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Het aangifteformulier vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 
2020 bevat een aantal wijzigingen, die onder meer te wijten zijn 
aan de eerste toepassing van de aftrek van de groepsbijdrage 
en de invoering van de vervroegde verliesaftrek (“carry back”). 
Daarnaast zijn er een aantal bijkomende vakken gecreëerd die 
verband houden met informatieverstrekking in het kader van de 
zogenaamde Controlled Foreign Corporation (“CFC”)-wetgeving en 
groepsbijdrage-overeenkomsten.

When you have to be right
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Gewijzigde vakken en codes in een oogopslag
1.  Vak Belastbare gereserveerde winst

In dit vak zijn er twee bijkomende 
toepassingsgevallen van een aanpassing in meer van 
de begintoestand toegevoegd, met betrekking tot de 
vrijstelling van ontvangen vergoedingen in het kader 
van een groepsbijdrage-overeenkomst (rubriek 1062) 
of een interestaftrek-overeenkomst (rubriek 1063). 
Deze ontvangen vergoedingen zijn immers vrijgesteld 
in de vennootschapsbelasting (art. 194septies, eerste 
en tweede streepje).

Daarnaast is er nu ook een aparte rubriek 
voorzien (rubriek 1067) voor een aanpassing 
in min van de begintoestand van de reserves, 
teneinde een “ontvangen” groepsbijdrage  
(die boekhoudkundig echter geen opbrengst is) 
op te nemen in de belastbare grondslag  
(art. 185, §4, eerste lid WIB 92).
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2. Vak Vrijgestelde gereserveerde winst
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In dit vak is een nieuwe regel (rubriek 1128) opgenomen waar  
de vennootschap een vrijgestelde reserve “ter versterking van  
de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de  
COVID-19-pandemie” (in het kader van de zogenaamde “carry back” 
van verliezen) dient aan te geven. Het betreft het eventuele verlies 
van, naargelang het geval, aanslagjaren 2020 of 2021 dat krachtens 
het nieuwe artikel 194septies/1 WIB 92 reeds in mindering kan 
worden gebracht van de winst van aanslagjaar 2020 (verband 
houdende met een boekjaar dat afgesloten wordt tussen 13 maart 
2019 en 31 juli 2020). Deze tijdelijke vrijgestelde reserve is afkomstig 
van een corresponderende vermindering van een belastbare 
reserve van hetzelfde aanslagjaar. Welke die belastbare reserve 
is die verminderd wordt teneinde deze vrijgestelde reserve aan te 
leggen, dient de vennootschap aan te geven in een nieuwe bijlage 
bij het aangifteformulier (Opgave 275COV).

Bovendien is er nu ook een bijkomende regel opgenomen (rubriek 1180) waarin de vennootschap dient 
aan te geven hoeveel vrijgestelde reserves er geïncorporeerd zijn in het kapitaal en de uitgiftepremies.
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3. Vak Verworpen uitgaven
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Een nieuwe rubriek “niet-aftrekbaar financieringskostensurplus” 
(rubriek 1262) is opgenomen aangezien een dergelijk surplus fiscaal 
niet aftrekbaar is (art. 198/1, §2 WIB 92). 

In het kader van diezelfde regeling  
(artikel 198/1 WIB 92) is ook nog een 
rubriek 1263 opgenomen, waarin de 
vergoedingen die betaald worden in geval 
van een overdracht van het grensbedrag 
in het kader van een interestaftrek-
overeenkomst dienen te worden  
opgenomen (art. 198, §1, 15° WIB 92).

Ook de (niet-aftrekbare) vergoedingen 
die betaald worden in het kader van een 
groepsbijdrage-overeenkomst maken het 
voorwerp uit van een nieuwe rubriek  
(rubriek 1264).

Er is een rubriek 1266 voorzien in het kader van de verhoging van de terugname van een in het voorgaande 
belastbare tijdperk afgetrokken eventueel verlies van aanslagjaar 2020 (de achterwaartse verliesaftrek),  
ter compensatie van een daling van het gewoon tarief (art. 185, §5 WIB 92).

Ook de niet-uitgekeerde winst van een gecontroleerde 
buitenlandse vennootschap dient in de belastbare basis te 
worden opgenomen indien die winst voortkomt uit een (of een 
reeks van) kunstmatige constructie(s) die zijn opgezet met als 
wezenlijk doel een belastingvoordeel te verkrijgen (rubriek 1238) 
(art. 185/2, §1 WIB 92).

Daarnaast is er nog een rubriek (rubriek 1237) opgenomen voor inkomsten 
verwezenlijkt in het kader van een “hybridemismatch” en die niet opgenomen 
zijn in de winst van de gerechtigde vennootschap (art. 185, §2/1 WIB 92).

