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Duurdere bedrijfswagen? - Aangifte personenbelasting
Onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging?

Receptiekosten voor klantenevents - Het nieuwe pandrecht
Btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten

"De diensten van Baker Tilly
  groeien mee met ons bedrijf "
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Bakermat
Een 3-maandelijkse uitgave van Baker Tilly.
V.u. : Anne Roucourt

Kantoren: 
• Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst 
• Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel 
• Regenboog 2, 9090 Melle
• Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen
• Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne (Luik) 
• Lindestraat 13A, 9240 Zele
 
welcome@bakertilly.be
www.bakertilly.be 

• Concept, vormgeving, interviews &
productiecoördinatie : www.demarketeer.be
• Artikels : redactieteam Baker Tilly
• Mailhandling : Ryhove vzw
• Foto’s : Foto-atelier Jo De Rammelaere & 
Baker Tilly

Disclaimer :
Aan de samenstelling van dit magazine wordt door 
de redactie veel zorg besteed. Niettemin kan geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke 
onjuistheden. De opgenomen teksten hebben 
een informatief karakter en zijn niet bedoeld als 
beroepsmatig advies. Contacteer uw dossierbeheer-
der voor advies op maat. Overname van artikels is 
toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.

Sinds september 2018 worden nieuwe 
wagens aan strengere homologatie-
testen onderworpen, die resulteren in 
hogere CO2-waarden. Heeft dit een in-
vloed op het fiscale kostenplaatje van 
uw bedrijfswagen?

Hogere CO2-waarde door strengere 
homologatietests

Sinds 1 september 2018 worden nieu-
we wagens onderworpen aan stren-
gere homologatietests die een rea-
listischer beeld moeten geven van de 
uitstoot en brandstofconsumptie van 
de wagen. Dit op basis van een Euro-
pese Verordening (EU 2017/1151 van 
1 juni 2017).  De nieuwe strengere 
WLTP-norm (Worldwide Light vehicle 
Test Procedure), resulteert zoals ver-
wacht in een hoger verbruik en dus 
ook een hogere CO2-waarde in verge-
lijking met de oude NEDC-norm (New 
European Driving Cycle). En dit zou wel 
eens slecht nieuws kunnen zijn...

Autofiscaliteit gebaseerd op CO2

Een hogere CO2-waarde drijft namelijk 
de fiscale kost van uw bedrijfswagen 
de hoogte in. Zowel de aftrek van au-
tokosten in de vennootschap, als de 
berekening van het voordeel van alle 
aard voor privé gebruik van de bedrijfs-
wagen en de BIV worden immers mee 
bepaald door de officiële CO2-waarde.  

Voorlopig zonder fiscale gevolgen 

Toepassing van de strengere WLTP-
norm zou als gevolg hebben dat een 
nieuwe wagen met eenzelfde uitstoot 
en brandstofverbruik als een bestaan-
de wagen, toch een hogere CO2-waar-
de krijgt en hierdoor onder een nade-

liger fiscaal regime valt dan de oudere 
wagen. De minister van Financiën had 
eerder reeds verklaard dat dit geens-
zins de bedoeling was, en bevestigde 
dat de oude NEDC-waarden nog 2 jaar, 
zijnde 2019 en 2020, blijven gelden 
voor het bepalen van de fiscale aftrek 
van wagens en de berekening van het 
voordeel van alle aard. Dit werd recent 
ook bevestigd in een aangepaste ver-
sie van de FAQ inzake bedrijfswagens 
(Frequently Asked Questions, versie 17).

Wat betreft de BIV, had de Vlaamse 
overheid naar aanleiding van een vraag 
om uitleg in september 2017, reeds be-
vestigd dat de nieuwe testmethodes 
geen invloed zouden hebben.

Hoezo, oude NEDC-waarde voor nieu-
we wagens?

