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Hoofdstuk 1

siTuERing van HET  
Fiscaal REcHT

1.1 Fiscaal recht

 1.1.1 Definiëring

Gezien het onbegonnen werk is om een perfecte en allesomvattende omschrij-
ving te geven van het begrip ‘fiscaal recht’, wordt er hier geopteerd voor het 
geven van een aantal mogelijke definities, gaande van zeer beperkte tot vrij 
omvangrijke:

‘het fiscaal recht bepaalt de grondslag en de inning van de belastingen’

‘het fiscaal recht is het geheel van wetten en reglementen, uitgevaardigd tot het 
heffen van belastingen en het regelen van de betrekkingen van de private personen 
met de openbare instellingen die gelast zijn met het opleggen en het innen van de 
belastingbijdragen’

‘het fiscaal recht is de rechtstak waarin is vastgelegd welke financiële prestaties de 
overheid kan vragen van de individuele deelnemers (fysieke personen, vennoot-
schappen enz.) aan onze samenleving.’

‘het fiscaal recht is de juridische studie van de belastingen als publiekrechtelijke 
schuldvordering van de overheid tegen de belastingplichtigen, waartoe deze ertoe 
gedwongen worden een deel van hun inkomen of vermogen aan de overheid af 
te staan’ 
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Belastingbrief telt dit jaar 38 bijkomende codes

De belastingbrief invullen wordt ook dit jaar weer wat complexer. De aangif-
te telt netto 38 codes meer dan vorig jaar, waardoor er nu in totaal 810 zijn. 
Dat blijkt uit de aangifte die dinsdag op de website van de FOD Financiën 
is verschenen.

Het gros van de nieuwe codes is terug te vinden in het vak van de woonkre-
dieten (vak IX), dat dit jaar 23 extra codes telt.

Volgens fiscalist Jef Wellens van Wolters Kluwer is de complexere belasting-
brief te wijten aan de zesde staatshervorming, die de woonfiscaliteit tussen 
de gewesten en federale overheid versnipperde. “Aangifterubrieken die nog 
enkel relevant zijn in één bepaald gewest, verzwaren de aangifte voor inwo-
ners van de andere gewesten”, luidt het.

Bron: Het Laatste Nieuws, 5 april 2016

 1.2.2 Wie dient er (g)een aangifte in te dienen?

Zoals reeds gezien, is de personenbelastingaangifte zowel van toepassing op 
werknemers als op zelfstandigen en dient ieder van hen in principe een aan-
gifte in te vullen. In een aantal gevallen gelden er echter specifieke regels. 

Zo berust de aangifteplicht in het geval van een minderjarige principieel bij 
de ouders of de voogd. Zij zijn verantwoordelijk voor het invullen van een af-
zonderlijke aangifte op naam van de minderjarige indien dit noodzakelijk zou 
zijn. Gezien de ouders echter het wettelijk genot hebben van de onroerende en 
roerende inkomsten van hun kinderen dienen ze deze inkomsten wel in hun 
eigen aangifte aan te geven. 

Enkel indien de kinderen beroepsinkomsten (bijvoorbeeld van studentenar-
beid tijdens de schoolvakantie) of onderhoudsuitkeringen hebben ontvangen, 
dient er op hun eigen naam een aangifteformulier aangevraagd te worden en 
moeten deze inkomsten daarin vermeld worden. 

Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden dient er slechts één gemeen-
schappelijke aangifte ingevuld te worden, die echter wel door beide partners 
dient ondertekend te worden. 
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 1.3.4.3 Terugbetaling woon-werkverkeer

De door de werkgever betaalde tussenkomsten in de verplaatsingskosten van 
de werknemer van en naar het werk (wordt vermeld onder code ‘254’ op de 
loonfiche) zijn onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) vrijgesteld van be-
lastingen.

 tabel: Vrijstelling tussenkomst werkgever in het woon-werkverkeer 

Werknemer bewijst 
beroepskosten 

Werknemer bewijst
beroepskosten Niet

Openbaar vervoer 
(abonnement niet vereist!)

