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COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2019/XX – Afzonderlijke aanslag in geval van ontoereikende 
bedrijfsleidersbezoldiging 

Ontwerpadvies van 20 februari 2019 

I. Inleiding 

1. De wet van 25 december 20171 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (gewijzigd door de 
wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen) heeft een afzonderlijke 
aanslag ingevoerd voor de vennootschappen die niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een 
minimumbezoldiging toekennen. 

2. Deze maatregel heeft tot doel het oprichten van een vennootschap, om louter fiscale doeleinden, te 
ontmoedigen. De maatregel wil meer bepaald voorkomen dat vennootschappen die een voldoende 
niveau van winst genereren, verkiezen de medewerking van hun aandeelhouders en vennoten2 – met 
name de natuurlijke personen die actief zijn binnen de vennootschap –, of een beperkt aantal onder hen, 
hoofdzakelijk te vergoeden door middel van de storting van dividenden, eerder dan via een bezoldiging 
belastbaar in de personenbelasting en onderworpen aan sociale bijdragen3. 

3. Onderhavig advies beoogt te verduidelijken op welke rekening deze aanslag moet worden geboekt. 

II. Afzonderlijke aanslag in geval van ontoereikende bezoldiging – Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 

4. Artikel 219quinquies WIB 92 vestigt een afzonderlijke aanslag in hoofde van de vennootschap die 
ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk, niet aan ten minste één bedrijfsleider een 
minimumbezoldiging heeft toegekend4. 

5. Deze afzonderlijke aanslag staat los van, en komt in voorkomend geval bovenop andere aanslagen 
die overeenkomstig andere bepalingen van het WIB 92 of, in voorkomend geval, in invoering van 
bijzondere wetsbepalingen, verschuldigd zijn5. 

6. De basis voor deze aanslag wordt gevormd door het positieve verschil tussen het bedrag van 45.000 
euro of, indien dit lager is, het in artikel 215, derde lid, 4° WIB 926 bedoelde minimumbedrag van de 
bezoldiging enerzijds en de hoogste bezoldiging door de vennootschap aan een van haar bedrijfsleiders 
toegekend, anderzijds7. 

                                                           
1 B.S., 29 december 2017, in werking getreden op 1 januari 2018 en toepasselijk vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan het belastbaar 
tijdperk dat ten vroegste begint op 1 januari 2018. 
2 Franse formulering: “actionnaires et associés”. 
3 Voorbereidende werken, Wetsvoorstel tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 20 december 2017, DOC 54 – 2864/001, p. 102. 
4 Artikel 219quinquies, § 1, eerste lid, WIB 92. Er moet worden opgemerkt dat vennootschapen die een bezoldiging als werknemer 
toekennen aan een bestuurder die zijn mandaat kosteloos uitoefent, deze in aanmerking kunnen nemen voor de toepassing van de 
vennootschapsbelasting en de afzonderlijke aanslag (– Antwoord van de minister op parlementaire vraag nr. 25970 van 20 juni 2018). 
5 Artikel 219quinquies, § 1, tweede lid, WIB 92. 
6 Artikel 215, lid 3, 4° WIB 92. Indien de bezoldiging minder bedraagt dan 45.000 euro, moet deze bezoldiging ten laste van het resultaat 
van het belastbaar tijdperk gelijk zijn of hoger zijn dan het belastbaar inkomen van de vennootschap. 
7 Artikel 219quinquies, § 2, WIB 92.  
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7. Het tarief van de aanslag bedraagt 5 %8. 

8. De afzonderlijke aanslag is het resultaat van de in randnummer 6 bedoelde basis voor de aanslag, 
vermenigvuldigd met het in randnummer 7 bedoelde tarief9.10 

Voorbeeld (bedragen in euro) 

Belastbaar inkomen 125.000,00 

Bezoldiging van de bedrijfsleider 37.000,00 

Belastbaar inkomen zonder rekening te houden met de bezoldiging van de bedrijfsleider 162.000,00 

Bepaling van het tarief 
Bezoldiging kleiner dan 45.000 EUR? JA 

Bezoldiging gelijk aan of hoger dan het belastbaar inkomen van de vennootschap? NEE 

Toepassing van het verlaagd tarief? NEE 

Voor de toepassing van het verlaagd tarief had de bezoldiging 45.000,00 EUR moeten zijn 

Afzonderlijke aanslag 
(A) Vereist minimumbedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider om de afzonderlijke 
aanslag te voorkomen (zie hierboven): 

45.000,00  

(B) Toegekende bezoldiging van de bedrijfsleider: 37.000,00  

Basis van de afzonderlijke aanslag (A) – (B): 8.000,00  

Berekening van de afzonderlijke aanslag (5,1 %): 408,00  

 

9. Zoals beschreven in artikel 198, § 1, 1° WIB 92 dient deze aanslag beschouwd te worden als een 
beroepskost aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. 

