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Te hoog kostenforfait leidt tot aanslag geheime commissielonen 
(doch wetswijziging brengt gedeeltelijk soelaas) 
Luc STOLLE 
NEWSLETTER juli 2013 

 
Een bedrijfsleider ontvangt van een BVBA een gemiddeld maandelijks forfait van 750 EUR 
voor kosten die eigen zijn aan de werkgever. De administratie vindt dit bedrag onredelijk. 
Zij merkt op dat een groot deel van de zgn. Kosten gemakkelijk konden worden 
verantwoord door stukken (bijv. restaurant, relatiegeschenken). Bovendien stelde de 
administratie vast dat de BVBA deze kosten rechtstreeks kon betalen (bijv. via een 
betaalkaart). Zij meent dan ook 
dat de vergoedingen aan de bedrijfsleider werden toegekend uit hoofde van zijn functie in 
de BVBA maar niets met kosten eigen aan de werkgever te maken hebben. De bedrijfsleider 
heeft derhalve een voordeel genoten en dit voordeel heeft het karakter van een bijkomende 
bezoldiging. 

Vermits de BVBA aldus kosten heeft gemaakt zoals bedoeld in artikel 57 WIB/92, die niet 
als zodanig zijn vermeld op fiches 281.20 en samenvattende opgaven, en zij niet aantoont 
dat die kosten of voordelen van alle aard door de 
genieter spontaan zijn opgenomen in zijn PBaangiften, heeft de fiscus terecht toepassing 
gemaakt van art. 219 WIB/92 (bijzondere aanslag op geheime commissielonen). De 
rechtbank wijst er verder op dat nergens is bepaald dat dit artikel slechts zou kunnen 
worden toegepast wanneer er sprake zou zijn van kwade trouw. 

Volledigheidshalve vermelden wij hier dat met de Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en 
financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling een andere 
mogelijkheid werd gecreëerd om alsnog te ontsnappen 
aan de bijzondere aanslag van 309 %, m.n. wanneer het bedrag van het voordeel of de 
commissie enz. begrepen is in een aanslag die met het akkoord van de verkrijger ervan in 
diens naam wordt gevestigd binnen de driejarige termijn. Daar staat wel tegenover dat het 
voordeel niet meer aftrekbaar is voor de vennootschap.  
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