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Overzicht aftrekbare kosten

Dit overzicht is bedoeld om algemene principes weer te geven met betrekking tot aftrekbare kosten binnen de vennootschap en tevens de link te leggen naar de
personenbelastingen waar relevant. Daarnaast werd in dit overzicht tevens de fiscale behandeling van de voorzieningen en dubieuze debiteuren opgenomen. Het is belangrijk om
te vermelden dat in de praktijk elk geval apart dient worden bekeken.

De informatie die deze bijdrage bevat, is van algemene aard en beoogt geenszins de behandeling van de specifieke situatie van een bepaalde persoon of entiteit. Hoewel wij ons
uiterste best doen om accurate en tijdige informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie ook accuraat is op het moment dat zij ontvangen wordt of dat
ze in de toekomst nog accuraat zal zijn. Het is niet aan te raden deze informatie te gebruiken zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke
situatie. Deze bijdrage wordt derhalve louter ter informatieve titel gepubliceerd en beoogt geenszins de wettelijke of reglementaire teksten te vervangen. Noch BOFIDI, noch met
ons verbonden personen, haar bestuurders, aandeelhouders, vennoten, medewerkers of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of
onnauwkeurigheden in deze bijdrage. Zonder schriftelijke toestemming van BOFIDI mag niets uit deze bijdrage worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

BOFIDI is als member firm aangesloten bij PKF International Limited, een samenwerkingsverband van juridisch onafhankelijke kantoren en aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het doen of nalaten van de zijde van andere bij PKF International Limited aangesloten member firms of correspondent firms.
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Sociale voordelen



Vennootschapsbelasting Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Algemeen Sociale voordelen zijn niet aftrekbaar. 

Ze kunnen worden toegekend aan bezoldigde werknemers of 
bezoldigde bedrijfsleiders. Niet aan bezoldigde meewerkende 
echtgenoten.

Voordelen zijn niet aan wettelijke aftrekbeperkingen onderworpen 
wanneer belast bij de verkrijger als VAA.

Een verkregen sociaal voordeel is belastbaar in hoofde van de 
verkrijger.
Dit kan niet worden vermeden door de kost als vennootschap in 
verworpen uitgaven op te nemen.

De BTW is niet aftrekbaar wanneer de voordelen een privékarakter 
hebben. De BTW is wel aftrekbaar wanneer het voordeel een 
collectief karakter heeft.

Uitzonderingen Bij vennootschap volledig (100%) aftrekbaar In de personenbelasting niet belast indien aan de voorwaarden is 
voldaan

BTW

Gezelschapsreizen voor het personeel van maximaal 1 dag 

Personeelsrecepties (inclusief opgestuurde boxen bij online 
recepties)

Geschenken met geringe waarde (40 EUR per jaar) ter gelegenheid 
van Sinterklaas, Kerst, etc. 

Occasioneel gebruik van accommodatie van de onderneming voor 
sport, cultuur of vrije tijd

Het verstrekken van soep, fruit, koffie, thee of frisdrank voor de 
onmiddellijke consumptie

Het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets inclusief onderhoud, 
herstel en kosten fietsenstalling

Het verstrekken van collectief vervoer tegen een verlaagd tarief of 
gratis

De terugbetaling van studiekosten of het verstrekken van 
opleidingscheques aan personeelsleden die een specifieke 
beroepsopleiding volgen

Huwelijkspremie onder de 245 EUR.

100% aftrekbaar

Aftrekbaar indien het voor alle personeelsleden toegankelijk is; 
behalve de BTW op geestrijke dranken

Aftrekbaar indien het voor alle personeelsleden is en voor een 
geringe waarde ( een keer per jaar onder de 50 EUR)

100% aftrekbaar

100% aftrekbaar 

Aftrekbaar ten belope van het beroepsgebruik (woon-werk 
verplaatsing wordt als privé beschouwd)

100% aftrekbaar 

100% aftrekbaar (voorwaarden)

5



Vennootschapsbelasting Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Bij vennootschap gedeeltelijk aftrekbaar In de personenbelasting niet belast BTW

Het verstrekken van maaltijden in bedrijfsrestaurants wanneer de 
tussenkomst van werknemer ten minste 1,09 EUR bedraagt - de 
werknemersbijdrage (per maaltijd)

Maaltijdcheques ten belope van 2 EUR indien de kost <6,91EUR 
blijft en de werknemer 1,09 bijdraagt

Opgelet: Maaltijdcheques mogen niet gecombineerd worden met 
een onkostenvergoeding voor een maaltijd op dezelfde dag

Aangerekende BTW op de commissie van de uitreikende 
onderneming is volledig aftrekbaar
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Bij vennootschap niet aftrekbaar In de personenbelasting niet belast BTW

