
De notionele intrestaftrek of aftrek voor risicokapitaal

Het is al geruime tijd bekend dat Europa wil dat België stopt met het fiscale gunststatuut voor de Belgische
coördinatiecentra.  Via de invoering van dit statuut voor de coördinatiecentra is België er destijds in geslaagd om
verschillende grote ondernemingen naar ons land te trekken.  Het verdwijnen van dit gunstig statuut zou wellicht
het vertrek kunnen inluiden van verschillende grote ondernemingen met uiteraard een verlies aan jobs en
belastinginkomsten voor de Staat.  De regering zit hiermee uiteraard verveeld.
Daarenboven heeft Nederland nu reeds aangekondigd dat zij werk gaat maken van nieuwe belastingverlagingen:
het normale tarief zou zakken van 31,5% naar 26,9% en het verlaagd tarief zou dalen van 27% naar 20%!!!
In ons land bedraagt het normaal tarief momenteel 33,99% en het verlaagd tarief 24,25%.  Het budget van de
Staat laat wellicht niet toe om de Belgische tarieven ook opnieuw te laten zakken.
Dan maar wat creatief uit de hoek komen.
Wanneer een vennootschap investeringen financiert met vreemd vermogen (bankkredieten, leningen, enz...) dan
zijn de intresten fiscaal aftrekbaar.
Wanneer diezelfde vennootschap investeringen financiert met eigen vermogen (kapitaal + reserves) dan krijgt ze
hiervoor geen fiscale aftrek.
De aandeelhouders krijgen dus geen vergoeding voor het geld dat ze ter beschikking stellen van hun
vennootschap.  Een regelrechte fiscale discriminatie!!  En precies hierop wil de regering inspelen.

Vennootschappen zullen elk belastbaar tijdperk een bedrag gelijk aan een percentage van het eigen vermogen in
mindering mogen brengen van het belastbaar inkomen.  Dus voortaan krijgen de aandeelhouders ook een
vergoeding voor het kapitaal dat zij aan hun vennootschap ter beschikking stellen.  Op die manier wil men ook
aandeelhouders motiveren om extra kapitaal in de ondernemingen te stoppen en wil men bereiken dat de
ondernemingen winsten zouden reserveren eerder dan ze als dividenden uit te keren.
Op het eigen vermogen zal de vennootschap een intrestaftrek mogen toepassen gelijk aan de rentevoet van de
lineaire obligaties op 10 jaar.  Deze bedraagt momenteel ongeveer 3,5 %.  Kleine vennootschappen zullen daar
bovenop 0,5% extra krijgen.
Deze maatregel wordt van kracht vanaf het aanslagjaar 2007 (balansen vanaf 31/12/2006).

Al bij al een vrij interessante maatregel waardoor elke vennootschap minder belastingen zal betalen.
In onze volgende Fiskompass zullen wij deze maatregel volledig beschrijven en uitdiepen.
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