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Mobiliseren van 
vrijgestelde reserves: nil novi sub sole!

In het kader van de derde fase van het zomerakkoord inzake de hervorming van de vennootschaps-
belasting is sinds 1 januari 2020 een nieuwe regeling in werking getreden voor het mobiliseren van 
bepaalde vrijgestelde reserves aan een verlaagd tarief van tien of vijftien procent. Met deze budget-
taire maatregel wil de regering vennootschappen ertoe aanzetten de in de toekomst (ten laatste bij 
vereffening) verschuldigde belasting vroeger af te dragen.

Achtergrond
Ongeveer twaalf jaar geleden heeft de 
wetgever in (oud) artikel 519ter van het 
WIB 1992 al een stelsel ingevoerd om 
bepaalde vrijgestelde reserves die aan 
de onaantastbaarheidsvoorwaarde 
onderworpen zijn op te nemen aan 
een verlaagd belastingtarief. Die 
opname was mogelijk gedurende drie 
opeenvolgende aanslagjaren (2008 
tot 2010), waarbij het verlaagde tarief 
gradueel steeg naarmate de opname 
later plaatsvond. 

Om vennootschappen met een stock 
aan oude belastingvrije reserves toe 
te laten deze te mobiliseren – bijvoor-
beeld voor uitkering aan de aandeel-
houders – zonder het volle tarief aan 
vennootschapsbelasting te betalen, 
worden binnenlandse vennootschap-
pen en Belgische inrichtingen van 
buitenlandse vennootschappen nu 
terug de kans gegeven om deze 
vrijgestelde reserves op te nemen 
aan een verlaagd tarief van vijftien 
procent of bij herinvestering aan tien 
procent (nieuw artikel 519ter van het 

WIB 1992). Het verlaagde tarief vormt 
de compensatie voor het feit dat de 
belasting vroeger verschuldigd is. De 
nieuwe regeling werd van commentaar 
voorzien in circulaire 2019/C/24 van 19 
maart 2019 (hierna: de ‘circulaire’).

Kwalificerende reserves

Onder de nieuwe regeling komen vijf 
categorieën van vrijgestelde reserves 
in aanmerking:
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1. De in artikel 511, §1 van het WIB 
1992 bedoelde belastbare opne-
mingen op de ‘oude’ investerings-
reserve aangelegd gedurende 
aanslagjaar 1982. Die kwam ook 
in aanmerking onder de oude 
regeling.

2. De overeenkomstig artikel 190, 
vierde lid van het WIB 1992 
bedoelde belastbare opnemingen 
op verwezenlijkte meerwaarden 
voorlopig vrijgesteld op basis 
van artikel 190, eerste tot derde 
lid van het WIB 1992 mits de 
onaantastbaarheidsvoorwaarde 
wordt nageleefd. Daarin zijn ook 
begrepen de vrijwillig verwezen-
lijkte meerwaarden die werden 
vrijgesteld op basis van het oude 
artikel 36 van het WIB 1964, in 
de mate dat voldaan is aan de 
gestelde voorwaarden (zie Parl. Vr. 
103 van 2 december 2019 van de 
heer Leysen, Vr. en Antw., Kamer, 
009, nr. 103, blz. 114-115). Zijn 
evenwel uitgesloten, de in artikel 
44bis van het WIB 1992 bedoelde 
verwezenlijkte meerwaarden op 
bedrijfsvoertuigen, de in artikel 
44ter van het WIB 1992 bedoelde 
verwezenlijkte meerwaarden 
op binnenschepen, de in artikel 
122, §2 van de programmawet 
van 2 augustus 2002 bedoelde 
verwezenlijkte meerwaarden op 
zeeschepen en de in artikel 47 van 
het WIB 1992 bedoelde gespreid te 
belasten verwezenlijkte meerwaar-
den op immateriële en materiële 
vaste activa. Daarenboven geldt er 
een kwantitatieve beperking, met 
name mogen de opnemingen niet 
hoger zijn dan het totale bedrag 
van die meerwaarden op het 
einde van het laatste belastbare 
tijdperk dat afsluit voor 1 januari 
2017, nu voor deze meerwaarden 
de normale driejarige controle-
termijn is verstreken. Volgens de 
circulaire bevat de wettekst (zoals 
in de vorige regeling) bewust geen 
volledige lijst van vrijgestelde 
verwezenlijkte meerwaarden die in 
aanmerking komen, aangezien ter 
zake uitdrukkelijk wordt verwezen 
naar de criteria waaraan ze moeten 
voldoen. De circulaire geeft echter 

een niet-limitatieve opsomming 
van in aanmerking komende vrij-
gestelde reserves, onder andere 
het monetair gedeelte van vrijwillig 
verwezenlijkte meerwaarden (art. 
44, §1, 2° van het WIB 1992), meer-
waarden uit de inbreng van een of 
meer bedrijfsafdelingen of takken 
van werkzaamheid of van een alge-
meenheid van goederen (art. 46, 
§1, eerste lid, 2° van het WIB 1992), 
enzovoort. 

