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COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2020/XX – Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en  
artikel 198/1 WIB 92) 

Ontwerpadvies van 22 januari 2020 

I. Inleiding 

1.  Op 12 juli 2016 heeft de Raad van de Europese Unie de ATAD-richtlijn (Anti-Tax Avoidance Directive) 
aangenomen, die kadert in de uitvoering van het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting)1. Deze 
richtlijn heeft als doel te strijden tegen belastingontwijkingspraktijken2 en bevat met name een regeling 
inzake de beperking van de aftrekbaarheid van rente3 (interestaftrekbeperking). 

2. De invoering van een richtlijn hieromtrent was noodzakelijk: “In een poging om hun totale 
belastingschuld te verlagen, zijn concerns door middel van buitensporige rentebetalingen steeds meer 
aan BEPS gaan doen”.4 Om dergelijke praktijken te ontmoedigen, vond de Europese wetgever het 
noodzakelijk een regeling in te voeren inzake interestaftrekbeperking.5 

3. Sedert 25 december 20176 heeft de Belgische wetgever deze richtlijn omgezet en werd er in het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen (hierna: WIB 92) een artikel ingevoerd over 
interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB 92)7.  

4. Artikel 198/1 van het WIB 928 bepaalt dat het financieringskostensurplus9 slechts aftrekbaar is tot 
een bepaald bedrag, ook wel ‘grensbedrag’ genoemd10. Onder ‘financieringskostensurplus’ wordt 

                                                             

1 P., SMET, “Beperking interestaftrek: vervroegd in werking vanaf 1 januari 2019”,  Fiscoloog 2018, nr. 1590, 1.  
2 “Met de huidige politieke prioriteiten op het gebied van de internationale belastingheffing wordt benadrukt dat 
moet worden gewaarborgd dat er belasting wordt betaald waar waarde en winsten worden gegenereerd”, Richtlijn 
(EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken 
welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, PB, L 193/1, 19 juli 2016. 
3 Artikel 4, ATAD-richtlijn.  
4 Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van 
belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, PB, L 193/1, 19 
juli 2016. 
5 Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van 
belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, PB, L 193/1, 19 
juli 2016. 
6 Deze regeling zou initieel in werking treden vanaf aanslagjaar 2021, maar aangezien er tegenstrijdigheden waren 
met de ATAD-richtlijn werd de Belgische wetgever gedwongen de inwerkingtreding aan te passen naar aanslagjaar 
2020 (voor boekjaren die ten vroegste op 1 januari 2019 beginnen). 
7 Van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 
2019 (artikel 25 van de Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, BS 15 mei 2019, 46582).  
8 Artikel 198/1 WIB 92 verwijst naar het begrip “groep van vennootschappen”. Artikel 2 WIB 92 verwijst voor dit begrip 
naar de definitie die het WVV er aan geeft. In artikel 198/1 WIB 92 heeft de wetgever echter bijkomende voorwaarden 
toegevoegd waarvan geen sprake is in de definitie zoals bepaald in het WVV (artikel 1:20 WVV). De bijkomende 
voorwaarden werden opgenomen in artikel 198/1, § 6, 14° WIB 92. De toevoeging van deze voorwaarden vloeit voort uit 
de ATAD-richtlijn (artikel 2, 4) van Richtlijn 2016/1164). 
9 “ ‘Financieringskostensurplus’: het bedrag waarmee de aftrekbare financieringskosten van een belastingplichtige de 
belastbare rentebaten en andere economisch gelijkwaardige belastbare inkomsten die de belastingplichtige 
overeenkomstig het nationale recht ontvangt, overschrijden”, artikel 2, ATAD-richtlijn.  
10 BUYTAERT, B. en POSSOZ, M., “Beperking interestaftrek (ATAD): precisering overgangsregeling”, Fiscoloog 2019, nr. 
1627, 4. 
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verstaan: het positieve verschil tussen betaalde11 en ontvangen12 interesten. Dit positieve verschil is niet 
aftrekbaar wanneer het financieringskostensurplus het hoogste grensbedrag van volgende twee 
bedragen overschrijdt: 3.000.00013 EUR of 30 % van de fiscaal gedefinieerde EBITDA14 (earnings before 
interests, taxation, depreciation and amortization).  