Financiële hulp bij uitzonderlijke omstandigheden (ingrepen, 
hospitalisatie, ziekte, overlijden, etc.) aan personeelsleden,
gepensioneerde personeelsleden of aan gezinsleden van overleden 
personeelsleden

De bijdragen, premies en uitkeringen van collectieve verzekeringen 
voor geneeskundige verzorging

De betaling door de werkgever van de kosten (350 EUR) voor een 
periodiek medisch onderzoek van zijn werknemers die de leeftijd 
van 40 jaar hebben bereikt

Geschenken met een geringe waarde (50 EUR) of 
gelegenheidsgeschenken (bv. bij de geboorte van kinderen van 
personeelsleden).

Geregeld en systematisch gebruik van de accommodatie van de 
onderneming door personeelsleden voor sport, cultuur of 
vrijetijdsbesteding

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve 
manifestaties 

Terugbetaling van studiekosten of het verstrekken van 
opleidingscheques aan personeelsleden die individuele aanvullende 
cursussen volgen, andere dan specifieke beroepsopleidingen

Occasioneel gebruik van een wagen van de werkgever voor een 
korte verplaatsing door de werknemer

Gebruik van een in de onderneming ingericht kinderdagverblijf 

Gebruik van het aanbod van gratis thuisoppas van zieke kinderen

Aangerekende BTW op de commissie is volledig aftrekbaar

Per werknemer is de BTW van één gelegenheidsgeschenk per jaar 
met een geringe waarde (50 EUR)  aftrekbaar.
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Bij vennootschap niet aftrekbaar In de personenbelasting niet belast BTW

Gebruik van diensten van de werkgever tegen kostprijs en 
personeelskortingen 

Sport en cultuur cheques

Ecocheques

Anciënniteitspremie (die vrijgesteld zijn als sociaal voordeel)

Onder voorwaarden 

Vrijgesteld indien de toekenning vervat zit in een CAO of in een 
individuele overeenkomst; de cheques staan op naam van WN/BL; 
de cheques zijn 15 maand geldig; het totaal bedrag is maximaal 100 
EUR per jaar, per WN/BL; niet in geld inwisselbaar; niet ter 
vervanging van loon.

Toekenning in CAO of individuele overeenkomst; Max 10 eur per 
cheque; Cheques op naam van de WN; Max 24 maanden geldig; 
Aankoop producten met ecologisch karakter; Max 250 EUR per jaar; 
Niet in geld omwisselbaar; Niet ter vervanging van loon. Indien hier 
niet aan voldaan is, worden de ecocheques volledig als belastbaar 
voordeel alle aard aangemerkt. 

Vrijgesteld indien maximaal 2 keer per loopbaan ontvangen; Eerste 
maal ten vroegste tijdens het jaar waarin de WN 25 jaar in dienst is 
met maximaal 1 keer het brutoloon; Een tweede maal in of na het 
jaar waarin de WN 35 jaar in dienst is met tweemaal het brutoloon. 
Bij overschrijding wordt dat deel belast. Als de voorwaarden niet 
voldaan zijn is het een belastbaar voordeel alle aard en is de kost 
wel aftrekbaar voor de werkgever
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Autokosten



Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Algemeen De aftrekbaarheid van autokosten (incl. brandstof) wordt beperkt 
door de 'gramformule'. Formule: 120 - (0,5 x coëfficiënt x CO2 
uitstoot in gram per kilometer).
Met een coëfficiënt van 1 voor wagens met een dieselmotor, 0,95 
voor wagens met een benzinemotor, lpg motor en overige wagens. 
0,90 voor wagens op aardgas < 12 fiscale pk.
De aftrek kan niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100% 
behalve voor wagens met een uitstoot van 200 g/km. De kosten van 
deze wagens zijn slechts voor 40% aftrekbaar.

Elektrische wagens zijn voor 100% aftrekbaar.
Hybride wagens die een benzinemotor combineren met een 
elektrische motor volgen dezelfde regeling als de wagens enkel op 
brandstof. Hybride wagens die een dieselmotor combineren met 
een elektrische motor mogen een coëfficiënt van 0,95 gebruiken om 
het aftrekpercentage vast te stellen. Valse hybrides aangekocht 
vanaf 2018 (zie lijst fiscus), worden berekend aan de hand van de 
CO² uitstoot van dezelfde wagen in de niet-hybride uitvoering. 
Indien de valse hybride is aangekocht voor 2018 kan men de 
aftrekbaarheid blijven berekenen aan de hand van het officiële CO² 
percentage.

