupon boven
onder
deeen
uitgifteprijs
schap,
in
tegenstelling
met
particulieren,
weinig
verschil
uit
op
fiscaal
vlak.
noteert bij een aankoop op de secundaire markt maakt voor een vennootschap, in tegenstelling
met particulieren,
weinig
verschil
uit oprisico
fiscaal
Actuarieel
zijn de rendementen
van obligaties
met
een zelfde
envlak.
een
zelfde
restlooptijd
in
principe
immers
aan
elkaar
gelijk.
Een
notering
boven
Actuarieel zijn de rendementen van obligaties met een zelfde risico en een
de
uitgifteprijs
wordt
gecompenseerd
doorelkaar
een hogere
lagere
en eenboven
notezelfde
restlooptijd
in principe
immers aan
gelijk.coupon
Een notering
ring
onder
de
uitgifteprijs
wordt
gecompenseerd
door
een
hogere
coupon.
lagere
de uitgifteprijs wordt gecompenseerd door een lagere coupon en een note-

Voor de concrete invulling van deze
beleggingen bij Belfius Bank neemt
u best contact op met de financieel
adviseur van uw kantoor.

ring
onder
uitgifteprijs meerwaarde
wordt gecompenseerd
door een
hogerezijn
coupon.
Vermits
dede
gerealiseerde
en de coupons
belastbaar
en de
gerealiseerde
minwaarde
aftrekbaar,
is
er
finaal
op
fiscaal
vlak
geen
verschil.
Vermits de gerealiseerde meerwaarde en de coupons belastbaar zijn en de
gerealiseerde minwaarde aftrekbaar, is er finaal op fiscaal vlak geen verschil.
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Beleggingsgamma voor vennootschappen bekeken
vanuit fiscaal oogpunt
7. Het
Het fondsengamma
fondsen-gammabijbijBelfius
Belfiusbestemd
bestemd
voor
vennootschappen
voor vennootschappen
In dit
dit deel
deel wordt
wordt er
er uitgebreid
uitgebreid ingegaan
ingegaan op
ophet
hetfondsen-gamma
fondsengamma bij
Belfius bestemd
bestemdvoor
voorvennootschappen.
vennootschappen.

7.a. Open fondsengamma van Belfius
Met fondsen kan er met een relatief beperkt bedrag een goed gespreide
portefeuille worden opgebouwd voor vennootschappen die
metdynamisch
een dynamisch
willen
beleggersportret.
beleggen.
Belfius biedt een ruime waaier van fondsen aan: obligatiefondsen, aandelenfondsen en gemengde fondsen. Welk fonds de voorkeur geniet, hangt af van
de beleggingshorizon, de situatie op de financiële markten en welk risico de
vennootschap bereid is te nemen.
De beleggingspecialist van uw Belfius-kantoor staat u graag bij om de juiste
keuze te maken.
Voor aandelenfondsen kiest een vennootschap vanuit fiscaal oogpunt best voor een DBI-bevek (zie verder in deze tekst). Toch kan
het vanuit beleggingstechnisch standpunt interessant zijn om in
een bepaald aandelenfonds te beleggen, omdat voor de regio of
sector waarin dit fonds belegt een mooi potentieel rendement kan
worden verwacht.
• Bij fondsen met een coupon zijn de ontvangen inkomsten via de coupon
belastbaar in de vennootschapsbelasting.
de vennootschapsbelasting.
vennootschapsbelasting.
• De gerealiseerde meerwaarden zijn belastbaar in de
Voor problematiek
vanvan
Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds
(GBF) (zie
verder
de problematiek
Gemeenschappelijke
Beleggingsfondsen
(GBF)
zie
in
dezein
tekst).
verder
deze tekst.
aftrekbaar in de
de vennootschapsbelasting.
vennootschapsbelasting.
• Gerealiseerde minwaarden zijn niet aftrekbaar
Voor problematiek
vanvan
Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds
(ziezie
verder
in
de problematiek
Gemeenschappelijke
Beleggingsfonds
verder
deze
tekst).
in deze
tekst.
• Door te beleggen in fondsen zonder coupon is er een negatieve impact voor
de berekening
kankan
er
berekening van
van de
denotionele
notioneleinterestaftrek.
interestaftrek.Vanuit
Vanuitfiscaal
fiscaaloogpunt
oogpunt
dus
best
gekozen
worden
voor
een
fonds
met
een
coupon.
er dus best gekozen worden voor een fonds met een coupon.
• Door te beleggen in fondsen komt het verlaagd opklimmend tarief eventueel
in gevaar.