5. Het  financieringskostensurplus dat overeenkomstig artikel 198/1 van het WIB 92 niet aftrekbaar was 
in een vorig belastbaar tijdperk, wordt, zonder tijdsbeperking, krachtens artikel 194sexies van het WIB 92, 
alsnog met de winst verrekend in een later tijdperk.15  

6. Het WIB 92 voorziet overigens de mogelijkheid voor een vennootschap of Belgische inrichting van 
een groep om hun niet-benutte aftrekcapaciteit over te dragen aan een andere vennootschap of andere 
Belgische inrichting van dezelfde groep.16 

7. In onderhavig advies beperkt de Commissie zich tot een analyse van de boekhoudkundige 
verwerking van het niet-aftrekbaar financieringskostensurplus die in een later tijdperk wordt verrekend 
met de winst, alsook van de overdracht van het niet-benutte deel van aftrekcapaciteit.  

II. Boekhoudkundige verwerking 

A. Overdracht van het niet-aftrekbaar financieringskostensurplus 

1. Statutaire jaarrekening 

8. Artikel 194sexies van het WIB 92 staat een ongelimiteerde overdracht toe van het niet-aftrekbaar 
financieringskostensurplus dat wordt verrekend in een later boekjaar. Dit niet-aftrekbaar 
financieringskostensurplus is niets meer dan een actieve belastinglatentie. Onder actieve 
belastinglatenties worden immers “fiscale voordelen begrepen die een vennootschap heeft verkregen 
tijdens het boekjaar of tijdens een voorgaand boekjaar maar die nog niet konden worden aangerekend 
op de belastbare winst van het boekjaar of een voorgaand boekjaar en daarom overgedragen kunnen 
worden om tijdens een volgend boekjaar te worden aangerekend op de belastbare winst”17.  

                                                             

11 Kosten voor interesten uit leningen worden geboekt op rekening 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden.  
12 Inkomsten van interesten uit leningen worden geboekt op rekening 751 Opbrengsten uit vlottende activa. Daarnaast 
bepaalt artikel 198/1, § 2 WIB 92 het volgende: “In het geval de belastingplichtige deel uitmaakt van een groep van 
vennootschappen, komen de interesten en andere door de Koning omschreven kosten of opbrengsten die 
economisch gelijkwaardig zijn aan interesten en die verschuldigd zijn aan of door een binnenlandse vennootschap 
of Belgische inrichting die deel uitmaakt van deze groep en die niet uitgesloten zijn van de toepassing van dit artikel, 
niet in aanmerking voor de vaststelling van het financieringskostensurplus”. Zie het Koninklijk besluit van 20 
december 2019 tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van 
de beperking op de aftrek van interesten, BS, 27 december 2019, 118384. Dit KB definieert welke kosten en opbrengsten 
als economisch gelijkwaardig aan interesten worden aangemerkt (artikel 734/8 KB/WIB 92). 
13 De Koning heeft vastgelegd hoe het bedrag van 3.000.000 euro moet worden aangepast in geval de 
belastingplichtige deel uitmaakt van een groep vennootschappen waartoe ten minste één binnenlandse 
vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap behoort (artikel 734/12 KB WIB 92). 
14 Artikel 198/1, § 3 WIB 92. Voor een meer uitgebreide definitie van EBITDA, zie: “Technische nota 2017/01 – Definiëring 
van EBIT/EBITDA na omzetting van de accountingrichtlijn 2013/34/EU” van de CBN. De Koning heeft vastgelegd hoe 
de 30 % van de fiscale EBITDA moet worden aangepast in geval de belastingplichtige deel uitmaakt van een groep 
vennootschappen waartoe ten minste één binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse 
vennootschap behoort (artikel 734/11 KB/WIB 92). 
15 Wetsvoorstel tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Toelichting, Parl. St., Kamer, 2017-2018, nr. 54-2864/001, 
60. 
16 Artikel 198/1, § 4 WIB 92.  
17 CBN-advies 2018/14 – Belastingen van 30 mei 2018.  
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9. Aangezien het een actieve belastinglatentie betreft, kan de overdracht niet worden opgenomen op 
de actiefzijde van de balans van de Belgische statutaire jaarrekening.18 De Commissie is van oordeel dat 
dit wordt gerechtvaardigd door het fictieve karakter van de vordering op de overheid.19 De overdracht 
geeft immers geen recht op een effectieve terugbetaling vanwege de overheid. “Tevens impliceert het 
boeken van een actieve belastinglatentie het geloof in toekomstige winsten en dus toekomstige 
belastbare basis wat in de regel een te onzeker karakter heeft mede gelet op de centrale plaats van het 
voorzichtigheidsbeginsel binnen het Belgische boekhoudrecht”20. 