Ondanks het feit dat de strengere 
WLTP-normen sinds september 2018 
worden toegepast bij homologatie van 
nieuwe wagens, is het mogelijk om de 
oude NEDC-waarde te gebruiken voor 
fiscale doeleinden. Dit kan omdat er 
een Europese rekentool bestaat, die 

toelaat om WLTP-waarden om te re-
kenen naar NEDC-waarden.  Zowel de 
omgerekende NEDC-waarde als de 
WLTP-waarde staan voortaan op het 
gelijkvormigheidsattest.

Voorlopig hebben de strengere homo-
logatietesten en nieuwe WLTP-waar-
den dus geen invloed op de fiscaliteit 
van uw bedrijfswagen. En dat is goed 
nieuws. Wat de toekomst brengt, zal 
wellicht ergens in de loop van 2020 
duidelijk worden...

Interesse in de berekening van de fis-
cale aftrekpercentages van autokos-
ten in de vennootschap? En in de be-
rekening van het voordeel van alle aard 
in de personenbelasting voor het privé-
gebruik van een bedrijfswagen? Raad-
pleeg het volledige artikel met de for-
mules en de cijfers op onze website.

Voor meer toelichting of specifieke vra-
gen, aarzel niet om ons te contacteren.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Wordt uw
bedrijfswagen 
duurder?

Auteur: Tanja De Decker
Tax Partner

SAVE THE DATE !

Gratis informatieve seminars door
de experten van Baker Tilly

Spijker in enkele uren uw kennis bij over:

• Estate planning > 12 juni 2019

• Fiscaliteit van de wagen i.s.m. Garage Dhont > 27 juni 2019

Meer info & gratis inschrijven via:

www.bakertilly.be/nl/events

Klantgetuigenis 
Silvia De Backer
& Filip Beirnaert
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Silvia De Backer & Filip Beirnaert
over de samenwerking met Baker Tilly

“De diensten van Baker Tilly
  groeien mee met ons bedrijf."

Brandstoffen en smeermiddelen
Het familiebedrijf “Paul De Backer” (inmiddels 3de generatie) staat al ja-
renlang bekend voor snelle levering van brandstoffen en smeermiddelen 
van Total, steenkool, huishoudelijk gas en pellets aan concurrentiële prij-
zen, en met een uitstekende service. Het bedrijf levert in de regio Berlare, 
Gent, Dendermonde, Zele, Aalst, Wichelen, Lokeren en aanverwante ge-
meenten.
www.debackerpaul.be

Grondwerken en kraanverhuur
De bvba Filip Beirnaert uit Berlare is een aannemer van grond-, graaf-, en 
afbraakwerken (plaatsing van keerwanden, uitgraven van opritten, par-
kings en zwembaden, bouwrijp maken van bouwterreinen en riolerings-
werken, uitgraven en plaatsing van regen- en septische putten). De firma 
is ook specialist in kraanwerken en kraanverhuur (ze beschikken over 
3 telescopische kranen van 70, 90 en 130 ton), verhuurt containers tot 
30m³, verzorgt de plaatsing van prefab elektriciteitscabines, en doet tot 
slot ook uitzonderlijk vervoer met de nodige vrachtwagens en diepladers. 
www.beirnaertfilip.be

Silvia De Backer van de brandstoffenhandel ‘De Backer 
Paul bvba’ en haar man Filip Beirnaert van de gelijkna-
mige bvba die actief is in grondwerken en kraanver-
huur zijn gedreven ondernemers met hun voeten op de 
grond. In het Oostvlaamse Berlare bouwen ze geduldig 
aan hun bedrijven die ze samen beheren. Zonder ma-
nagementpraatjes, maar rechttoe-rechtaan. Baker Tilly 
helpt hen met boekhoudkundige en fiscale ondersteu-
ning, maar ook met advies inzake vastgoed. Het pakket 
aan diensten van Baker Tilly groeide door de jaren heen, 
samen met de bedrijven van Silvia en Filip.