Volgende situaties kunnen onderscheiden worden naargelang de 
inschrijvingsdatum van het voertuig:
1) het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel de NEDC-
uitstootwaarde:
→ NEDC-waarde gebruiken.

2) het gelijkvormigheidsattest vermeldt zowel de WLTP- als de 
(lagere) NEDC -waarde:
→ Vrije keuze. Gezien de NEDC-waarde doorgaans lager is, zal voor 
de NEDC-waarde gekozen worden.

3) het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel de WLTP-waarde 
(auto’s nieuw ingeschreven vanaf 01.01.2021):
→ WLTP waarde gebruiken.

Het voordeel alle aard mag in mindering worden gebracht van de 
niet-aftrekbare kosten voor de wagens. 

De 17% of 40% (indien de vennootschap ook de brandstofkosten ten 
laste neemt) van het voordeel wat het persoonlijk gebruik 
weerspiegelt, mag niet in mindering worden gebracht en vormt een 
minimum belastbare basis in hoofde van de vennootschap.

Wanneer een werknemer een wagen ter beschikking gesteld krijgt 
van de werkgever die ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt kan 
worden, ontstaat er een belastbaar voordeel in hoofde van de 
werknemer of de bedrijfsleider.
Het voordeel alle aard wordt bepaald aan de hand van volgende 
formule:
Cataloguswaarde x CO2 % x 6/7 x leeftijdspercentage

Met het CO2%: (5,5 + 0,1 * (CO2 uitstoot - 75 voor diesel of 91 voor 
benzine))/100. Het bedraagt minstens 4% en maximaal 18%.

Met de leeftijdspercentage: het eerste jaar in gebruik 100%, daarna 
neemt het per jaar 6%. Wanneer de wagen meer dan 6 jaar in bezit 
is, blijft het percentage 70%. 

Het minimum belastbaar voordeel komt op 1370 voor AJ 2022

Maximum 50% aftrekbaar
Maar beperkt tot het beroepsgebruik

Indien er een vergoeding betaald wordt (onderworpen aan BTW) die 
beantwoordt aan de normale waarde: 50% aftrekbaar

Indien er geen vergoeding betaald wordt:
- werkelijk beroepsgebruik aantonen door middel van 
rittenadministratie
- semi-forfait berekend aan de hand van de volgende formule: 
((afstand woon-werk * 2 * 200 +6000)/totaal aantal gereden 
kilometers)*100
- forfait van 35% of 50% voor handelsvertegenwoordigers

De keuze per methode geldt voor een volledig kalenderjaar. Indien 
gekozen voor het forfait geldt deze keuze tot 31/12 van het derde 
jaar volgend op de eerste toepassing van het forfait.
Tussen de eerste twee methodes kan men wel jaarlijks afwisselen.
Er mag ook een globaal gemiddeld percentage per categorie van 
wagens berekend worden. Dit moet men voor minstens 4 jaar doen.

Lichte vrachtwagen:
Ofwel aan de hand van het werkelijke beroepsgebruik door 
rittenadministratie.
Ofwel een forfait van 85% indien de wagen vooral beroepsmatig 
gebruikt wordt. Dit wordt herleidt tot 35% indien het vooral privé 
gebruikt wordt.
De methodes mogen niet gecombineerd worden en de keuze voor 
het forfait geldt tot 31/12 van het derde jaar volgend op het eerste 
jaar van gebruik.
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Aftrekbaar volgens gramformule BTW

Extra opties zoals alarminstallatie, lpg-installatie, navigatiesysteem, 
parkeersensoren, ...

Brandstof

Aangebrachte reclame op de wagen

Huur parking personeel, betaaltickets

Buitenlandse autokosten

Terugbetaling autokosten aan werknemers of bedrijfsleiders

Indien de WN zelf voor extra opties kiest en hier zelf voor betaalt, is 
dit aftrekbaar van het VAA in de personenbelasting. Dit geldt 
eveneens wanneer de WN zelf bijlegt om een wagen 
uit een hoge klassement kiest en het verschil zelf betaalt. De kost 
kan enkel afgetrokken worden in het jaar dat de kost gedragen is. 
Het is dus aangewezen deze kost over de verschillende jaren te 
verspreiden.
Niet belastbaar, ook niet voor een laadkaart. Terugbetaling van de 
privékilometers (zonder laadkaart) is evenwel belast bij de 
werknemer.

Beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%

Beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%

100% aftrekbaar

100% aftrekbaar

Buitenlandse regels van toepassing

Uitzonderingen Volledig aftrekbaar (100%) BTW

Parkeergelegenheid voor cliënten, leveranciers of personeel

Financieringslasten

Doorgerekende kosten indien ze afzonderlijk op de factuur worden 
vermeld.