10. In de toelichting van de Belgische statutaire jaarrekening moeten evenwel de actieve 
belastinglatenties worden vermeld die bestaan op balansdatum, in de mate waarin deze informatie 
belangrijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de vennootschap.21 

2. Geconsolideerde jaarrekening 

11. De vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening22 opmaken, dienen de passieve 
belastinglatenties aan de passiefzijde van de balans te boeken voor zover mag worden aangenomen dat 
daaruit voor de consoliderende vennootschap of voor een in de consolidatie opgenomen 
dochteronderneming in de afzienbare toekomst inderdaad kosten zullen voortvloeien.23 

B. Interestaftrekovereenkomst24  

12. Krachtens artikel 198/1, § 4 van het WIB 92 kan een vennootschap met een niet-benutte 
aftrekcapaciteit beslissen om dit over te dragen aan een vennootschap of Belgische inrichting die tot 
dezelfde groep behoort en die over een niet-aftrekbaar financieringskostensurplus beschikt.25 

13. Via deze overdracht kan de vennootschap of inrichting die het overgedragen grensbedrag ontvangt 
haar financieringskostensurplus verminderen.26 Als gevolg van de overdracht zal de ontvangende 
vennootschap of inrichting ook minder belastingen betalen dan wanneer zij het grensbedrag niet zou 
hebben ontvangen.  

14. Daarnaast kunnen27 de partijen voorzien in een vergoeding die gelijk moet zijn aan de 
vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners die door één van de partijen verschuldigd was 
geweest indien geen overdracht zou hebben plaatsgevonden.28  

                                                             

18 Voor de enkelvoudige jaarrekening van een vennootschap.  
19 CBN-advies 2018/14 – Belastingen van 30 mei 2018.  
20 CBN-advies 2018/14 – Belastingen van 30 mei 2018.  
21 Artikel 3:82, XV, D KB WVV. 
22 Artikel 3:23, eerste lid WVV.  
23 Artikel 3:119 KB WVV. De actieve belastinglatenties kunnen door vennootschappen die een geconsolideerde 
jaarrekening opstellen, worden geboekt aan de actiefzijde van de balans (zie CBN-advies C105/1 – Uitgestelde 
belastingvoordelen wegens overdraagbare verliezen). 
24 In artikel 198/1, § 4 WIB 92 worden verschillende voorwaarden beschreven opdat de overdracht zou kunnen 
plaatsvinden, waaronder met name het sluiten van een overeenkomst tussen de partijen. 
25 “In beginsel is het de bedoeling om enkel te voorzien in een overdracht van het deel van het grensbedrag dat niet 
wordt gebruikt om de aftrek van het financieringskostensurplus mogelijk te maken. Toch wordt het de 
belastingplichtige ook toegestaan om een groter grensbedrag over te maken”, Wetsontwerp houdende diverse 
bepalingen inzake inkomstenbelastingen, Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 2017-2018, nr. 54-3147/001, 25. 
26 P., SMET, “Beperking interestaftrek: vervroegd in werking vanaf 1 januari 2019”,  Fiscoloog 2018, nr. 1590, 3.  
27 In tegenstelling tot de verplichte vergoeding bij de groepsbijdrage is het toekennen van een vergoeding hier 
facultatief (artikel 205/5 WIB 92; zie ook CBN-advies 2019/06 – Groepsbijdrage). 
28 Artikel 198/1, § 4, vijfde lid WIB 92.  
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1. Overdracht van het niet-benutte deel van de aftrekcapaciteit  

