
Nieuwsbrief 2020 – 2021 :  Belangrijke jaren voor de boeg. 

 

A. Fiscaliteit als privépersoon en als ondernemer. 

       Regering legt fiscale kaarten op tafel … 

1. Van 01.01.2020 tot 31.12.2023: geen indexatie fiscale bedragen.   Zoals u weet, worden een 
aantal fiscale bedragen in principe jaarlijks aangepast aan de stijging van de levensduurte.  
Denk daarbij bv. aan de eerste schijf van intresten  waarop u geen roerende voorheffing 
moet betalen, dividenden die tot een bepaald bedrag vrijgesteld zijn, enz.  De regering 
schrapt echter die indexatie voor bepaalde bedragen! Pas vanaf inkomstenjaar 2024 komt er 
weer een aanpassing.  U gaat dit dus wel voelen in uw portemonnee, maar al bij al valt dit 
wel mee. 
 

2. Vanaf 2020 aanpassing in uw voordeel voor aftrek kinderopvang.  Tot nu toe krijgt u voor uw 
uitgaven van erkende opvang van uw kinderen tot en met 12 jaar (of 18 jaar voor een zwaar 
gehandicapt kind) een belastingvermindering van 45% die wel niet meer mag zijn dan             
€ 11,20 /dag/kind. Welnu, daarin komt een verbetering in twee fases: voor inkomstenjaar 
2020 wordt zowel de leeftijdsgrens als het bedrag opgetrokken: 12 (of 18) jaar wordt nl. 14 
(of 21) jaar en het bedrag stijgt van € 11,20 naar € 13/dag/kind. Vanaf inkomstenjaar 2021 
stijgt het bedrag dan naar €13,70 en wordt het vanaf dan ook jaarlijks geïndexeerd. 
 

3. Van 01/01/2021 tot 31/12/2022: investeringsaftrek (IA) blijft 25%. Het basistarief voor de IA 
werd reeds opgetrokken van 8% naar 25% voor de investeringen gedaan sinds 12.03.2020 tot 
31.12.2020. Deze maatregel wordt verlengd voor investeringen tot 31.12.2022.                                                       
 
 In het regeerakkoord zelf staat wel dat de voorwaarden voor de IA herbekeken kunnen 

worden. 
 

4. Vanaf 01.01.2020 tot 31.12.2022: overal 6% btw voor afbraak en wederopbouw. Het 
verlaagde btw tarief van 6% voor afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen is 
nu enkel geldig in 32 steden en gemeenten.  Vanaf 2021 is dit gunstregime – onder bepaalde 
voorwaarden – geldig in heel België en dat tot 31.12.2022. 
 

B. Opletten met overwaardering van vruchtgebruik. 
     

        Waardering vruchtgebruik.  Wanneer u samen met uw vennootschap een gebouw gesplitst aan- 
        koopt, is het van groot belang dat u het vruchtgebruik op een degelijke wijze waardeert.  Door-  
        gaans wordt de waardering gebaseerd op de nettohuurwaarde van het pand, die geactualiseerd 
        wordt over de looptijd van het vruchtgebruik. 
 
       Nettohuurwaarde. Om de nettohuurwaarde te bepalen, raamt u eerst de brutohuurwaarde op  
       basis van een vergelijking met huurprijzen voor gelijkaardige panden in de buurt.  Van die bruto- 
       huurwaarde mag u dan nog een aantal kosten aftrekken, zoals o.a. de onroerende voorheffing,  
       de brandverzekering, de jaarlijkse onderhoudskosten, een eventueel leegstandsrisico, enz. 
       Laat die waardering over aan een landmeter of ander expert. 
 



        
        
       Overgewaardeerd ?  Als uw vruchtgebruik overgewaardeerd is, kan de fiscus de overwaardering 
       belasten als een VAA bij u.  Het is echter aan hem om de overwaardering te bewijzen. Daar slaagt 
       hij niet in als u  een ernstige waardering gemaakt heeft. 
 

C. Hoeveel CO2 taks op bedrijfswagens in 2021 ? 
 
1. De juiste CO2-uitstoot kunt u terugvinden op het gelijkvormigheidsattest van het betrokken 

voertuig onder punt 49.1. 
 
2. Voor de firmawagens waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt bij deze berekening 

rekening gehouden met een CO2-uitstootgehalte van: 182 g/km voor benzinevoertuigen en 
165 g/km voor dieselvoertuigen. 