Betalingen die in de loop van een 
belastbaar tijdperk dat ten vroegste 
op 01.01.2019 aanvangt, werden  
gedaan in het kader van een 
hybridemismatch, dienen te worden 
ingevuld in rubriek 1236  
(art. 198, § 1, 10°/1 tot 10°/4, WIB 92).
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4. Vak Uiteenzetting van de winst
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Vooreerst zijn hier twee rubrieken (rubrieken 1422 
en 1425) toegevoegd voor het geval een aangelegde 
investeringsreserve belastbaar wordt wegens niet-naleving 
van de investeringsverplichting of schending van de 
onaantastbaarheidsvoorwaarde. Aangezien er géén aftrekken 
mogelijk zijn op dergelijke belastbare investeringsreserves 
(art. 207, lid 7 en 8 WIB 92), maken ze dan ook deel uit van de 
bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is.

Ook het gedeelte van een “ontvangen” groepsbijdrage dat 
het negatieve resultaat van het jaar overschrijdt maakt deel 
uit van de bestanddelen waarop de aftrekbeperking van 
toepassing is en vormt dan ook een aparte rubriek in dit vak 
(rubriek 1426).
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Verder zijn er, na de verdeling van het resultaat volgens oorsprong, drie correctierubrieken (rubrieken 1485, 1486 en 1487) 
opgenomen:

Een eerste correctievak (rubriek 1485) betreft zowel de 
verliezen van buitenlandse oorsprong die in het buitenland 
in hetzelfde jaar zijn afgetrokken (waardoor ze niet in België 
kunnen afgetrokken worden) als de voorheen in België 
afgetrokken buitenlandse verliezen maar die dit belastbaar 
tijdperk belastbaar worden in België omdat niet langer 
aangetoond kan worden dat ze nog niet in het buitenland 
zijn afgetrokken.

Het tweede correctievak (rubriek 1486) 
betreft een correctie voor de aan een 
vaste inrichting toerekenbare winst 
die verwezenlijkt is middels bepaalde 
“hybridemismatches”. Deze winst moet 
worden afgetrokken van het “bij verdrag 
vrijgesteld resterend resultaat” en 
toegevoegd worden aan het “Belgisch 
resterend resultaat” aangezien ze in 
België belastbaar is.

Het derde en laatste correctievak heeft 
betrekking op de in het buitenland 
behaalde winst van een vaste inrichting 
uit een verdragsland (“Controlled Foreign 
Corporation”) maar die toch in België 
belastbaar is omdat ze voortkomt uit een 
kunstmatige constructie die als wezenlijk 
doel heeft een belastingvoordeel te 
verkrijgen (cfr. art. 185/2, §3 WIB 92).

Ook is in dit vak voor de eerste maal 
een rubriek (rubriek 1445) opgenomen 
waarin de aftrek van de groepsbijdrage 
kan toegepast worden. Voor een verdere 
toelichting omtrent deze aftrek van de 
groepsbijdrage kan nuttig verwezen 
worden naar Circulaire 2020/C/29 over 
de aftrek van de groepsbijdrage van  
13 februari 2020.
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Er zijn ook nog bijkomende rubrieken gecreëerd (rubrieken 1473, 1477, 1469 en 1475) teneinde rekening  
te houden met de belastbaarheid, naargelang het geval aan 33,99% of 29,58%, van voorheen vrijgestelde 
reserves in het kader van het “tax shelter”-regime en van investeringsreserves. Deze rubrieken kaderen  
in de antimisbruikbepaling van de daling van de tarieven vennootschapsbelasting als gevolg van de  
wet van 25 december 2017 (“Zomerakkoord”).
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5. Vak Beperking van de aftrekken van de resterende winst
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In dit nieuwe vak dient de vennootschap, indien zij een “kleine vennootschap”  
is (cfr. art. 1:24, §1-6 WVV) aan te kruisen of deze aangifte betrekking heeft op  
een van de eerste vier boekjaren vanaf de oprichting.

Dit heeft te maken met het feit dat een kleine vennootschap tijdens deze eerste vier jaren niet 
onderworpen is aan de aftrekbeperking van de “korf” (art. 207, lid 5 WIB 92). Over de aftrekbeperking 
van de “korf” kan nuttig verwezen worden naar Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019.

6. Vak Afzonderlijke aanslag van de overschatting van de winst die is vrijgesteld  
ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de  
COVID-19-pandemie

Dit nieuwe vak betreft de afzonderlijke aanslag (art. 219 ter WIB 92) op een vennootschap die in 
het kader van de achterwaartse verliesaftrek (art. 194septies/1 WIB 92) het eventuele verlies van 
aanslagjaar 2020 met méér dan 10% heeft overschat.