Silvia: “De samenwerking met Dany De Decker begon al 
met de brandstoffenhandel van mijn ouders. In het begin 
ging het enkel om de boekhouding, maar door de jaren 
heen zijn er steeds meer diensten bijgekomen, zoals fis-
caal advies, en onze investeringen in vastgoed. We zijn 
steeds trouw gebleven aan Baker Tilly. We zijn dan ook 
tevreden over hun dienstverlening. Hun diensten zijn 
stelselmatig gegroeid, samen met onze bedrijven.”

“Dany De Decker en Hilde Haeck van Baker Tilly zijn ech-
te vertrouwenspersonen. Met al onze vragen kunnen we 
bij hen terecht. We weten dat we op hun oplossingen 
kunnen rekenen.  Als mensen mij vragen of ik een goede 
boekhouder ken, dan beveel ik Baker Tilly graag aan.”

Filip: “Ze zijn niet alleen elk moment bereikbaar, maar 
hun experten zijn ook goed op de hoogte van de recente 
evoluties in hun vak. Dat geeft een gerust gevoel. Bij-
voorbeeld over successieplanning denken ze steeds 
met ons mee, en geven ons proactief advies.”

Silvia De Backer is een bezige bij. Naast het runnen van 
de brandstoffenhandel studeert ze ook voor vastgoed-
makelaar. Momenteel volgt ze stage bij Immosafe om 
haar BIV-nummer te halen. De familie is dan ook actief 
in onroerend goed via de vennootschap B&B, zowel ver-
huur als verkoop. Zo worden in Nieuwpoort twee appar-
tementen verhuurd als vakantieverblijf. En ook in Spanje 
wordt een nieuwbouwappartement verhuurd sinds janu-
ari ’18. Meer info hierover op Facebook (BiokoVerhuurSpanje).
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Dany De Decker
Vennoot & Boekhouder-Fiscalist
Baker Tilly:

“De ouders van Silvia zijn destijds 
bij ons gekomen op het moment 
dat ze nog een éénmanszaak wa-
ren. We hebben die zaak omge-
vormd tot een bvba. We droegen 

ook zorg voor de familiale overdracht van de brandstof-
fenhandel van de ouders op Silvia en Filip. Vorig jaar is 
ook zoon Brent in de zaak gekomen met een eigen bvba. 
Tevens werd de aankoop van onroerend goed in Span-
je door ons begeleid, net als diverse andere onroerend 
goedprojecten in België, en de ‘estate planning’. Het 
is fijn te mogen samenwerken en sinds de opstart het 
vertrouwen te genieten van Filip en Silvia, ondernemers 
met passie voor het ondernemen."

Hilde Haeck
Senior Accountancy Advisor
Baker Tilly:

“Silvia De Backer verzorgde vroe-
ger zelf de boekhouding van haar 
bedrijf, maar daar zorgt nu een 
bediende voor. Zelf zorg ik maan-
delijks ter plekke in hun kantoren 

te Berlare voor de controle en de afsluiting van de boek-
houding. Het hele dienstenpakket van Baker Tilly heb-
ben we al kunnen inzetten voor de vennootschappen 
van Silvia en Filip. Ondertussen hebben zij samen een 
mooi bedrijf uitgebouwd met twee aparte bedrijfsacti-
viteiten. Ze runnen naast de bvba De Backer Paul ook 
via de bvba Filip Beirnaert een zaak in grondwerken en 
kraanverhuur.”

Natalie Meersman
Tax Partner, Vermogens- en Successieplanning (BE/SP), Baker Tilly:

“De nodige aandacht dient tevens besteed te worden aan de persoonlijke planning van de be-
drijfsleider. Als Estate Planner zorgen we samen met Filip en Silvia voor een planning op maat 
die de nodige gemoedsrust biedt maar tevens rekening houdt met onverwachte situaties. Daar-
naast werd op ons beroep gedaan om zowel het Belgische als het Spaanse luik te begeleiden 
bij de aankoop van een onroerend goed in Spanje, dat te huur wordt aangeboden.”
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Elke onderneming die een financie-
ring of andere belangrijke transactie 
wenst aan te gaan wordt wel eens 
geconfronteerd met de vraag naar 
het stellen van een zekerheid om de 
goede uitvoering  van de financie-
ring of transactie te waarborgen. De 
inpandgeving is een vorm van zeker-
heidsstelling die in de praktijk vaak 
voorkomt. Zo bijvoorbeeld is de in-
pandgeving van een handelszaak ten 
gunste van een financiële instelling 
geen onbekende. Belangrijk om we-
ten is dat de “pand” wetgeving sinds 
vorig jaar in een nieuw kleedje werd 
gestoken. Hieronder worden enkele 
nieuwigheden toegelicht die voor u 
van belang kunnen zijn.

