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Voorwoord
Het jaareinde belooft traditiegetrouw heel wat fiscale veranderingen ...

Een grondige fiscale hervorming wordt allicht werk voor de volgende 
regering. In afwachting heeft minister Koen Geens wel enkele voorstel-
len klaar om bepaalde vereenvoudigingen nu al door te voeren. Deze 
voorstellen werden in een wet houdende diverse fiscale bepalingen 
gegoten, waarvan het voorontwerp eind oktober door de ministerraad 
werd goedgekeurd. Wilt u een zicht op de meest in het oog springende 
voorstellen? Lees dan zeker het artikel hieronder!

Daarnaast heeft de regering al een wet gepubliceerd om het sociale en 
fiscale statuut van gelegenheidsarbeiders in de horeca te wijzigen, met 

als bedoeling het vele zwartwerk in de sector aan te pakken. Tegelijker-
tijd wil ze horeca-uitbaters de gelegenheid geven op een wettelijke, maar 
financieel haalbare manier mensen aan het werk te zetten. De bezoldi-
gingen van gelegenheidswerkers in de horeca zullen slechts aan 33 % 
belast worden voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per 
jaar.

Er worden dus al wat stappen gezet in de richting van een eenvoudiger 
fiscaal stelsel. Toch wordt het nog spannend of 2014 dan eindelijk die 
echte beloofde fiscale vereenvoudiging zal brengen.

Fiscale vereenvoudiging ligt al jaren op de werkplank van de 
regering. Een grondige fiscale hervorming laat nog wel even op 
zich wachten. Voorlopig heeft de ministerraad al wel een voor-
ontwerp van de wet houdende diverse bepalingen goedgekeurd. 
Die moet alvast enkele fiscale regels vereenvoudigen, lacunes 
aanpakken en uiteenlopende bepalingen harmoniseren. Enkele 
plannen die allicht nog voor het jaareinde worden gerealiseerd …

Voordeel van alle aard: CO2-uitstoot van bedrijfswagens 
berekenen

De referentiewaarde van de CO2-uitstoot van bedrijfswagens is slechts 
bekend in april. Dit brengt praktische problemen met zich mee voor de 
berekening van de lonen van werknemers met een bedrijfswagen. Die 
moeten dan namelijk herberekend worden voor januari, februari en maart. 
De sociale secretariaten hebben daarom gevraagd dit systeem te wijzigen. 
De ministerraad is op deze vraag ingegaan. De referentiewaarde zal vanaf 
nu tegen het einde van elk jaar bekend zijn, zodat de lonen onmiddellijk juist 
berekend kunnen worden.

Grondslag notionele interestaftrek

De berekeningsgrondslag van de notionele interestaftrek zal worden aange-
past, om de regelgeving in overeenstemming te brengen met het Europees 
recht. De Belgische regels werden immers onlangs door het Europees Hof 
van Justitie veroordeeld. Ook het eigen vermogen van de buitenlandse 
vaste inrichting zal in aanmerking genomen worden bij het vaststellen van 
de basis waarop de notionele interestaftrek wordt berekend. 
Ter zijde kunnen we trouwens ook al het tarief van de notionele interestaf-
trek voor 2014 (aj. 2015) melden: 2,630 %. Voor de kmo’s komt er 0,5 % bij, 
wat resulteert in een tarief van 3,130 %.

Vereenvoudiging btw-administratie

Ondernemingen moeten in het kader van hun btw-verplichtingen heel wat 
administratie bijhouden. Zo moeten ze een herzieningstabel opstellen met 
al hun investeringsgoederen met een individuele waarde van minstens 
250 euro. Deze drempel dateert van 1980 en werd nog nooit geïndexeerd, 
waardoor hij niet meer aangepast is aan deze tijd. Veel investerings-
goederen, zoals smartphones, tablets, notebooks …, vallen nu immers onder 
deze verplichting. Het hoeft geen betoog dat dit een zware administratieve 
rompslomp met zich meebrengt. De regering bereidt een koninklijk besluit 
voor om de drempel op te trekken tot 1 000 euro. De administratieve last 
wordt daardoor aanzienlijk verlicht. 