100% aftrekbaar indien het document voldoet aan alle wettelijke 
vereisten

Beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%

Uitreiker: 50% aftrekbaar. Ontvanger: Kost is bijzaak bij 
hoofdhandeling 100%; doorgerekende kost als dusdanig 50%
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Ander aftrekpercentage BTW

Laadstation Elektrische wagens:
Verhoogde kostenaftrek voor de investering in laadpalen. 
Investeringen tussen 01/09/21 en 31/12/22 aftrekpercentage 200% 
en investeringen tussen 01/01/23 en 31/08/24 aftrekpercentage 
150%.

Voorwaarden:
• In nieuwe staat zijn verkregen
• Publiektoegankelijk ofwel tijdens normale openingsuren ofwel 

buiten de normale openingsuren 
(+ aangemeld worden bij FOD Financiën)

• Het moet een ‘intelligent’ laadstation zijn
• Laadstation moet over minstens 5 belastbare jaren worden 

afgeschreven. Termijn van 10 jaar wordt als een normale 
gebruiksduur aanvaard

• Niet te combineren met de verhoogde investeringsaftrek

Installatiekosten =/= autokost, dus geen beperking. 

Verhoogde kostenaftrek kan in principe worden gecombineerd met 
de investeringsaftrek. 

Taxikosten zijn aftrekbaar aan 75%

Voor laadpalen die geïnstalleerd zijn bij de vennootschap: 100% 
aftrekbaar indien de laadpaal enkel voor personeel of zaakvoerders 
bruikbaar is en voor derden tegen betaling. 
Bij gemengd gebruik, is enkel het percentage beroepsgebruik  
aftrekbaar.

Voor laadpalen die geïnstalleerd zijn bij de werknemer: aftrek 
beperkt ten belope van het beroepsgebruik indien de installatie om 
niet gebeurt. 100% aftrekbaar indien de installatie ten bezwarende 
titel gebeurt. 

Elektriciteit die afgenomen is via een extern laadstation wordt 
beperkt aan de hand van het beroepsmatig gebruik

Laadpaal op bedrijf: Deze wordt geacht deel uit te maken van de 
elektrische installatie van het bedrijf. De aftrek gebeurt op basis van 
het algemeen recht op aftrek van de onderneming. 

Laadpaal bij werknemer:
Bij gratis ter beschikking stelling, recht op aftrek van de installatie 
op basis van het beroepsmatig gebruik van de wagen (echter geen 
aftrekbeperking van max. 50 % van toepassing is).
Terbeschikkingstelling tegen een (normale) vergoeding
(waarop btw wordt voldaan): de btw op de installatie is
volledig aftrekbaar.

100% aftrekbaar indien de rit beroepsmatig was.
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Interesten



Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) BTW

Algemeen Interesten zijn aftrekbaar indien ze daadwerkelijk gedragen of betaald zijn. Niet van toepassing

Uitzonderingen

Overdreven interesten zijn niet aftrekbaar:

Interesten van kredietverrichtingen betaald aan andere schuldeisers dan financiële instellingen (cf. verbonden partijen) zijn slechts 
aftrekbaar in de mate dat het bedrag ervan niet hoger is dan de op dat ogenblik geldende marktrente. Deze marktrente is afhankelijk van 
de aard van het krediet, het bedrag, de looptijd en het risico wat er uit voortvloeit. De bewijslast rust bij de vennootschap om te bewijzen 
dat men marktconforme rentevoeten heeft toegepast. 

Interestaftrekbeperking:

Beperking van de fiscale aftrek volgens het 'financieringskostensurplus. Het financieringskostensurplus is het positieve verschil tussen alle 
intrestkosten en -opbrengsten alsook de economisch gelijkwaardige kosten en opbrengsten. 

Het wordt beperkt tot een van de volgende bedragen. 

• 3 miljoen EUR (de minimis); of 

• 30% van de fiscale EBITDA

De verdeling dient te gebeuren tussen de verschillende Belgische entiteiten binnen een groep overeenkomstig een verdeelsleutel die 
volgens Koninklijk Besluit werd bepaald. 

Niet-aftrekbare interesten zijn overdraagbaar naar een volgend boekjaar.

Om van de aftrek te kunnen genieten dient men specifieke formaliteiten te vervullen. 