• Het pand op de handelszaak is niet 
langer voorbehouden aan financiële in-
stellingen en kan als waarborg geves-
tigd worden ten gunste van een andere 
onderneming.
De overeenkomst tot inpandgeving van 
een handelszaak dient geregistreerd te 
worden in het nationaal pandregister, 
een nieuwe online toepassing van de 
FOD Financiën (https://financien.belgi-
um.be/nl/E-services/pandregister).

• De inpandgeving van roerende goede-
ren – zoals bijvoorbeeld machines en 
voorraad – kan voortaan zonder afgifte 
of overhandiging van deze goederen. 
De registratie van het pandcontract in 
het nationaal pandregister volstaat. 
De verpande goederen kunnen dus in 
het bezit blijven van de pandgever en 
gebruikt worden voor de verdere ex-

ploitatie van de onderneming. Zo krijgt 
de pandgever de mogelijkheid om tij-
dens de periode van inpandgeving in-
komsten te genereren voor de aflos-
sing van de financiering.

• Een pand op schuldvorderingen komt 
tot stand louter door het sluiten van 
een pandovereenkomst en door ken-
nisgeving hiervan aan de schuldenaar. 
Deze inpandgeving valt buiten het nati-
onaal pandregister.

• De inpandgeving van aandelen op 
naam gebeurt nog steeds door in-
schrijving van het pand in het aande-
lenregister van de vennootschap. Het 
is voorlopig niet helemaal duidelijk of 
de registratie van een aandelenpand 
in het nationaal pandregister ook vol-
doende is.

Voor de registratie van een pand in het 
nationaal pandregister hoeft u geen 
drempelvrees te hebben: de procedu-
re is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. 
Aan deze registratie is wel een kosten-
plaatje verbonden, namelijk de beta-
ling van een ‘retributie’ die kan variëren 
van minimum 20 euro (bij waarborg tot 

10.000 euro) tot maximum 500 euro 
(bij waarborg van meer dan 500.000 
euro).

Voor wie nog niet overtuigd is van het 
nut van de inpandgeving als vorm van 
zekerheidsstelling, kan volgend argu-
ment misschien de doorslag geven: in-
dien de transactie of financiering niet 
goed wordt uitgevoerd, en de pandhou-
der genoodzaakt is om de gestelde ze-
kerheid aan te spreken, kan de pand-
houder de in pand gegeven goederen 
verkopen, verhuren of zich toe-eigenen 
zonder tussenkomst van de rechtbank, 
tenzij de  pandgever een consument is 
die niet handelt voor bedrijfs-, beroeps- 
of ondernemingsactiviteiten.

Het “nieuwe kleedje” biedt elke onder-
neming een bijkomend middel voor 
risico-indekking. Het wordt tijd dat 
ondernemers zich hiervan bewust wor-
den...

Voor meer toelichting of specifieke vra-
gen, aarzel niet om ons te contacteren.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Het “pand” in een 
nieuw kleedje

Auteur: Liesbeth Gordts
Legal Partner

Het nieuwe pandrecht zal ook u
interesseren
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De wet van 25 december 2017 tot 
hervorming van de vennootschapsbe-
lasting voerde een afzonderlijke aan-
slag in van 5% (+ 2% crisisbelasting, 
samen 5,10%) in geval van toekenning 
van een onvoldoende bedrijfsleiders-
bezoldiging. Maar recent werd beslist 
om deze aanslag in te trekken waar-
door deze kan worden beschouwd als 
hebbende nooit bestaan!