Belfius Bank biedt ook specifieke oplossingen voor
vennootschappen die minstens 250 000 euro wensen
te beleggen, bovendien ook fiscaal interessant. Uw
financieel adviseur kan u daarover meer informatie geven.

Opmerking voor
voorGemeenschappelijk
Gemeenschappelijke
Beleggingsfondsen
(GBF):
Beleggingsfondsen
(GBF):
Volgens het traditionele standpunt van de administratie zijn meerwaarden op
deelbewijzen van een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds belastbaar.
In dezelfde zin moeten minwaarden op deelbewijzen van een GBF fiscaal
aftrekbaar zijn.
Het is evenwel niet zeker of dit standpunt nog actueel is en er dus mogelijk
moet worden gekeken naar het onderliggend actief waarin het GBF belegt
en bijgevolg naar de fiscale regels die van toepassing zijn op dit onderliggend
actief.
Hierbij moet opgemerkt worden dat in het gamma van Belfius onderliggend
vaak in beveks wordt belegd.
De meerwaarden op deze fondsen zijn dus belastbaar.
Voor de minwaarden op deze fondsen is het niet duidelijk of deze al dan niet
fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor het bepalen van de 50 %-grens voor het VOT is er geen discussie.
Er moet gekeken worden naar het onderliggend actief.
De Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen in het gamma van Belfius
Belfius belegbeleggen onderliggend vaak in beveks
Beveks en
en tellen
tellen dus
dus mee
mee voor
voor de
de berekening
berekening van
van
%-grensvoor
voorhet
hetverlaagd
verlaagdopklimmend
opklimmendtarief.
tarief.
de 50 %-grens