Thin cap:

Interesten die betrekking hebben op het deel van de leningen die de verhouding van debt (5) over equity (1) overschrijden zijn niet 
aftrekbaar wanneer 

• de uiteindelijke verkrijger van de  interesten niet is onderworpen aan inkomstenbelasting of is onderworpen aan een  fiscaal veel 
gunstiger regime of als de verkrijger en de schuldenaar deel uitmaken van dezelfde groep (verbonden partijen – enkel voor de leningen 
afgesloten voor 17/06/2016). en

• De leningen groter zijn dan 5*(de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk + het gestort kapitaal bij het einde van het 
belastbaar tijdperk)
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) BTW

Uitzonderingen

Interesten betaald aan aandeelhouder/bedrijfsleider

De betaalde interesten op voorschotten  aan bedrijfsleiders, aandeelhouders, hun

echtgenoten of wettelijke samenwonende partners en hun minderjarige niet-ontvoogde kinderen,  worden als

beroepskost verworpen (i) in de mate dat ze een bepaalde rentevoet te boven gaan, of (ii) in de mate dat ze de ‘ratio’

overschreden wordt. 

Het verwerpen van de interestkosten betekent dat er een herkwalificatie zal plaatsvinden naar een uitgekeerd dividend. 

Er zal een herkwalificatie plaatsvinden wanneer de lening hoger is dan de som van:

• De belaste reserves aan het begin van het belastbaar tijdperk

• Het gestorte kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk

Er zal een herkwalificatie plaatsvinden wanneer de betaalde interesten volgende interestvoeten te boven gaan:

• Voor niet-hypothecaire leningen zonder looptijd: de door de Nationale Bank van België bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen
voor een bedrag tot 1 000 000 EUR met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar verstrekt aan niet-financiële 
vennootschappen gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten 
betrekking hebben, verhoogd met 2,5 % is. Voor interesten toegekend in 2022 bedraagt deze rentevoet 4,07%. 

Rentevoeten voor alle leningen tussen de verbonden partijen dienen steeds aan marktconforme voorwaarden worden verstrekt. 

Niet van toepassing

15



Restaurantkosten



Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Algemeen 69% Aftrekbaar (Bedrag inclusief de niet aftrekbare BTW)

Indien het een publiek restaurant is, voor iedereen toegankelijk, 
anders 50%

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider een door de 
onderneming betaalde maaltijd krijgt, is deze 
niet belastbaar in de personenbelasting

Niet aftrekbaar

Uitzonderingen Volledig aftrekbaar BTW

Restaurantkosten gemaakt voor de personeelsleden die buiten de 
onderneming een goed of dienst moeten leveren (prestatie van 
meer dan 6h)

Vertrekken van maaltijden aan de personeelsleden in 
bedrijfsrestaurants indien het personeelslid 1,09 EUR bijdraagt. 

Restaurantkosten voor het volledige personeel ter gelegenheid van 
sinterklaas, kerst, etc. Een maal per jaar, voor alle personeelsleden 
en indien het een geringe waarde heeft per personeelslid. 
Anders 100% te verwerpen als sociaal voordeel.

Vertegenwoordiger voedingssector indien de producten van de 
firma voor consumptie zijn en deze gebruikt kunnen worden bij een 
diner met de klant.

Doorgerekende kosten voor de uitreiker van de kosten

BTW 100% aftrekbaar indien men een factuur kan voorleggen op 
naam van de onderneming

Indien personeelsleden een vergoeding betalen 100% aftrekbaar en 
er is btw verschuldigd over het verstrekken van maaltijden. Indien er 
geen vergoeding betaald wordt, is de btw niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Doorgerekende kost is een bijzaak de hoofdzaak: 100% aftrekbaar 
voor ontvanger factuur (indien btw op hoofdprestatie aftrekbaar is); 
niet aftrekbaar voor uitreiker factuur.
Doorgerekende kost als dusdanig: niet aftrekbaar voor ontvanger 
factuur, 100% aftrekbaar voor uitreiker.
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Voor 69% aftrekbaar BTW

Doorgerekende kosten voor de ontvanger van de factuur

Maaltijden in bedrijfsrestaurants voor kaderleden of zakenrelaties 
tenzij de kostprijs wordt doorgerekend. Dan is het 100% aftrekbaar.

Restaurantkosten in kader van een seminarie, studie, etc. Indien de 
kosten apart vermeld staat op de factuur. Als de splitsing niet 
gebeurt, kan de volledige factuur aan beperking worden 
onderworpen.

Restaurantkosten gemaakt in combinatie met hotelkosten op de 
hotelfactuur. De restaurantkosten moeten ook hier specifiek 
afgesplitst zijn. 

Restaurantkosten bij sportieve of culturele evenementen.

Huwelijksfeest voor het beroepsgedeelte

Buitenlandse restaurantkosten

Indien er een vergoeding wordt betaald is de btw aftrekbaar en is 
men btw verschuldigd over de vergoeding. Indien men geen 
vergoeding betaald is de btw niet aftrekbaar.

BTW niet aftrekbaar. Ook niet wanneer er een traiteur naar de 
onderneming komt. 