15. Deze overdracht heeft enkel gevolgen voor de belastingaangifte. De partijen zullen het 
overgedragen grensbedrag verwerken in de aangifte van de vennootschapsbelasting of van de belasting 
van niet-inwoners van het belastbaar tijdperk dat verbonden is met het in de overeenkomst vermelde 
aanslagjaar.29 Bijgevolg vindt de fiscale verschuiving plaats buiten de boekhouding en vergt deze geen 
verdere verduidelijking30 van de Commissie. 

2. Vergoeding  

16. De partijen kunnen in de interestaftrekovereenkomst een vergoeding voorzien31, te betalen door de 
ontvangende vennootschap of Belgische inrichting. Deze geniet immers van een belastingbesparing.  

17. Hierna verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van deze vergoeding.32  

2.1. In hoofde van de betaler van de vergoeding  

18. De partijen kunnen in de interestaftrekovereenkomst een vergoeding voorzien. Deze zal gelijk zijn 
aan de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners die de vennootschap of inrichting 
verschuldigd zou zijn geweest indien de overdracht niet zou zijn gebeurd.  

19. De rekening 67 Belastingen op het resultaat 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 zijn.33 

20. De interestaftrekovereenkomst wordt gesloten na afsluiting van het boekjaar (N). In de regel wordt 
deze overeenkomst pas verwerkt in de jaarrekening in de loop van boekjaar N+1. Op de afsluitingsdatum 
van boekjaar N worden de geraamde belastingen geboekt zonder rekening te houden met een 
interestaftrekovereenkomst die in een volgend boekjaar wordt gesloten34.  

21. De Commissie is van mening dat de interestaftrekovereenkomst als volgt moet worden geboekt: de 
geraamde belastingschuld, met inbegrip van de vergoeding voor de interestaftrekovereenkomst, wordt 
geboekt door debitering van rekening 6702 Geraamde belastingen met als tegenpost rekening 4500 
Belastingen op het resultaat. In het volgende boekjaar (N+1), bij het sluiten van de 
interestaftrekovereenkomst, moet dan rekening 4500 Belgische winstbelastingen gedebiteerd worden 
met als tegenpost de boeking van een schuld aan de groepsvennootschap waarmee de 
interestaftrekovereenkomst werd gesloten.  

                                                             

29 Artikel 198/1, § 4, vierde lid WIB 92.  
30 Vennootschappen die hun jaarrekening opstellen volgens het volledig schema dienen in de toelichting te 
vermelden wat de belangrijkste oorzaken zijn van het verschil tussen de winst vóór belastingen zoals deze uit de 
jaarrekening blijkt en de geraamde belastbare winst, in de mate waarin het resultaat van het boekjaar hier op 
belangrijke wijze werd door beïnvloed (artikel 3:82, XV, B KB WVV).  
31 In tegenstelling tot bij de groepsbijdrage zijn de partijen hier niet verplicht een vergoeding te voorzien.  
De boekhoudkundige verwerking van deze vergoeding is dezelfde als die van de vergoeding in het kader van een 
groepsbijdrage (zie CBN-advies 2019/06 – Groepsbijdrage van 5 juni 2019).  
33 CBN-advies 2018/14 – Belastingen van 30 mei 2018.  
34 Zie ook CBN-advies 2019/06 – Groepsbijdrage van 5 juni 2019.  
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2.2. In hoofde van de ontvanger van de vergoeding  

22. In hoofde van de ontvanger van de vergoeding vormt het ontvangen bedrag in principe de 
compensatie van de aanwending van een actieve belastinglatentie. Zoals eerder vermeld in dit advies 
wordt een actieve belastinglatentie nooit aan de actiefzijde van de balans geboekt. De vergoeding zal 
berekend worden in functie van de door de ontvangende vennootschap of inrichting gerealiseerde 
belastingbesparing.  