 
3. De CO2-taks is een solidariteitsbijdrage (RSZ) en dus voor 100% aftrekbaar. 
 
4. De CO2-taks stijgt per 01.01.2021 met ongeveer 1,011%.  Ze is echter niet van toepassing op         

een lichte vracht, noch op bedrijfswagens van zelfstandige bedrijfsleiders en collega’s zonder   
vaste plaats van tewerkstelling (let op voor de 40 dagenregel). 

 
D. Forfaitaire aanslag en belastingen bij laattijdige aangifte. 
  
Laattijdige aangifte: kan de fiscus u forfaitair belasten ? 
 
Aanslagjaar                Minimum belastbaar                Tarief                Te betalen belasting                
  
        2018                                 € 19.000                         33,99%                    € 6.458,10 
        2019                                 € 34.000                         29,58%                    € 10.057,20 
        2020                                 € 34.000                         29,58%                    € 10.057,20 
        2021                                 € 40.000                            25%                       € 10.000 
 
 Voor eenmanszaken blijft het minimum belastbaar € 19.000. 
 Ingeval van een tweede, derde, vierde en volgende inbreuk wordt de sanctie verhoogd met 

resp. 25%, 50%, 100% en 200%. 
 
Indien u geen of laattijdige aangifte indient, kan de fiscus u via een ‘kennisgeving van aanslag van 
ambtswege’ belasten volgens een forfaitaire winst voor uw sector met een minimum van             
€ 19. 000, tenzij u bewijst dat uw belastbare winst lager ligt.  Dit minimum wordt de volgende 
jaren opgetrokken naar € 40.000. 
 
E. Uitkeringen in de BV en CV: praktische aanpak van de liquiditeitstest. 

         
        Uitkeringen in de BV en CV: hoe de liquiditeitstest praktisch aanpakken ? 
        De afschaffing van het kapitaalbegrip binnen de BV en CV heeft niet alleen gevolgen gehad voor 
        de vorming van het vermogen van de vennootschap, maar ook voor de instandhouding daarvan. 
        Voortaan ondergaan uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen een dubbele uitkeringstest 
        met name de balans- en liquiditeitstest. 



        Eerste niveau: de balansmatige ‘quick ratio’ 
 
        Tweede niveau: gebruik van historische cashflows om toekomstige ontwikkelingen in te 
        schatten 
 
        Derde niveau: gebruik van gedetailleerde prospectieve cashflows 
 
        Het bestuursorgaan zal i.v.m. de liquiditeitstest ‘ de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’  
        omstandig beschrijven en motiveren in zijn verslag.  In de huidige omstandigheden is het redelijk 
        alsook voorzichtig om de opmaak van een gedetailleerde prospectieve cashflowplanning als  
        norm te hanteren.  Beperkt men zich tot het gebruik van historische cashflows om de toekomst   
        te voorspellen, dan vergt de bruikbaarheid van die data enige toelichting. 
 

F. Vrijgestelde reserves investeren met 21,25% fiscaal voordeel ? 
  
       Nu voordeel tot 15% 
 
       Vrijgestelde reserves ?  Dat zijn de reserves die uw vennootschap vroeger vrijgesteld heeft door  
       deze uit de belastbare winst te halen en te ‘verplaatsen’ naar belastingvrije reserves.  Het gaat  
       dan bv. om de investeringsreserve of de reserves m.b.t. bepaalde kosten die voor 120%  
       aftrekbaar zijn. 
 
       Welke vrijgestelde reserves: 

 De investeringsreserves die sinds Aj. 2014 aangelegd en tijdig geïnvesteerd werden. 
 De investeringsreserves aangelegd in 1982. 
 De reserves voor inschakelingsbedrijven. 
 De vrijgestelde meerwaarden bij een inbreng voor 1993 van een bedrijfstak of een 

algemeenheid van goederen. 
 De reserves m.b.t. de kosten die voor 120% aftrekbaar zijn (vb. elektrische fietsen en 

beveiliging) 
 
        Nog een extra voordeel van 6.25% 
 
        Investeringsaftrek van 25%.  Investeert u die reserves in nieuwe activa die uitsluitend voor de  
        beroepswerkzaamheid gebruikt worden en op minstens drie jaar afgeschreven worden, 
        dan heeft u ook recht op de investeringsaftrek (IA) die tijdelijk geen 8% is, maar 25%.   
        Tegen een belastingtarief van 25% levert u dit dus een extra belastingvoordeel op van 6,25% 
        (25% X 25%). 
 

 Maak uw vennootschap dit jaar onvoldoende winst, dan kunt u de niet-genoten investerings- 
               aftrek overdragen naar het volgend boekjaar. 
 
 
  
 
 
         



 

 

           

         

 