0 EUR Volledige vrijstelling

Gemeenschappelijk vervoer 
door werkgever georganiseerd

0 EUR Vrijstelling tot max. prijs 
treinabonnement 1e klasse
zelfde afstand

Ander vervoermiddel 
(o.a. te voet, eigen auto)

0 EUR Vrijstelling van max.
380 EUR

De belastingplichtige dient de vrijstelling waarvan hij kan genieten zelf te be-
palen en te vermelden in zijn aangifte.

Indien de werknemer met zijn fiets naar het werk komt, is de door de werkge-
ver betaalde kilometervergoeding tot een bedrag van 0,22 EUR/km vrijgesteld. 

Opmerkingen

 > De betaalde vergoeding en het afgelegd aantal kilometers dient vermeld 
te worden op loonfiche.

 > Indien de werkgever een fietsvergoeding op forfaitaire basis toekent, 
dan komt deze niet in aanmerking voor de vrijstelling van 0,22 EUR/km, 
maar enkel voor de ‘vrijstelling ander vervoermiddel’ (Parl. Vr., nr. 566, 16 
januari 2001, Schalck)

 > Indien er sprake is van de combinatie van openbaar vervoer en een ander 
‘vervoermiddel’ (te voet, carpooling, auto, …), mag aan de vrijstelling 
van het openbaar vervoer de vrijstelling voor ‘ander vervoermiddel’ toe-
gevoegd worden (met een max. van 380 EUR). 
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 1.3.12 Vak Xii: Voorafbetalingen

‘Voorafbetalingen’ zijn, in tegenstelling tot de bedrijfsvoorheffing, ‘vrijwillig’ 
door de belastingplichtige betaalde voorschotten op zijn inkomstenbelasting.

Men kan voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden 
of om van een bonificatie of belastingvermindering te genieten.

Voor zelfstandigen zijn voorafbetalingen aan de fiscus in feite min of meer 
verplicht, gezien ze, als ze niet of niet voldoende op voorhand betalen, meer 
belastingen zullen moeten betalen dan ze in feite, op basis van hun inkom-
sten, verschuldigd zijn. Het gaat hier dus in feite om een vrijwillige daad die, 
als ze niet gesteld wordt, gesanctioneerd wordt met een ‘boete’.

Om deze ‘boete’ te vermijden dienen zelfstandigen elk kwartaal een gedeelte 
van de geschatte verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. Deze stortin-
gen geven dan, als ze voldoende hoog zijn, recht op een bonificatie van een 
bepaald percentage, die dan in mindering wordt gebracht van de potentiële 
vermeerdering.

Als men als werknemer verwacht dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet 
voldoende zal zijn, en men dus belasting zal moeten bijbetalen, kan men op 
vrijwillige basis voorafbetalingen doen. De fiscus zal dan bij de uiteindelijke 
afrekening niet enkel de betaalde bedrijfsvoorheffingen in mindering brengen 
van de te betalen belasting, maar zal ook rekening houden met de voorafbe-
talingen.

Afhankelijk van het ogenblik waarop deze voorafbetalingen gebeurden, zal de 
fiscus hier ook nog een bonificatie op toekennen, hetgeen dan een echte belas-
tingwinst betekent.

 1.3.13 Vak Xiii: Verrekenbare woonstaatheffing
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 1.3.19 Vak XViii: Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen



Hoofdstuk 2

DE vEnnooTscHapsBElasTing

2.1 OmschrijViNg

 2.1.1 Vennootschap

 2.1.1.1 Vennootschapsrechtelijk 

‘Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of 
meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of 
meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan 
de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. In de 
gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling 
uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig om-
schreven activiteiten. In de gevallen bepaald in dit wetboek kan de vennootschaps-
akte bepalen dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten 
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.’ (art. 1 Wetboek 
van vennootschappen) 

Het wetboek van vennootschappen geeft eveneens een opsomming van de di-
verse vennootschapsvormen die het erkent:

 • als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid:
 > de vennootschap onder firma, afgekort V.O.F.;
 > de gewone commanditaire vennootschap, afgekort Comm. V;
 > de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort 

BVBA;
 > de coöperatieve vennootschap, die zowel met beperkte aansprakelijk-

heid, afgekort CVBA, als met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort 
CVOA, kan zijn;

 > de naamloze vennootschap, afgekort NV;
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 • balanstotaal: 4.500.000 EUR.