Minimale bedrijfsleidersbezoldiging

Voornoemde wet tot hervorming van 
de vennootschapsbelasting voorzag 
vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden 
aan een boekjaar dat ten vroegste 
aanving op 01/01/2018) dat vennoot-
schappen een afzonderlijke aanslag 
van 5,10% verschuldigd waren op het 
tekort aan toegekende bedrijfslei-
dersbezoldiging.  Elke vennootschap 
moest ten laste van haar resultaat van 
het boekjaar een minimale bezoldiging 
toekennen van ten minste 45.000 EUR 
aan minstens één van haar bedrijfs-
leiders - natuurlijke personen om aan 
deze aanslag te ontsnappen, tenzij 
de belastbare winst kleiner was dan 
45.000 EUR, in welk geval de bezoldi-
ging minstens gelijk moest zijn aan die 
winst.

Er bestonden weliswaar twee uitzon-
deringen:

• Enerzijds was de afzonderlijke aan-
slag niet van toepassing voor kleine 

vennootschappen gedurende de eerste 
vier boekjaren vanaf hun oprichting.

• Anderzijds werd de 75.000 EUR-regel 
voorzien bij verbonden vennootschap-
pen waar minstens de helft van de be-
drijfsleiders dezelfde personen waren.

Veelbesproken maatregel

Deze afzonderlijke aanslag zorgde 
echter al snel voor veel interpreta-
tieproblemen. Daarnaast was er ook 
heel wat protest tegen deze maatregel 
aangezien kleine vennootschappen 
voortaan geconfronteerd werden met 
een dubbele sanctie wanneer zij on-
voldoende bedrijfsleidersbezoldiging 
toekenden, m.n. naast de afzonder-
lijke aanslag ook het verlies van het 
verlaagd tarief in de vennootschaps-
belasting van 20% (of 20,40% inclusief 
crisisbelasting) op de eerste 100.000 

EUR aan belastbare winst.

Reeds op 31 januari 2018 diende op-
positiepartij PS een wetsvoorstel in 
tot afschaffing van die 5,10% aanslag. 
Het duurde meer dan één jaar eer dit 
wetsvoorstel bij de Kamercommissie 
Financiën ter sprake kwam en het werd 
meteen goedgekeurd. 

Retroactieve intrekking

Op 4 april 2019 besliste de Kamer om 
het wetsvoorstel tot intrekking van de 
aanslag goed te keuren.
De aanslag van 5,10% is dus definitief 
verdwenen voor alle vennootschap-
pen, alsof de aanslag nooit heeft be-
staan! De vele acties die door vennoot-
schappen reeds werden gepland en/of 
ondernomen om te voldoen aan deze 
maatregel zijn dus helaas onnodig ge-
weest.

Merk op dat de minimale bedrijfs-
leidersbezoldiging van (in principe) 
45.000 EUR wel blijft bestaan als voor-
waarde voor kleine vennootschappen 
om te kunnen genieten van het ver-
laagd vennootschapsbelastingtarief 
van 20,40%, althans na het vierde be-
lastbaar tijdperk na hun oprichting.

Voor meer toelichting of specifieke vra-
gen, aarzel niet om ons te contacteren.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Onvoldoende
bedrijfsleiders-
bezoldiging?

Auteur: Marc De Munter
Tax Partner

Aanslag van 5,10% op tekort heeft 
nooit bestaan!

"Verpande goederen 
kunnen in bezit blijven 

van pandgever"

"Het nationaal online 
pandregister is
operationeel"
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Volgens het Hof van Cassatie blijven 
receptiekosten voor klantenevents 
hun aard van receptiekost behouden, 
zelfs als deze worden gemaakt voor 
publicitaire doeleinden. Hierdoor blij-
ven deze “publicitaire” receptiekosten 
slechts voor 50% aftrekbaar voor di-
recte belastingen, en niet voor 100% 
zoals voor BTW doeleinden.