Lage-energiewoningen, nulenergiewoningen en 
passiefhuizen 

Heel wat belastingverminderingen werden in 2012 afgeschaft. Zo ook de 
verschillende vormen van energiezuinige huizen (lage-energiewoningen, 
nulenergiewoningen en passiefhuizen). Voor belastingplichtigen die vóór 
2012 een contract hadden afgesloten in verband met zo’n woning werd een 
overgangsmaatregel in de wet opgenomen. Die hield in dat al wie zijn certifi-
caat had aangevraagd vóór 31 december 2011, zijn recht op de belasting-
vermindering behield. Het Grondwettelijk Hof heeft echter geoordeeld dat 
deze overgangsmaatregel niet ver genoeg gaat. Iedereen die vóór 2012 
een overeenkomst heeft afgesloten voor de bouw van een energiezuinige 
woning, moet van het fiscaal voordeel kunnen genieten. 
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We moeten u er allicht niet op wijzen dat het doen van een 
gift verschillende voordelen biedt. In de eerste plaats krijgt 
u in principe een fiscaal voordeel. Een gift vanaf 40 euro aan 
een erkende instelling is immers fiscaal aftrekbaar. Bovendien 
ondersteunt u tegelijkertijd een belangrijk maatschappelijk doel. 
Het is met andere woorden een win-winsituatie. Zowel u, als 
het goede doel varen er wel bij.

Ondersteunen van goede doelen

Niet elke gift waarmee u een “goed doel” ondersteunt, komt voor het fiscaal 
voordeel in aanmerking. De ontvanger van de gift moet immers een erkende 
instelling zijn. Wilt u weten of een bepaalde instelling erkend is? Raadpleeg 
dan de uitgebreide lijst:
www.financien.belgium.be/nl/vzws/giften/welke_verenigingen
U vindt er onder andere instellingen met wetenschappelijke 
(de Belgische universiteiten), culturele (Paleis voor Schone 
Kunsten, Koninklijke Muntschouwburg) en humanitaire 
(Oxfam, Unicef …) doelstellingen.

Oorspronkelijk waren enkel giften aan Belgische 
instellingen aftrekbaar. Dat was echter in het kader 
van het vrij verkeer binnen de Europese 
Unie niet houdbaar. Daarom komen nu ook 
instellingen gevestigd in een ander land van 
de Europese Economische Ruimte (de 28 
lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen, 
Liechtenstein en IJsland) in aanmerking. 

Minimaal 40 euro

Enkel een gift in geld is aftrekbaar. Het schenken van voedsel aan de voed-
selbank of van kleren aan spullenhulp komt dus niet in aanmerking voor het 
fiscaal voordeel.

Om aftrekbaar te zijn, moet uw gift minimaal 40 euro per instelling bedra-
gen, maar u hoeft de gift niet in één keer te doen. Dit betekent dat …
• als u 25 euro aan vzw A en 30 euro aan vzw B doneert (beide erkende 

instellingen), uw giften niet aftrekbaar zijn, terwijl in totaal (55 euro) het 
minimumbedrag van 40 euro wel is overschreden;

• als u echter in januari 25 euro schenkt aan vzw C, en nogmaals 25 euro 
aan dezelfde vzw C in september, uw gift aan deze instelling (vzw C), wel 
voldoende bedraagt (50 euro) en dus aftrekbaar is.

Maximaal 10 % van uw totale netto-inkomen

Naast een minimum, heeft de wetgever ook een maximale aftrekbare 
gift ingesteld. Dit maximum is zowel een relatief (maximaal 10 % van uw 
totale netto-inkomen), als een absoluut bedrag (hoe dan ook beperkt tot 
376 350 euro; geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2014). 
De instelling zal een fiscaal attest uitreiken, dat u nodig hebt om de gift te 
kunnen aftrekken.

Ook voor vennootschappen

Ook vennootschappen kunnen een gift doen. Het minimum blijft hetzelfde: 
40 euro. Het maximum: 5 % van het positieve resultaat dat in de eerste 
bewerking is vastgesteld met een absoluut maximum van 500 000 euro 
(dit bedrag wordt niet geïndexeerd).