10. Deze afzonderlijke aanslag is niet van toepassing voor kleine vennootschappen gedurende de eerste 
vier boekjaren vanaf hun oprichting11. 

11. Ten slotte kan voor de verbonden vennootschappen12 waarvan ten minste de helft van de 
bedrijfsleiders dezelfde personen zijn in ieder van deze betrokken vennootschappen, om de hoogte van 
de bezoldiging te bepalen, het totaal van de door deze vennootschappen aan een van diezelfde personen 
gestorte bezoldigingen gezamenlijk in aanmerking worden genomen. Het totaal van het in artikel 215, 
derde lid, 4° WIB 92 bedoelde bedrag van de minimumbezoldiging wordt in dat geval op 75.000 euro 
gebracht13. 

 

                                                           
8 Artikel 219quinquies, § 3, WIB 92.  
De aanvullende crisisbijdrage bedraagt voor 2019 nog 2%, wat voor een tariefverschuiving zorgt van 5% naar 5,1%. Vanaf 2020 wordt de 
aanvullende crisisbijdrage geschrapt en zal het tarief 5% bedragen. 
9 Artikel 219quinquies, § 4, WIB 92. 
10 Voorbeeld 2: Een vennootschap heeft bijvoorbeeld een belastbaar inkomen van 50.000 euro en kent geen enkele 
bedrijfleidersbezoldiging toe. Voor de toepassing van het verlaagd tarief had de bezoldiging minstens 25.000 euro moeten zijn. De 
afzonderlijke aanslag bedraagt dan 5,1% van 25.000 euro, hetzij 1.275 euro (zie voorbeelden in de voorbereidende werken, Wetsontwerp 
houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 11 juni 2018, DOC 54-
3147/001, p. 8 en volgende).  
11 Artikel 219quinquies, § 5, WIB 92. 
12 Artikel 11, W.Venn.: “[…] moet worden verstaan onder ‘met een vennootschap verbonden vennootschappen’: a) de vennootschappen 
waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent; b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen; c) de 
vennootschappen waarmee zij een consortium vormt; d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder 
de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);” 
13 Artikel 219quinquies, § 6, eerste lid, WIB 92. 
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“Sont [dans ce cas] prises en considération, […], les sociétés liées [dont] […] au moins la moitié des 
dirigeants d’entreprise […] sont les mêmes, y compris le dirigeant d’entreprise concerné. Ainsi, si une 
autre société liée est aussi dirigée par ledit dirigeant d’entreprise mais que [celle-ci] […] ne répond pas à 
la condition d’au moins la moitié de mêmes dirigeants d’entreprise, la rémunération versée par cette 
autre société liée audit dirigeant d’entreprise ne sera pas prise en considération pour examiner la 
hauteur de la rémunération […].”14 

De afzonderlijke aanslag is in dat geval verschuldigd door de vennootschap die het hoogste belastbaar 
inkomen heeft aangegeven, onder de bedoelde verbonden vennootschappen die niet voldoen aan de 
bezoldigingsvoorwaarde bedoeld in artikel 215, derde lid, 4°, WIB 9215. 

III. Boekhoudkundige verwerking 

12. De Commissie is van oordeel dat dergelijke aanslag moet worden geboekt op een subrekening van 
rekening 67 Belastingen op het resultaat. Deze laatste wordt gebruikt voor alle uitgaven of kosten die 
de onderneming heeft gedaan of ondergaan ter voldoening van de winstbelastingen die geheven 
worden over het resultaat en die met deze winstbelastingen verrekenbaar zijn16. Dit betreft onder andere 
de Belgische winstbelastingen (aftrekbaar en niet-aftrekbaar) en de buitenlandse winstbelastingen (van 
bijvoorbeeld een buitenlandse inrichting) op het resultaat. 

De creatie van een subrekening wordt aanbevolen om een onderscheid te kunnen maken tussen 
aftrekbare en niet-aftrekbare belastingen. 

                                                           
14 Voorbereidende werken, Wetsvoorstel tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 20 december 2017, DOC 54 – 2864/001, p. 103. 
15 Artikel 219quinquies, § 6, tweede lid, WIB 92. 
16 Zie ook randnummer 4 van CBN-advies 2018/14 – Belastingen. 
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