Receptiekost op klantenevent

Indien uw onderneming binnenkort een 
barbecue, zomerborrel, opendeurdag, 
klantenseminarie of ander klantevent 
organiseert om uw producten of dien-
sten aan te prijzen aan bestaande of 
potentiële klanten, is het mogelijk dat 
u overweegt om de hieraan verbonden 
kosten te beschouwen als publiciteits-
kosten en niet als receptiekosten. Kos-
ten van drankjes, hapjes, vlees voor op 
de barbecue, … op publicitaire events, 
worden dan als 100% fiscaal aftrek-
baar beschouwd i.p.v. voor 50%. Reeds 
geruime tijd bestaat er echter discus-
sie in de rechtspraak of vanuit fiscaal 
oogpunt deze receptiekosten nu al dan 
niet beschouwd kunnen worden als pu-
bliciteitskosten.  Het was dus afwach-
ten hoe ons hoogste gerechtshof de 
knoop zou ontwarren.

Standpunt Minister van Financiën

Vanuit het oogpunt van de directe be-
lastingen, zouden dergelijke kosten 

beschouwd kunnen worden als publici-
teitskosten, waardoor deze voor 100% 
aftrekbaar zijn. Vorig jaar heeft de Mi-
nister van Financiën dit bevestigd en 
verklaarde hij (onder verwijzing naar 
het traditioneel BTW standpunt) dat 
cateringkosten op een opendeurdag of 
een ander publicitair evenement voor 

(potentiële) klanten integraal fiscaal 
aftrekbaar zijn, aangezien deze kosten 
met publicitair doel mogen beschouwd 
worden als publiciteitskosten (eerder 
dan receptiekosten) in de mate dat ze 
hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel 
hebben de verkoop van welbepaalde 
producten of diensten te bevorderen.  
De Minister werd hierin gevolgd door 
bepaalde rechtspraak en de fiscale ru-
lingdienst.

Standpunt fiscus en Hof van Cassatie

Uit recente rechtspraak van het Hof 

van Cassatie blijkt nu echter het omge-
keerde.  Er moet voor de fiscale behan-
deling van dergelijke kosten gekeken 
worden naar de aard van de kost en 
niet naar het doel van de kost. Ondanks 
het publicitair doel van receptiekosten 
op dergelijke klantenevents, blijven 
deze kosten de aard van receptiekos-
ten behouden en is de herkwalificatie 
van deze kosten naar publiciteitskos-
ten dus ongegrond. Bijgevolg blijven 
dergelijke receptiekosten slechts voor 
50% aftrekbaar!

Onzekerheid troef

Het verschil tussen de eerdere visie van 
de Minister en de recente visie van het 
Hof van Cassatie zorgt voor heel wat 
onzekerheid omtrent de fiscale behan-
deling van receptiekosten die gemaakt 
worden voor publiciteitsdoeleinden. 
Het valt af te wachten welk standpunt 
definitief zal worden ingenomen op het 
terrein en of de wetgever niet dient in 
te grijpen. Hou er dus alvast rekening 
mee dat de kostenaftrek in de inkom-
stenbelasting m.b.t. catering en derge-
lijke op uw klantevents, fiscaal moge-
lijk voor 50% gaat verworpen worden.

Voor meer toelichting of specifieke vra-
gen, aarzel niet om ons te contacteren.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Publicitair doel maakt
receptiekost niet 100%
aftrekbaar

Auteur: Marc De Munter
Tax Partner

Onzekerheid troef inzake receptie- 
kosten voor klantenevents
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Recentelijk actualiseerde de btw-administratie haar stand-
punt aangaande het btw-tarief dat van toepassing is op 
restaurant- en cateringdiensten (Circulaire 2019/C/6 van 4 
april 2019). Hierbij dient met enkele wijzigingen rekening 
te worden gehouden.

Sinds 1 januari 2010 kunnen restaurant- en cateringdiensten 
genieten van het verlaagde btw-tarief van 12%. Dit geldt niet 
voor het verschaffen van dranken, wat aan het normale ta-
rief van 21% is onderworpen. 