BTW niet aftrekbaar, tenzij de personeelsleden belast zijn met een 
levering of dienstverrichting buiten de onderneming. De 
maaltijdkosten worden doorgerekend. Ook hiervoor moet een 
geldige specifieke factuur zijn waarop het vermeld is. 

BTW niet-aftrekbaar

BTW niet-aftrekbaar

BTW aftrekbaar volgens de regels die in het buitenland van 
toepassing zijn
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Relatiegeschenken



Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Algemeen 50% aftrekbaar

Ook de niet-aftrekbare btw is voor 50% aftrekbaar binnen de 
vennootschapsbelasting

Ook voor tabak en geestrijke dranken (+22°)

De btw is aftrekbaar indien het geschenk per stuk minder dan 50 
EUR (exclusief btw) bedraagt, en er per kalenderjaar slechts 1 
geschenk per relatie wordt gegeven
Zo niet, btw niet aftrekbaar

Btw is niet aftrekbaar, tenzij:
• bestemd voor wederverkoop
• Bestemd om te worden verwerkt in spijzen en dranken voor de 

verkoop
• Bestemd voor verbruik ter plaatse of om verwerkt te worden in 

spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse
• Bestemd om aan te bieden aan klanten of potentiële klanten als 

handelsmonster
• Bestemd om te worden gebruikt in het kader van een proeverij

Uitzonderingen 100% aftrekbaar bij de vennootschap BTW

Geschenken tijdens buitenlandse zakenreizen, ongeacht of het 
geschenk in België of in het buitenland aangekocht werd

Demonstratiekosten

Reclame-artikelen indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Naam van de schenker wordt blijvend en opvallend vermeld

• Geringe waarde 

• Het reclame-artikel wordt op grote schaal verdeeld 

• Het moet gaan om een gebruiksartikel 

! Het maakt niet uit of ze worden verdeeld aan bestaande of 
potentiële klanten

! Toegangskaarten en abonnementen op culturele en sportieve 
manifestaties toegekend aan zakenrelaties vallen hier ook onder, 
indien aangetoond kan worden dat de zakenrelaties uitgenodigd 
worden om publicitaire redenen (duidelijk zichtbare reclame)

Lokale regels nagaan

100% aftrekbaar

Indien aan dezelfde voorwaarden voldaan als de 
inkomstenbelastingen, 100% aftrekbaar

Hiervoor geldt de btw-regeling voor reclame-artikelen niet
De btw is niet aftrekbaar, behalve de kosten voor het gebruik van 
business seats en/of loges als die gebruikt worden als middel om 
reclame te maken
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen 100% aftrekbaar bij de vennootschap BTW

Handelsmonsters en stalen, indien het producten zijn die de 
onderneming zelf verkoopt of produceert

Sponsoring, indien de onderneming er als tegenprestatie reclame 
voor krijgt

De btw is 100% aftrekbaar indien het gaat om dezelfde producten 
die de onderneming zelf verkoopt of produceert 
en indien de kosten aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting
! Moet niet noodzakelijk in een speciale verpakking of met een 
uitdrukkelijke verwijzing
! Indien zelfde verpakking: dan moet er een bewijs van uitdeling 
voorgelegd worden

Er moet een opdeling gemaakt worden tussen de sponsoring in geld 
en de sponsoring in natura
Sponsoring in geld:
• Met reclame als tegenprestatie: de btw is aftrekbaar, indien er 

een conforme factuur wordt ontvangen (tenzij de gesponsorde 
vrijgesteld is of niet-btw-plichtig is)

• Zonder reclame als tegenprestatie: geen btw-gevolgen
Sponsoring in natura:
• Met reclame als tegenprestatie: de btw is aftrekbaar mits 

wederzijdse facturering met btw van elke transactie (tenzij de 
gesponsorde niet aan btw is onderworpen)

• Zonder tegenprestatie: btw-correctie op het gesponsorde goed
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Onthaal – en receptiekosten

De kosten die de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger maakt in het kader van zijn 
externe relaties, voor ontvangst van derden in eigen lokalen of elders



Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Algemeen 50% aftrekbaar, inclusief de niet-aftrekbare btw De btw is niet aftrekbaar

Uitzonderingen 100% aftrekbaar bij de vennootschap BTW

Demonstratiekosten met eventuele uitdeling van handelsstalen

Degustatiekosten voor eigen geproduceerde of verkochte goederen

Receptiekosten ter gelegenheid van Sinterklaas, kerstmis, 
Nieuwjaar, pensionering, etc indien:
• Eén maal per jaar
• Voor alle personeelsleden
• Geringe waarde per personeelslid (uitzondering: pensionering)