Voorbeeld
Uw vennootschap heeft een positief resultaat na de eerste bewerking van 
18 000 euro. U doet een gift van 1 500 euro. U kunt maximaal 900 euro 

“fiscaal” benutten (5 % van 18 000). De andere 600 euro kunt u niet 
aftrekken.

En schenken in natura?

Normaal gezien komen enkel giften in geld in 
aanmerking. Hierop bestaat een uitzondering: 
de schenking aan een museum van kunstwerken 
die behoren tot ons cultureel erfgoed of die 
van internationale faam zijn. Daarvoor moet 
evenwel een bijzondere procedure gevolgd 

worden, met o.a. een schatting van de waarde 
van het werk.
Voor vennootschappen is een gift in natura, 
ook in de vorm van kunstwerken, uitgesloten.

Een gift doen, kan u een fiscaal voordeel opleveren
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Wanneer het nettoactief van uw vennootschap daalt onder 
het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de 
ontbinding van uw vennootschap voor de rechtbank vorderen. 
Maar wie is die belanghebbende? In het Wetboek Vennoot-
schappen vinden we geen definitie van het begrip “belangheb-
bende”. De rechtspraak helpt ons wel verder en maakt duidelijk 
wie allemaal een belang kan hebben bij de ontbinding van een 
vennootschap.

Alarmbelprocedure: wat zijn uw verantwoordelijkheden? 

Wanneer het nettoactief of eigen vermogen van uw vennootschap als 
 gevolg van geleden verliezen is gedaald tot minder dan de helft of minder 
dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, treedt de alarmbel-
procedure in werking. 

De alarmbelprocedure moet worden toegepast in de naamloze vennoot-
schap of nv, de commanditaire vennootschap op aandelen of Comm. VA, 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of bvba, en de 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of cvba.

Het bestuursorgaan van uw vennootschap moet dan binnen de twee 
maanden de algemene vergadering bijeenroepen. Die algemene vergadering 
moet beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en 
eventueel over andere maatregelen op de agenda. 

De zaakvoerders en bestuurders die de alarmbelprocedure niet toepassen, 
kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit 
voortvloeit. Behoudens tegenbewijs, wordt de door derden geleden schade 
geacht voort te vloeien uit het niet respecteren van de procedure.

Wanneer het nettoactief van uw vennootschap is gedaald tot onder het 
wettelijk bepaald minimum kan zelfs iedere “belanghebbende” de gerech-
telijke ontbinding van uw vennootschap voor de rechtbank van koophandel 
vorderen. Dit minimum bedraagt 6 200 euro voor de bvba, 12 400 euro voor 
de ebvba, 6 200 euro voor de cvba en 61 500 euro voor de nv en Comm.VA. 
De rechtbank kan in dit geval aan de vennootschap een termijn toestaan om 
haar toestand te regulariseren.

Belanghebbenden: wat is hun belang? 

Het Wetboek Vennootschappen geeft geen definitie van het begrip 
“belanghebbende”. Een belanghebbende kan een schuldeiser zijn of een 
(minderheids)aandeelhouder. Maar ook concurrenten kunnen over het 
nodige belang beschikken om een vordering tot gerechtelijke ontbinding in 
te stellen. Dit belang moet evenwel legitiem, concreet, persoonlijk en direct 
zijn. Of dergelijk belang bestaat, is een feitenkwestie waarover de rechter 
zich uitspreekt. Een eisende partij of aanklager heeft een persoonlijk en 
rechtstreeks belang bij het instellen van een rechtsvordering als deze hier-
uit een materieel of moreel voordeel kan halen. De eiser mag de vordering 
niet instellen om de tegenpartij schade toe te brengen. Er mag dus geen 
sprake zijn van rechtsmisbruik.

Zo kan bijvoorbeeld de loutere wens van een vennootschap om een con-
current (die de regels niet respecteert) van de markt te doen verdwijnen, 
volstaan als belang in een bijzonder concurrentieel gerichte markt.

Wanneer uw concurrent de regels inzake het verlies van maatschappelijk 
kapitaal niet respecteert, kunt u een vordering tot ontbinding van de 
vennootschap van uw concurrent overwegen. Vergeet echter niet dat de 
rechtbank aan uw concurrent een termijn kan toestaan om de toestand te 
regulariseren. De rechter moet de ontbinding niet meteen uitspreken, en 
daar houdt u dus best rekening mee.