Indien voor de restaurant- en cateringdiensten een globale 
prijs wordt gevraagd, waarbij ook dranken worden verschaft, 
dan dient de prijs te worden opgesplitst, nl. 12% voor de spij-
zen en 21% voor de dranken. Gebeurt deze opsplitsing niet, 
dan dient het geheel tegen het hoogste tarief van 21% te 
worden belast. 

Bij de opsplitsing dient het gedeelte van de globale prijs 
dat moet worden toegerekend aan de verschafte dranken 
in principe overeen te stemmen met de prijs die de klant 
normaal zou moeten betalen bij een afzonderlijke afname 
ervan.

Van dit principe mag worden afgeweken wanneer dergelij-
ke splitsing aanleiding zou geven tot een overwaardering 
van de drank ten aanzien van de spijzen. De administratie 
aanvaardt hierbij dat de uitsplitsing gebeurt op basis van 
een procentueel aandeel van de prijs van de dranken in het 
totaal van de prijs van elk der onderdelen (i.e. van de ‘à la 
carte’ prijs). 

Ter vereenvoudiging aanvaardt de administratie faculta-
tief ook de toepassing van een coëfficiënt van 35% om het 
drankaandeel te bepalen voor standaard menutypes ‘all-in’ 
met drie of meer gangen. Het gaat hierbij om menu’s be-
staande uit een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater 

en koffie of thee. Voor andere all-in formules, waarin bijvoor-
beeld ook sterke dranken en champagne of alle dranken na 
middernacht begrepen zijn, geldt deze coëfficiënt niet. 
Indien er op de menukaart een afzonderlijke prijs voor dran-
ken wordt vermeld (bv. aangepaste wijnen, facultatief bij 
een bepaalde menu), dan dient de in die meerprijs begrepen 
btw te worden geheven tegen 21%. 

De prijs van het menu zonder de facultatieve dranken moet 
eveneens verder worden uitgesplitst wanneer in dat menu 
nog andere dranken zijn begrepen (bv. aperitief of koffie).

Voor meer toelichting of specifieke vragen, aarzel niet om 
ons te contacteren.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Auteur: Wim De Pelsmaeker
VAT Partner

Zonder opsplitsing tussen spijzen en 
dranken geldt het hoogste tarief

Btw-tarief op restaurant- 
en cateringdiensten: 
nieuwe administratieve 
zienswijze
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Het aangifteformulier voor inkom-
stenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) is 
gepubliceerd en de deadlines voor 
indiening van de aangifte zijn bekend-
gemaakt. Daarom willen we u even 
door de nieuwigheden loodsen, zodat 
u voorbereid bent voor deze jaarlijkse 
verplichting.

Op 3 april werd het formulier waarop 
de aangifte in de personenbelasting 
voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 
2019) moet ingediend worden, gepu-
bliceerd. Er zijn weer heel wat aanpas-
singen ten opzichte van verleden jaar.

Soms gaat het slechts om een aanpas-
sing van de bewoording, soms gaat 
het over een fundamentelere aanpas-
sing. Wij bespreken in dit artikel kort 
deze laatste verschillen.

Fundamentele aanpassingen

In vak VII (Roerende inkomsten), is 
een extra rubriek opgenomen, verre-
kenbare roerende voorheffing inge-
houden op dividenden die van de per-
sonenbelasting zijn vrijgesteld. Vanaf 
inkomstenjaar 2018 is voorzien in een 
vrijstelling van dividenden, voor een 
maximum bedrag van EUR 640 per be-
lastingplichtige. In deze rubriek kan u 
de roerende voorheffing op dit bedrag 
aangeven om deze terug te vorderen.

Indien u enkel dividenden van buiten-
landse bron heeft, kan u geen roerende 
voorheffing terugvorderen, maar kan 
u de vrijstelling claimen door de divi-

denden (voor een maximum bedrag 
van EUR 640) niet op te nemen in de 
aangifte.

Voor interesten van spaardeposito’s 
is de vrijstelling dan weer gedaald 
tot EUR 960 (daar waar de vrijstelling 
voordien EUR 1.880 bedroeg).