7. Vak Voorafbetalingen

Artikel 7 van de wet van Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie voorziet in een verhoging van de percentages waarmee de bedragen van de voorafbetalingen, 
die betrekking hebben op het derde en vierde kwartaal van het boekjaar, die zijn gedaan ten laatste de tiende dag 
van de tiende maand van het boekjaar en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar wanneer deze 
voorafbetalingen betrekking hebben op een belastbaar tijdperk dat afsluit tussen 30 september 2020 en 31 januari 2021 
inbegrepen, worden vermenigvuldigd tot respectievelijk 2,25 en 1,75 maal de basisrentevoet.
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De aangepaste percentages voor de voorafbetalingen zijn als volgt: 

Deze verhoging is niet van toepassing op vennootschappen die:

• in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk een inkoop van 
eigen aandelen of een kapitaalvermindering verrichten of dividenden (als bedoeld in artikel 18 WIB92 maar met 
uitsluiting van de in artikel 186 WIB 92) betalen of toekennen;

• in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk aan de personen 
bedoeld in artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° WVV (directieleden etc.) een variabele remuneratie betalen;

• in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk, ofwel:
- een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is opgenomen 

op een van de lijsten waarnaar wordt verwezen in artikel 307, §1/2 WIB 92 of een Staat die is opgenomen in de 
lijst in artikel 179 KB/WIB 92;

- betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een van de in het eerste streepje 
bedoelde Staten, voor zover deze betalingen in de loop van die periode een totaalbedrag vormen van ten 
minste 100 000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke 
en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

VA Gunstregime Gewoon systeem 

VA1 9 % 9%

VA2 7,5% 7,5%

VA3 6,75% 6%

VA4 5,25% 4,5%

8. Vak Vermeerdering ingevolge de overschrijding van de maximale steunintensiteit ten 
gevolge van de achterwaartse aftrek van landbouwverliezen

Indien een vennootschap heeft geopteerd voor de achterwaartse aftrek van landbouwverliezen (art. 206, §4 WIB 92) 
en hierdoor van het teveel aan belasting is ontheven (cfr. art. 375/1 WIB 92), dient zij de betreffende vermeerdering  
(cfr. art. 168/1, §3 WIB 92) in dit nieuwe vak te vermelden.
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9. Vak Vanaf 26 juli 2017 aangebrachte wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar

In dit nieuwe vak dient een vennootschap aan te geven of zij de afsluitdatum 
van haar boekjaar heeft gewijzigd vanaf 26 juli 2017.

Dit heeft betrekking op de antimisbruikbepaling (art. 86.D. en 88, lid 2 van de wet van 25 december 2017) 
in geval van wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, doorgevoerd na 26 juli 2017.

10. Vak Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen

Hier dient de vennootschap de gevraagde gegevens te verstrekken in het kader van de wetgeving betreffende 
de gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (de zogenaamde Controlled Foreign Corporations waarvan  
de niet-uitgekeerde winsten toch in België belastbaar zijn krachtens 185/2, §3 WIB 92). Zie ook Circulaire 
2020/C/79 over de invoering van een CFC-bepaling in het Belgische recht van 9 juni 2020. 

11. Vak Groepsbijdrage-overeenkomsten

Hier dient de vennootschap de ondernemingsnummers te vermelden van de 
binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse 
vennootschappen waarmee ze dit aanslagjaar een groepsbijdrage-overeenkomst 
afgesloten heeft (cfr. art. 205/5, §2, lid 1-2 WIB 92).
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12. Vak Bescheiden en opgaven

Nieuwe formulieren
Een aantal nieuwe formulieren werden toegevoegd:

• 275 CDI: Interestaftrek-overeenkomst

• 275 CTIG: Groepsbijdrage-overeenkomst zoals bedoeld in artikel 205/5, §§2 tot 5 WIB92 

• 275 CRC: Overeenkomst van collectieve verzaking aan de berekening van de EBITDA 

• 274 APT-8: Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht 
in een inrichting in een steunzone – behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - kleine en 
middelgrote ondernemingen

• 274 APT-9: Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in 
een inrichting gelegen in een steunzone – behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen – andere dan 
kleine en middelgrote ondernemingen 

• 275 COV: Opgave bestemd voor de vaststelling en de opvolging van de tijdelijke vrijgestelde reserve in het 
kader van de achterwaartse verliesregeling (carry back-regeling) (art. 194 septies/1, §1, WIB92)

• 275 SE: Vrijstelling/overdracht van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus
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Head of International Tax van 
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Indieningsdatum
De aangiften in de vennootschapsbelasting voor 
aanslagjaar 2020 moeten ingediend worden tegen  
29 oktober 2020. Die datum geldt voor vennootschappen 
die boekhouden per kalenderjaar (dus afgesloten hebben 
op 31 december 2019) en voor vennootschappen die hun 
boekjaar afgesloten hebben in de loop van januari 2020.

Alle andere vennootschappen kunnen later indienen op 
basis van een nieuwe algemene regel. In de plaats van de 
vroegere regeling die rekening hield met de datum van de 
algemene vergadering, komt nu een eenvoudigere regel 
die alleen uitgaat van de balansdatum. Deze algemene 
regel houdt in dat vennootschappen vanaf de balansdatum 
een termijn van 7 maanden hebben om hun aangifte in te 
dienen, ongeacht de datum van de algemene vergadering. 
Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 
eerste dag van de maand na de balansdatum. Als de 
uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag 
of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste 
datum van indiening.