Bloemen voor de versiering van bedrijfslokalen, indien het gaat om 
een bureelruimte

! Indien het gaat om een ontvangstruimte voor derden: kosten 
slechts voor 50% aftrekbaar

Kosten van toegang tot een VIP arrangement bij sportieve of 
culturele manifestaties, indien kan aangetoond worden dat de 
klanten niet louter worden uitgenodigd om te genieten van het 
evenement, maar ook om publicitaire redenen (duidelijk zichtbare 
reclame)

! Kosten van ontvangst voor dergelijke events blijven slechts voor 
50% aftrekbaar

Bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties

Btw is 100% aftrekbaar

Btw is 100% aftrekbaar

De gewone btw-regels zijn van toepassing:

• Kosten voor versiering en animatie: 100% aftrekbaar
• Kosten voor aankoop sterke dranken, tabaksproducten en logies: 

geen recht op aftrek

Kosten betreffende maaltijden en dranken:
• Als de receptie volledig wordt verzorgd door de onderneming 

zelf: 100% aftrekbaar

Btw is 100% aftrekbaar, inclusief goederen ter uitrusting (meubels 
etc) en versiering van burelen, wachtzalen en ontvangstzalen

In principe kwalificeren dergelijke kosten als kosten van onthaal of 
als restaurant- en cateringskosten, dus btw niet aftrekbaar

In zeer specifieke gevallen kan 100% aftrek van toepassing: eigen 
organisatie met doel verkoop of publiciteit van product en/of 
diensten. 

Geen btw van toepassing
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Vennootschapsbelasting (bij de vennootschap) Personenbelasting (bij de werknemer) BTW

Uitzonderingen Niet aftrekbaar BTW

Kosten, bijdragen en lidgelden van serviceclubs, tenzij aangetoond 
wordt dat het lidmaatschap vereist is om contacten te leggen
en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten 
kunnen voortkomen (dan 50% aftrekbaar)

! Over kosten gemaakt voor een publicitair evenement 
(productlanceringen, opendeurdagen, demonstratiedagen, …)  is 
lang onduidelijkheid geweest. Cassatie heeft de knoop in 2019 
doorgehakt en zegt dat kosten gemaakt in het kader van een 
publicitair evenement slechts voor 50% aftrekbaar zijn

Uitzondering: eigenlijke kosten voor de showroom en voor kosten 
van goederen en promotieartikelen zijn wel 100% aftrekbaar 
(bv afschrijvingen gebouw/meubilair, kosten personeel, …)

! Kosten van huwelijksrecepties- en feesten kunnen volgens de 
administratie geen beroepskarakter hebben, maar de 
rechtspraak aanvaardt wel een gedeeltelijk beroepskarakter van 
dergelijke kosten

! Ook vergoedingen die aan derden terugbetaald worden ter 
vergoeding van dergelijke kosten vallen onder de 50%-beperking

Geen btw van toepassing

Over dergelijke kosten moet binnen de btw een onderscheid 
gemaakt worden:
• als de gedane kosten de directe verkoop beogen of worden 

gemaakt met het oog op de publiciteit voor welbepaalde 
producten en/of diensten, dan worden ze beschouwd als 
publiciteitskosten en is de btw 100% aftrekbaar

• als er geen publicitair doel is verbonden aan de kosten, dan is de 
btw niet aftrekbaar

Btw is niet aftrekbaar
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Belastingen



Inkomstenbelasting BTW

Algemeen Belastingen zijn niet aftrekbaar Niet van toepassing

Uitzonderingen

Volgende belastingen zijn wel aftrekbaar:

• Onroerende voorheffing

• Eurovignet/Kilometerheffing

• Belasting op spelen en weddenschappen

• Belasting op automatische ontspanningstoestellen

• Openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken

• Registratierecht

• Gemeente- en provinciebelastingen

• Accijns- en douanerechten

• De in het buitenland betaalde belastingen

Niet van toepassing
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Boetes



Inkomstenbelasting BTW

Algemeen Administratieve geldboeten opgelegd door overheden, ongeacht of ze betrekking hebben op aftrekbare belastingen en ongeacht het 
strafrechtelijk karakter zijn niet aftrekbaar (sinds 2020 is in principe geen enkele boete meer aftrekbaar)

Niet van toepassing

Uitzonderingen

Boetes die wel aftrekbaar zijn:

• Parkeerretributies: de vergoedingen voor een halve of volledige dag parkeren zijn volgens de Minister van Financiën geen boetes, maar 
eerder betalend parkeren. Bijgevolg valt het bedrag onder de aftrekbeperking van autokosten

• De boete veroorzaakt door de werknemer en ten laste genomen van de werkgever, die aanleiding geeft tot een belastbaar VAA in 
hoofde van de werknemer
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Provisies



Algemeen Voorzieningen of provisies zijn aftrekbaar indien de kosten of verliezen duidelijk omschreven zijn. Ze moeten op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, 
maar het bedrag van de kost of het verlies staat nog niet vast.