In het vak van de leningen zijn enkele 
codes verdwenen en is de bewoording 
ook licht aangepast, rekening houden-
de met de toepasselijke wetgeving.

Ook kan men enkele aanpassingen vin-
den in Vak X, uitgaven die recht geven 
op belastingverminderingen. Vooral in 
het Vlaams Gewest zien we hier enke-
le belastingverminderingen verdwijnen 
en komen er ook weer bij, net zoals dat 
ook het geval is op federaal niveau.

Zo werd in het Vlaams Gewest bv. de 
belastingvermindering voor dakisola-
tie definitief geschrapt en blijft deze 
mogelijkheid alleen nog in het Waals 
Gewest bestaan.

In het federale luik komen er extra co-
des bij voor o.a. de bijdragen en pre-
mies voor een bijkomend pensioen 

voor zelfstandigen, verwerven van 
nieuwe aandelen van groeibedrijven, … 

Deeleconomie

Voor personen die in de eerste helft van 
het jaar inkomsten hebben genoten in 
het kader van de deeleconomie (zijnde 
het leveren van diensten via een er-
kend elektronisch platform), werd door 
het platform bedrijfsvoorheffing inge-
houden. In de loop van 2018 is de wet-
geving in dit verband aangepast naar 
het regime van onbelast bijverdienen, 
en dit retroactief tot 1 januari 2018.

Een tak van het onbelast bijverdienen 
is de deeleconomie, waardoor dus de 
ingehouden bedrijfsvoorheffing niet 
verschuldigd was over heel 2018.

Deze kan terug gevorderd worden via 
de aangifte in de personenbelasting. 
Indien men via het regime van onbe-
last bijverdienen meer heeft verdiend 
dan EUR 6.130 op jaarbasis, is dit in-
komen wel volledig belastbaar en dient 
dit te worden aangegeven in Vak XVI.B 
van deel 2 van de aangifte (divers in-
komen).

Aangeven van de effectenrekeningen

Een van de belangrijkste aanpassin-
gen is het aangeven van de effectenre-
keningen. Vanaf het ogenblik dat men 
titularis is van meer dan één effecten-
rekening, moet men in de aangifte mel-
den over hoeveel effectenrekeningen 
men beschikt. Het betreft hier zowel 

Aangifte in de personenbelasting 

Auteur: Yves Coppens
Individual Tax Partner

Het is weer die tijd van het jaar waarop 
iedere belastingplichtige zijn aangifte 
moet indienen
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Belgische als buitenlandse effectenre-
keningen.

De reden waarom dit gevraagd wordt 
is een controlemiddel voor de belas-
tingadministratie om na te gaan of de 
taks op de effectenrekeningen correct 
werd ingehouden bij de belastingplich-
tigen.

In deel 2 van de aangifte werden ook 
enkele aanpassingen aangebracht in 
Vak XVIII. Vanaf inkomstenjaar 2018 
bestaat de mogelijkheid voor personen 
die winsten genieten te opteren voor 
het wettelijk forfait voor hun beroeps-

kosten (eerder dan het bewijzen van de 
werkelijke beroepskosten).

Data

Ondertussen werd ook bekendgemaakt 
wanneer de aangifte in de personenbe-
lasting moet ingediend worden. Voor 
personen die de aangifte nog op papier 
indienen, is de deadline vastgelegd op 
28 juni 2019. Wie het elektronisch sys-
teem van tax-on-web gebruikt, krijgt 
een extra uitstel tot 11 juli.

Indien u een voorstel van vereenvou-
digde aangifte heeft gekregen, dat niet 

correct is, dient u dit via het meegele-
verde formulier tegen deze data te mel-
den.

Indien u met een mandataris werkt, is 
er extra uitstel voorzien en moet de 
aangifte ingediend worden tegen 24 
oktober 2019.

Voor meer toelichting of specifieke vra-
gen, aarzel niet om ons te contacteren.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Vrijstelling op dividend
niet vergeten aan te vragen 

in de aangifte
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