3. De belastbare opnemingen van de 
in artikel 190bis van het WIB 1992 
bedoelde vrijgestelde bedragen 
ten belope van het bedrag op het 
einde van het laatste belastbare 
tijdperk dat afsluit voor 1 januari 
2017. Bedoeld wordt de aftrek van 
het gedeelte van twintig procent 
dat voor bepaalde gemaakte kos-
ten boven de werkelijk gedane of 
gedragen kosten is aanvaard, mits 
de in artikel 190, tweede lid van 
het WIB 1992 bedoelde onaantast-
baarheidsvoorwaarde is nageleefd. 
Volgens de circulaire gaat het om 
de volgende kosten die voor 120 % 
aftrekbaar zijn:
(i) kosten gedaan of gedragen 

voor het gemeenschappelijke 
vervoer van personeelsleden 
tussen de woonplaats en de 
plaats van tewerkstelling (art. 
64ter, eerste lid, 1° van het WIB 
1992);

(ii) kosten inzake beveiliging (art. 
64ter, eerste lid, 2° van het WIB 
1992, zoals abonnementskos-
ten van een vergunde alarm-
centrale, kosten van beveiligd 
vervoer door een vergunde 
bewakingsonderneming, 
kosten van bewakingsop-
drachten door een vergunde 
bewakingsonderneming);

(iii) kosten om het gebruik van 
fietsen voor woon-werkverkeer 
door personeelsleden aan te 
moedigen (art. 64ter, eerste lid, 
3° van het WIB 1992) en

(iv) kosten van elektrische voertui-
gen met 0 gram CO2-uitstoot 
(art. 198bis, eerste lid, 1°, a van 
het WIB 1992).

4. De belastbare opnemingen op 
vrijgestelde winsten van erkende 
inschakelingsbedrijven als 
bedoeld in artikel 67 van de wet 
van 26 maart 1999 betreffende 
het Belgisch actieplan voor de 
werkgelegenheid van 1998 en 
houdende diverse bepalingen, 
zoals het bestond voor het werd 
opgeheven door de wet van 25 
december 2017. Opnieuw wordt de 
maatregel beperkt tot opnemingen 
op winsten overeenkomstig artikel 
193quater, §2, derde lid van het 
WIB 1992, die werden vrijgesteld in 
belastbare tijdperken die afsluiten 
voor 1 januari 2017.

5. De belastbare opnemingen op 
de in een belastbaar tijdperk 
dat afsluit voor 1 januari 2017 
gevormde (‘nieuwe’) investerings-
reserve als bedoeld in artikel 
194quater van het WIB 1992, voor 
zover deze werden aangelegd in 
een belastbaar tijdperk dat voor 
1 januari 2017 werd afgesloten en 
voor zover de investeringsreserve 
correct werd geherinvesteerd en 
waarvoor de minimale bezitsduur 
van drie jaar van die herinves-
teringen verstreken is, zodat de 
betrokken reserve niet meer als 
een winst van een later belastbaar 
tijdperk kan worden beschouwd, 
zoals bedoeld in artikel 194quater, 
§4, tweede lid van het WIB 1992.

Uitgesloten vrijgestelde 
reserves

De volgende vrijgestelde reserves 
worden van de tijdelijke maatregel 
uitgesloten:
• Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 

(art. 44bis van het WIB 1992).
• Meerwaarden op binnenschepen 

(art. 44ter van het WIB 1992) en op 
zeeschepen (art. 122, §2 van de pro-
grammawet van 2 augustus 2002).

• De gespreid te belasten meerwaar-
den (art. 47 van het WIB 1992).

• De uitgedrukte maar niet verwezen-
lijkte (herwaarderings)meerwaarden 
of de als zodanig aangemerkte 
meerwaarden.
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• De vrijgestelde reserves in het kader 
van het tax shelter-stelsel voor de 
productie van erkende audiovisuele 
werken en podiumkunsten (art. 
194ter en 194ter/1 van het WIB 1992).

• Waardeverminderingen op handels-
vorderingen en voorzieningen voor 
risico’s en kosten (art. 48 van het 
WIB 1992).

• De voorlopige vrijstelling van de 
winst die voortvloeit uit de homo-
logatie van een reorganisatieplan 
of de vaststelling van een minnelijk 
akkoord (art. 48/1 van het WIB 1992).

• Kapitaalsubsidies.
• Voorzieningen voor sociaal passief 

aangelegd tot en met aanslagjaar 
1990 (cfr. Com. IB, n°48/33).

• Het nettoactief van een vennoot-
schap met sociaal oogmerk of een 
handelsvennootschap (oud art. 
184, vijfde en zesde lid van het WIB 
1992).

• De vrijstelling van het bedrag van de 
actualisering van de diamantvoor-
raad voor erkende diamanthande-
laars (wet van 26 november 2006).

Toepasselijke 
afzonderlijke tarieven

Voor belastbare opnemingen verricht 
in aanslagjaar 2021 en 2022 wordt het 
tarief van de vennootschapsbelasting 
verlaagd tot vijftien procent.