Het belang van een belanghebbende bij aanzienlijk verlies 
van maatschappelijk kapitaal
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Bent u van plan om uw werknemers een tablet cadeau te ge-
ven? Let dan wel op … Als uw medewerkers een tablet van het 
werk voor privédoeleinden mogen gebruiken, is dit een voordeel 
in natura. En hierop zijn socialezekerheidsbijdragen en bedrijfs-
voorheffing verschuldigd. De RSZ en de fiscus berekenen de 
belastingen op dit voordeel op een verschillende manier.

De tablet(pc), zoals de iPad, Galaxy en eReader, duikt steeds vaker op in 
het bedrijfsleven. Tegenwoordig is het zelfs niet ongebruikelijk dat u als 

werkgever een tablet cadeau geeft. De waarde van dit cadeau moet wel 
in één keer op de loonfiche van uw werknemer staan. Wordt het aankoop-
bedrag van de tablet niet op de loonfiche vermeld, dan riskeert uw vennoot-
schap de aanslag geheime commissielonen van 309 % .

Stelt u als werkgever een tablet “ter beschikking” van uw werknemer, en 
geeft u deze dus niet cadeau, dan blijft u de eigenaar van de tablet. Als uw 
werknemer de tablet enkel voor professionele doeleinden gebruikt, moeten 
er geen belastingen worden betaald. Maar bij een controle of discussie, 
moet men wel kunnen bewijzen dat er geen privégebruik is. 
Als uw werknemer beschikt over een tablet met of zonder internetaanslui-
ting die hij privé mag gebruiken, rijst dus de vraag naar de sociale en fiscale 
behandeling van dit voordeel in natura, rekening houdend met de werkelijke 
waarde van het tablet.

Belastbaar voordeel tablet voor de RSZ

Voordelen in natura worden voor de berekening van socialezekerheidsbijdra-
gen als loon beschouwd. De voordelen in natura worden zo correct mogelijk 
geschat tegen hun reële waarde of de waarde wordt forfaitair bepaald op 
jaarbasis.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stelt de tablet gelijk met een 
pc. Naar analogie met de pc schat de RSZ het voordeel in natura van de 
tablet op 180 euro per jaar wanneer werknemers de door u ter beschikking 

Hoeveel is een tablet waard voor de RSZ en de fiscus?
gestelde tablet ook voor privédoeleinden mogen gebruiken. Neemt u ook 
de internetaansluiting en het internetabonnement voor uw rekening, dan 
wordt dat voordeel geschat op 60 euro per jaar.

Als uw werknemers gelijktijdig een pc én een tablet met regelmatig gebruik 
voor privédoeleinden van beide toestellen ter beschikking hebben, wordt 
het voordeel forfaitair geschat op 180 euro per jaar per toestel of 480 euro 
per jaar als beide toestellen zijn aangesloten op het internet (180 + 60 + 
180 + 60).

Belastbaar voordeel tablet voor de fiscus

Voor de fiscus is een tablet geen pc maar randapparatuur en moet het voor-
deel worden begroot op basis van de werkelijke waarde of reële waarde van 
het voordeel voor de werknemer. Dit is de normale prijs van de tablet en de 
verhouding tussen het privé- en beroepsgebruik ervan door uw werknemer.

En een 
bedrijfssmartphone?

Ook smartphones worden door de RSZ en fiscus verschillend 
belast.

De RSZ beschouwt een smartphone als een gsm en legt de waarde 
van het voordeel waarop we de socialezekerheidsbijdragen moeten 
berekenen vast op een maandelijks forfaitair bedrag van 12,50 euro 
of op basis van de bewezen kosten van drie maanden privégesprek-
ken. De forfaitaire waarde wordt niet verhoogd door het feit dat u 
met een smartphone ook op het internet kunt.

De fiscus gaat dan weer uit van de werkelijke waarde of de prijs 
die uw werknemer in de handel zou betalen als hij het apparaat zelf 
had gekocht. De fiscus hanteert geen forfaitaire waardering voor 
smartphones.
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