TIPS
1) Om niet te worden gepenaliseerd bij de berekening van de notionele
interestaftrek wordt er best gekozen voor een fonds met een coupon.
Indien de vennootschap toch fondsen zonder coupon in portefeuille
heeft, kan er best geswitcht worden naar een fonds met een coupon of
naar andere beleggingen zonder penalisatie voor de berekening van de
notionele interestaftrek.
2) Een vastrentende belegging gecombineerd met een aandelenfonds of
een gemengd fonds met coupon kan fiscaal een goed alternatief zijn
voor een gestructureerde obligatie met een variabele meerwaarde op
vervaldag.
Het gewicht van de vastrentende belegging en het fonds kan bepaald
worden in functie van het risico dat de vennootschap wil lopen tegen een
bepaalde einddatum.
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Noch voor de vastrentende belegging noch voor het fonds moet er dan
Noch voor de vastrentende belegging noch voor het fonds moet er dan
een correctie gebeuren voor de berekening van de notionele interesteen correctie gebeuren voor de berekening van de notionele interestaftrek. Terwijl dit wel het geval is voor een obligatie met een variabele
Noch
de vastrentende
belegging
het fonds
moet
er dan
aftrek.voor
Terwijl
dit wel het geval
is voornoch
een voor
obligatie
met een
variabele
meerwaarde op vervaldag.
een
correctie
gebeuren
voor
de
berekening
van
de
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interestmeerwaarde op vervaldag.
3) aftrek.
Teken vanuit
best
in net
naobligatie
uitbetaling
coupon
Terwijlfiscaal
dit weloogpunt
het geval
is voor
een
metvan
eendevariabele
3) Teken vanuit fiscaal oogpunt best in net na uitbetaling van de coupon
van een fonds.
meerwaarde
op vervaldag.
van een fonds.
men een
fonds
met coupon
immers
enkele
maanden
3) Indien
Teken vanuit
fiscaal
oogpunt
best in
net na aankoopt
uitbetaling
van de
coupon
Indien men een fonds met coupon immers aankoopt enkele maanden
vooreen
de uitbetaling
van de coupon, betaalt de vennootschap de inventavan
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voor de uitbetaling van de coupon, betaalt de vennootschap de inventariswaarde van het fonds terwijl enkele maanden later de waarde van het
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van het
van de inkomsten
over het
volledig
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dat zit vervat
de inventariswaarde.
fonds
daalt met het bedrag van de uitbetaalde coupon, namelijk dat deel
waarde.
De
echter
weljaar
vennootschapsbelasting
op de uitvanvennootschap
de inkomsten betaalt
over het
volledig
dat zit vervat in de inventarisDe vennootschap betaalt echter wel vennootschapsbelasting op de uitgekeerde
coupon.
Hoe
hoger
de
coupon,
hoe
groter
de
impact
zal
zijn voor
waarde.
gekeerde coupon. Hoe hoger de coupon, hoe groter de impact zal zijn voor
de vennootschap.
De
vennootschap betaalt echter wel vennootschapsbelasting op de uitde vennootschap.
Het tijdstipcoupon.
van verkoop
heeftdeopcoupon,
vlak van
fiscaliteit
weinig
belang,
omdat
gekeerde
Hoe hoger
hoe
groter de
impact
zal zijn
voor
Het tijdstip van verkoop heeft op vlak van fiscaliteit weinig belang, omdat
voor
de vennootschap zowel de coupon als de meerwaarde belastbaar zijn.
de
vennootschap.
voor de vennootschap zowel de coupon als de meerwaarde belastbaar zijn.
Los
van fiscaliteit
kan vanuit
beleggingstechnisch
standpunt
eenomdat
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van verkoop
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belastbaar zijn.
koop of verkoop op een bepaald moment uiteraard wel interessant zijn
door zo winsten veilig te stellen of verliezen te beperken.
Los
fiscaliteit
kantevanuit
standpunt een aandoorvan
zo winsten
veilig
stellenbeleggingstechnisch
of verliezen te beperken.
koop of verkoop op een bepaald moment uiteraard wel interessant zijn
door zo winsten veilig te stellen of verliezen te beperken.
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Bij de DBI-bevek, speciaal ontwikkeld voor vennootschappen die
Bij de DBI-bevek, speciaal ontwikkeld voor vennootschappen die
in een goed gespreide portefeuille van aandelen beleggen, wordt
7.b. DBI-bevek
in een goed gespreide portefeuille van aandelen beleggen, wordt
bij winst verplicht minstens 90 % van de inkomsten (dividenden
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• De gerealiseerde minwaarden op de DBI-bevek zijn niet aftrekbaar.
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• Indien
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• Bovendien kan een vennootschap door te beleggen in dit fonds de toepassing
van het verlaagd opklimmend tarief in gevaar brengen.
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1) De DBI-bevek is, met de huidige wetgeving, normaal fiscaal interes1) De DBI-bevek is, met de huidige wetgeving, normaal fiscaal interessanter dan een aandelenfonds met coupon.
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Voorbeeld:
Voorbeeld:
* Bij een rendement van 6 % is voor een DBI-bevek, die allemaal goede
* Bij een rendement van 6 % is voor een DBI-bevek, die allemaal goede
inkomsten uitkeert, het uiteindelijk rendement voor een kleine vennootVoorbeeld:
inkomsten uitkeert, het uiteindelijk rendement voor een kleine vennootschap met een belastingtarief van 33,99 %:
* Bij
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33,99
6 % - (5 % xuitkeert,
6 % x 33,99
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bekomen, moet er al een groot aantal individuele aandelen in portefeuille
worden genomen. Al die aandelen opvolgen is ook geen sinecure.
Ten opzichte van de DBI-bevek is daar niet zo eenduidig op te antwoorden.
Enerzijds wordt er op de dividenden ontvangen van de DBI-bevek praktisch geen vennootschapsbelasting betaald. Dit geldt in principe ook voor
meerwaarden bij inkoop door het fonds, maar daar is een risico van volledige
taxatie wegens geen uitsplitsing “goede”
‘goede’ en “slechte”
‘slechte’ inkomsten. Bij individuele aandelen is dit wel het geval voor de dividenden maar niet voor de
meerwaarden indien langer dan een jaar in bezit.
Anderzijds dient er voor individuele aandelen geen correctie te gebeuren
voor de berekening van de notionele interestaftrek.
In vergelijking met individuele aandelen die binnen het jaar worden verkocht
is een DBI-bevek fiscaal gezien normaal interessanter.

In vergelijking met individuele aandelen die na een jaar worden verkocht
hangt alles af van het gewicht van het uitbetaalde dividend in het rendement
om na te gaan of een DBI-bevek al dan niet fiscaal interessanter is.
Aandelen met een hoog dividendrendement zijn fiscaal minder interessant
dan een DBI-bevek, terwijl aandelen met een laag dividendrendement fiscaal
interessanter zijn dan een DBI-bevek.
Los van fiscaliteit is het argument om in een DBI-bevek te beleggen de goede spreiding. Voor een beperkt bedrag heeft de
vennootschap een goed gespreide portefeuille, waarvoor geen
opvolging is vereist. Via individuele aandelen moeten er daarentegen al heel wat aandelen in portefeuille worden opgenomen om
een goede sectoriële of eventueel regionale spreiding te bekomen.

Voor de concrete invulling van deze
beleggingen bij Belfius Bank neemt
u best contact op met de financieel
adviseur van uw kantoor.
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