Opmerking

Vzw’s komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

De vennootschap kan de octrooiaftrek (80% van de octrooi-inkomsten) aftrek-
ken van de belastbare basis. Deze octrooiaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek 
en voor de notionele interestaftrek, de aftrek van vorige verliezen en de inves-
teringsaftrek.

De vennootschap moet de octrooiaftrek rechtvaardigen in een opgave die bij de 
aangifte moet worden gevoegd. Wanneer er onduidelijkheid bestaat rond het 
bedrag van de octrooi-inkomsten kan men een fiscale ruling aanvragen bij de 
‘Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’.

 2.2.6.4  Aftrek voor risicokapitaal of notionele interest

Met de aftrek van risicokapitaal of het stelsel van de notionele interesten kun-
nen vennootschappen een op hun risicokapitaal berekende fictieve interest-
kost aftrekken van hun belastbare winst.

De twee voornaamste doelstellingen van het invoeren van een notionele inte-
restaftrek zijn:
 • Het verschil in behandeling wegwerken tussen enerzijds de door de onder-

neming voor het geleend vermogen betaalde vergoeding in de vorm van 
volledig aftrekbare interesten en anderzijds de tot nu toe helemaal niet af-
trekbare vergoeding (dividenden) voor het door de eigenaars beschikbaar 
gesteld vermogen (kapitaal).

 • Door de aftrekbaarheid van de ‘notionele interesten’ de effectieve aanslag-
voet in de vennootschapsbelasting verlagen en aldus meer buitenlandse in-
vesteerders aantrekken.

Opmerking

De aftrek van risicokapitaal of notionele interestaftrek gebeurt na de aftrek 
definitief belaste inkomsten en vóór de recuperatie van vorige verliezen en 
de investeringsaftrek. 
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3.3 De BeDrijFsVOOrheFFiNg

 3.3.1 Omschrijving

De bedrijfsvoorheffing is een voornamelijk op beroepsinkomsten door de 
werkgever aan de bron afgehouden voorschot op de inkomstenbelasting. 
Theoretisch zou deze ingehouden bedrijfsvoorheffing moeten overeenstem-
men met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit principe is in de praktijk 
echter niet haalbaar gezien er bij de afhouding van de bedrijfsvoorheffing geen 
rekening kan gehouden worden met voor de overheid op het ogenblik van de 
inhouding onbekende factoren zoals eventuele andere inkomsten van de be-
lastingplichtige en allerhande door de belastingplichtige gedane uitgaven die 
recht geven op belastingvoordelen (hypotheekleningen, levensverzekeringen, 
pensioensparen, giften, …). 

Opmerking

Voor een gedetailleerde uitleg kan er verwezen worden naar 1.3.4.7

3.4 De VOOraFBetaliNgeN

 3.4.1 Voorafbetalingen voor werknemers

Als men als werknemer verwacht dat de gedurende het jaar ingehouden 
bedrijfsvoorheffing niet voldoende zal zijn, en men dus denkt personenbe-
lasting te moeten bijbetalen, kan men op vrijwillige basis voorafbetalingen 
doen. De fiscus zal dan bij de uiteindelijke afrekening niet enkel de betaalde 
bedrijfsvoorheffingen in mindering brengen, maar zal bij het berekenen van 
de nog te betalen belasting natuurlijk ook rekening houden met de gedane 
voorafbetaling(en).

Afhankelijk van het ogenblik waarop deze voorafbetaling(en) gebeurden kan 
dit voor de belastingplichtige in bepaalde gevallen zelfs nog een extra belas-
tingwinst in de vorm van een bonificatie opbrengen.