Dat tarief wordt bovendien verlaagd 
tot tien procent voor het gedeelte van 
de belastbare opnemingen dat over-
eenstemt met investeringen die vol-
doen aan de volgende voorwaarden:
• De investering moet verricht zijn tij-

dens het belastbaar tijdperk waarin 
de opneming is gedaan.

• Er moet geïnvesteerd worden in 
afschrijfbare (niet noodzakelijk 
nieuwe) immateriële en materiële 
vaste activa, andere dan perso-
nenwagens en auto’s voor dubbel 
gebruik, met inbegrip van lichte 
vrachtauto’s, die overeenkomstig 
artikel 75, 5° van het WIB 1992 
zijn uitgesloten van het stelsel van 
de investeringsaftrek (doch met 

uitzondering van voertuigen voor 
taxidiensten en autorijscholen).

• De investering mag niet als herbe-
legging of besteding gelden voor 
wat betreft het meerwaardenstelsel 
met betrekking tot bedrijfsvoertui-
gen (art. 44bis van het WIB 1992), 
binnenschepen (art. 44ter van het 
WIB 1992) en zeeschepen (art. 
122, §2 van de programmawet van 
2 augustus 2002), de gespreide 
belasting van meerwaarden (art. 
47 van het WIB 1992), alsmede de 
aftrek voor innovatie-inkomsten voor 
opbrengsten uit de vervreemding 
van een intellectueel eigendoms-
recht die herbelegd moeten worden 
binnen een termijn van vijf jaar (art. 
205/4, §5 van het WIB 1992).

De wet zegt niet waar de investerin-
gen moeten geschieden, zodat er kan 
van worden uitgegaan dat de betrok-
ken investeringen ook buiten België 
mogen verricht worden. Vermoedelijk 
geldt wel de beperking tot de lidstaten 
van de Europese Economische Ruimte, 
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zoals dat ook het geval is voor de 
herbelegging in het kader van de 
gespreide belasting van meerwaarden 
overeenkomstig artikel 47 van het WIB 
1992.

Minimale belastbare 
grondslag, geen 
verrekening en 
vermeerdering 
bij onvoldoende 
voorafbetaling

De belastbare onttrekkingen vormen 
een minimale belastbare grondslag. 
Dat betekent dat geen van de fiscale 
aftrekken, als bedoeld in de artikelen 
199 tot 206 van het WIB 1992 (onder 
andere giften, investeringsaftrek, 
DBI-aftrek, aftrek innovatie-inkomsten, 
aftrek risicokapitaal en overgedragen 
verliezen), of compensatie met het 
verlies van het belastbaar tijdperk mag 
worden uitgevoerd op de belastbare 
opnemingen.

Daarnaast mag in afwijking van artikel 
276 van het WIB 1992 geen voorhef-
fing, forfaitair gedeelte van buiten-
landse belasting of belastingkrediet 
worden verrekend op de tien of vijftien 
procent belasting verschuldigd onder 
de overgangsmaatregel.

Volgens de circulaire moet de over-
eenkomstig artikel 519ter van het 
WIB 1992 berekende belasting altijd 
worden betaald voor het aanslagjaar 
waarin de opneming wordt verricht, 
ongeacht de fiscale situatie van de 
betrokken vennootschap.

Ten slotte is de belastingvermeer-
dering zoals bepaald in artikel 218 
van het WIB 1992 net als onder de 
vorige regeling ook van toepassing 
in geval van geen of ontoereikende 
voorafbetalingen.

Facultatief stelsel

De circulaire benadrukt dat het aparte 
aanslagstelsel volledig facultatief 
is, net als vroeger. De keuze moet 
gemaakt worden in de belasting-

aangifte en het bedrag van 
de belastbare 

opne mingen moet in de daartoe 
voorziene rubrieken worden vermeld. 
Vennootschappen hebben dus de 
keuze tussen het bijzondere stelsel, 
waarbij ze zeker zijn dat ze voor aan-
slagjaar 2021 of 2022 tien of vijftien 
procent belasting moeten betalen, of 
afwachten en zien wat het gewone 
aanslagstelsel brengt, met toepassing 
van het normale tarief (twintig of 
vijfentwintig procent) en met de moge-
lijkheid om alle fiscale aftrekposten 
te benutten (weliswaar mits de fiscale 
korf wordt toegepast). 

Inwerkingtreding

Het gewijzigde artikel 519ter van WIB 
1992 is in werking getreden op 1 janu-
ari 2020 en is van toepassing vanaf 
het aanslagjaar 2021 verbonden aan 
een belastbaar tijdperk dat ten vroeg-
ste aanvangt op 1 januari 2020.

Belastbare opnemingen kunnen 
gebeuren in de aangiften vennoot-
schapsbelasting of belasting van 
niet-inwoners (vennootschappen) van 
aanslagjaren 2021 en 2022.

 Marc De Munter
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