Een voorziening moet ook dienen om kosten te dekken van een op de balansdatum bestaande contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting.
De kosten moeten zo goed mogelijk geschat worden. De schatting moet berusten op een oordeel die het voorzichtigheidsprincipe volgt. Het moet een 
objectieve schatting zijn, aangevuld met een vergelijking van soortgelijke transacties en eventueel zelfs een verslag van een onafhankelijke expert.
Vanaf het moment dat de kosten of verliezen en het bedrag vaststaan, dan gaat het niet langer om voorzieningen, maar om schulden.
Voorzieningen mogen niet gebruikt worden als waarde correcties op activa.

Het onrechtmatig nemen van voorzieningen in kost kan resulteren in een belastinguitgave bij een controle, ook voor de vennootschappen die beschikken over fiscale verliezen. 
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Dubieuze debiteuren

Definitie: Waardeverminderingen op schuldvorderingen



Algemeen Verlies op schuldvorderingen zijn slechts aftrekbaar wanneer het verlies zeker en vaststaand is. 

Waardeverminderingen op vorderingen waarvan het verlies niet zeker en vaststaand is, maar wel waarschijnlijk. Dit kan indien voldaan is aan volgende voorwaarden: 
• de verliezen moeten uiteraard als beroepsverliezen aftrekbaar zijn en uitsluitend betrekking hebben op niet in obligaties of andere gelijkaardige effecten op naam of aan toonder of gedematerialiseerde

effecten
• de verliezen moeten scherp omschreven zijn 
• de waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden, en niet uit een louter algemeen risico – (vaak een punt van discussie);
• de waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen;
• bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk overblijvend moet het totaal van de vrijgestelde waardeverminderingen per onderwerp verantwoord en uiteengezet worden in het model wat door de Minister 

van Financiën wordt vastgesteld; 
• bovenvermelde staat moet worden ingediend binnen de termijn die gesteld is voor het overleggen van de aangifte in de inkomstenbelastingen over het belastbare tijdperk en bij die aangifte worden 

gevoegd;

Waardeverminderingen op vorderingen op failliete ondernemingen zijn ook aftrekbaar.

Het onrechtmatig boeken van waardeverminderingen op schuldvorderingen kan resulteren in een belastinguitgave bij een controle, ook voor de vennootschappen die beschikken over fiscale verliezen. 
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Diversen



Diverse kosten Vennootschapsbelasting Personenbelasting BTW

Kosten gedaan of gedragen inzake beveiliging

Kosten specifiek gedaan of gedragen om het 
gebruik van fietsen/speedpedelecs door 
medewerkers aan te moedigen voor de verplaatsing 
tussen hun woon- en werkplaats (ruimte voor het 
stallen van de fietsen, kleed- en doucheruimte, het 
verwerven, onderhouden en herstellen van 
rijwielen en speedpedelecs (incl. afschrijvingen)

Kledijkosten

Giften aan bepaalde erkende instellingen (met 
fiscaal attest)

Kosten die op onredelijke wijze de 
beroepsbehoeften overtreffen 

Verzekeringen tegen inkomensverlies

100% aftrekbaar

100% aftrekbaar

De algemene regel is dat deze kosten niet 
aftrekbaar zijn, tenzij: 
• het beroepskledij betreft die opgelegd wordt 

door bijvoorbeeld de arbeidsreglementering, een 
cao, ... (bv een helm, veiligheidsschoenen, …)

• het gaat om bijzondere aangepaste kledij die 
wegens de aard van het beroep verplicht, 
noodzakelijk of gebruikelijk is (bv. Een toga, 
doktersjas, …)

Aftrekbaar indien: 
• de gift minimaal 40 EUR per instelling per jaar 

bedraagt
• Max. 5% van de winst van de vennootschap, met 

absoluut maximum van 500,000 EUR

Niet aftrekbaar (maar vaak een feitenkwestie)

100% aftrekbaar

! Kledij die in het privéleven kan gebruikt worden 
(als stads-, avonds- ceremonie-, reis- of 
vrijetijdskledij)
• Belast als VAA bij de verkrijger

BTW is aftrekbaar

BTW is aftrekbaar

De btw is niet aftrekbaar, tenzij de kledij nodig is 
voor de beroepsactiviteit (dan 100% aftrekbaar)

Niet van toepassing

Niet aftrekbaar (maar vaak een feitenkwestie)

Niet van toepassing
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