23. Deze vergoeding is aldus niet het gevolg van een voorheen reeds betaalde belasting en valt niet 
onder de belastingkredieten. De ontvangen vergoeding kan niet worden geboekt als een regularisering 
van voorheen betaalde belastingen en wordt dus niet geboekt op de rekening 77 Regularisering van 
belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen. De vergoeding wordt daarentegen geboekt op 
de rekening 764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten35.  

III. Voorbeeld 

24. Na afsluiting van het boekjaar (31/12/N) beschikt vennootschap X over een niet-aftrekbaar 
financieringskostensurplus. Vennootschap Y behoort tot dezelfde groep als X en beschikt over een niet-
benutte aftrekcapaciteit.  

25. Vennootschap X heeft een fiscale EBITDA van 30.000.000 euro en haar netto-interestkosten 
bedragen 20.000.000 euro. Het grensbedrag van vennootschap X bedraagt 9.000.000 euro36. Deze 
vennootschap beschikt met andere woorden over een niet-aftrekbaar financieringskostensurplus van 
11.000.000 euro. Bij vennootschap Y bedraagt de fiscale EBITDA 100.000.000 euro37 en de netto-
interestkosten 10.000.000 euro. 

Teneinde het niet-aftrekbaar financieringskostensurplus van vennootschap X te verminderen, sluiten de 
twee vennootschappen een interestaftrekovereenkomst. Vennootschap Y verbindt zich ertoe een 
bedrag van 11.000.000 euro “over te dragen38” aan vennootschap X, aangezien vennootschap Y over een 
niet-benutte aftrekcapaciteit van 20.000.000 euro39 beschikt. 

26. In de loop van het boekjaar dat afsluit op 31/12/N, behaalde vennootschap X een fiscaal resultaat van 
45.000.000 euro.  
 

A. In hoofde van vennootschap X (betaler van de vergoeding) 

Bij de eindejaarsverrichtingen op 31/12/N  

6702 Geraamde belastingen      11.250.00040 

  aan 4500 Belgische winstbelastingen     11.250.000 

 

 

                                                             

35 De vergoeding wordt in hoofde van de ontvanger vrijgesteld (artikel 194septies WIB 92) en is in hoofde van de betaler 
niet aftrekbaar (artikel 198, § 1, 15° WIB 92). 
36 30.000.000 x 30 % = 9.000.000 euro. Dit bedrag ligt hoger dan het grensbedrag van 3.000.000 euro. 
37 Het grensbedrag dat niet mag worden overschreden bedraagt 30.000.000 (100.000.000 x 30 %). 
38 Deze overdracht wordt niet geboekt aangezien het een verrichting betreft buiten de boekhouding om.  
39 30.000.000 – 10.000.000 = 20.000.000 euro. 
40 De Commissie hanteert hier gemakkelijkheidshalve een belastingtarief van 25 %: 45.000.000 x 25 % = 11.250.000. 
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Bij het sluiten van de interestaftrekovereenkomst (in boekjaar N+1) 

4500 Belgische winstbelastingen     2.750.00041 

  aan 489 Diverse schulden      2.750.000 

 

B. In hoofde van vennootschap Y (ontvanger van de vergoeding) 

Bij de eindejaarsverrichtingen op 31/12/N  

Geen boeking 
 

Bij het sluiten van de interestaftrekovereenkomst (in boekjaar N+1) 

2810  Vorderingen op rekening     2.750.000 

  aan 764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten   2.750.000 

                                                             

41 11.000.000 x 25 % = 2.750.000 euro. 
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