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Federaal/Regionaal
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 – AANSLAGJAAR 2020 (INKOMSTEN 2019)
(Laatste bijwerking: Arr. GwH nr. 18/2019 van 07.02.2019, BS
14.08.2019)

Titel I. De verschillende
inkomstenbelastingen – definities
Art. 1. § 1. Als inkomstenbelastingen worden geheven:
1° een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, personenbelasting geheten;
2° een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, vennootschapsbelasting geheten;
3° een belasting op inkomsten van andere Belgische
rechtspersonen dan vennootschappen, rechtspersonenbelasting geheten;
4° een belasting op inkomsten van niet-inwoners, belasting van niet-inwoners geheten.
§ 2. De belastingen worden geheven door middel van
voorheffingen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden als bepaald in titel VI, hoofdstuk I.
Art. 1 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art. 1,
WIB art. 2, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 2. § 1. Voor de toepassing van dit Wetboek, van
de bijzondere wetsbepalingen op het stuk van de
inkomstenbelastingen en van de tot uitvoering ervan
genomen besluiten hebben de volgende termen de betekenis die is bepaald in dit artikel.
1° Rijksinwoners
Onder rijksinwoners worden verstaan:
a) de natuurlijke personen die:
- hun woonplaats in België hebben gevestigd;
- wanneer ze geen woonplaats hebben in België, de
zetel van hun fortuin in België hebben gevestigd;
b) de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden;
c) de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland die hun werkzaamheden in het buitenland uitoefenen in een land
waarvan zij geen onderdaan zijn of waar zij niet duurzaam verblijf houden, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ereambtenaren;
d) de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands
uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf
houden.
De vestiging van de woonplaats of van de zetel van
het fortuin in België wordt naar de omstandigheden
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beoordeeld. Evenwel worden, behoudens tegenbewijs,
geacht hun woonplaats […] in België te hebben gevestigd de natuurlijke personen die in het Rijksregister
van de natuurlijke personen zijn ingeschreven.
Voor gehuwden die zich niet in één van de in artikel
126, § 2, eerste lid, vermelde gevallen bevinden, wordt
de belastingwoonplaats bepaald door de plaats waar
het gezin is gevestigd.
2° Gehuwden en echtgenoten-wettelijk samenwonenden
De wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld
met gehuwden, en een wettelijk samenwonende wordt
gelijkgesteld met een echtgenoot.
3° Gemeenschappelijke aanslag
Onder gemeenschappelijke aanslag wordt verstaan de
vestiging van één aanslag ten name van de beide echtgenoten of de beide wettelijk samenwonenden.
4° Kinderen
Onder kinderen wordt verstaan de afstammelingen
van de belastingplichtige en die van zijn echtgenoot,
alsmede de kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk
ten laste heeft.
[4°/1 Middelgrote onderneming
Onder middelgrote onderneming wordt een natuurlijke persoon of een rechtspersoon verstaan die een economische activiteit uitoefent en die in ten minste twee
van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken
een gemiddeld personeelsbestand heeft van minder
dan 250 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten
en waarvan:
- de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde het bedrag van 50 miljoen euro niet overschrijdt; of
- het balanstotaal het bedrag van 43 miljoen euro
niet overschrijdt.
Wanneer het belastbare tijdperk een duur heeft van
minder of meer dan twaalf maanden, wordt het bedrag
van de in het eerste lid bedoelde omzet, exclusief de
belasting over de toegevoegde waarde, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de
teller het aantal maanden van het betrokken belastbare
tijdperk, waarbij elke begonnen maand voor een volle
maand wordt geteld.
Indien de onderneming een verbonden onderneming
is, worden de criteria inzake jaaromzet en jaarlijks
balanstotaal op geconsolideerde basis vastgesteld. Om
het gemiddelde personeelsbestand van een verbonden
onderneming te bepalen, wordt het gemiddelde personeelsbestand van elk van de betrokken verbonden vennootschappen in het belastbare tijdperk opgeteld.
De in het eerste lid bedoelde omzet, balanstotaal en
gemiddeld personeelsbestand worden verhoogd met de
jaaromzet, het balanstotaal en het gemiddeld perso-
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neelsbestand van elke partneronderneming, in verhouding tot het hoogste percentage van de volgende vier
percentages:
- hetzij het in paragraaf 4, eerste lid, bedoelde deelnemingspercentage van de eerstgenoemde onderneming in de stemrechten van de andere onderneming;
- hetzij het in paragraaf 4, eerste lid, bedoelde deelnemingspercentage van de andere onderneming in de
stemrechten van de eerstgenoemde onderneming;
- hetzij het in paragraaf 4, eerste lid, bedoelde deelnemingspercentage van de eerstgenoemde onderneming in het kapitaal van de andere onderneming;
- hetzij het in paragraaf 4, eerste lid, bedoelde deelnemingspercentage van de andere onderneming in het
kapitaal van de eerstgenoemde onderneming.
In het geval van een nieuwe onderneming waarvan
het eerste, tweede of derde belastbare tijdperk nog
niet is afgesloten, worden de in aanmerking te nemen
gegevens bepaald door middel van een in de loop van
het belastbare tijdperk te goeder trouw gemaakte
schatting.
Een onderneming kan evenwel geen middelgrote
onderneming zijn indien de controle over het kapitaal
of de stemrechten van de onderneming, individueel of
gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor 25
pct. of meer wordt uitgeoefend door één of meerdere
aanbestedende overheden als bedoeld in artikel 2 van
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De in paragraaf 4, tweede lid, bedoelde gevallen die
niet verbonden zijn met de voornoemde onderneming,
worden voor de toepassing van dit lid niet beschouwd
als aanbestedende overheden.]
[4°/2 Onderneming in moeilijkheden
Onder onderneming in moeilijkheden wordt een
onderneming verstaan:
- waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan op dat ogenblik het beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen zoals bepaald in de artikelen XX.32 en XX.100 van het
Wetboek van economisch recht;
- waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend zoals bepaald in titel V van boek XX
van het Wetboek van economisch recht;
- die een ontbonden vennootschap is en zich in staat
van vereffening bevindt;
- waarvan ten gevolge van geleden verlies het netto
actief is gedaald tot minder dan de helft van het vaste
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal;
- die steun heeft ontvangen die door de Europese
Commissie geacht wordt verenigbaar te zijn met de
richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun
aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden
van 31 juli 2014 (PB C 249) of met artikel 107, derde
lid, b, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie en die in het geval van reddingssteun de
lening nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog
niet heeft beëindigd of in het geval van herstructureringssteun zich nog steeds in de herstructureringsfase
bevindt.]
5° Vennootschappen
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Er wordt verstaan onder:
a) vennootschap: enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling die [...] een onderneming
exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van
winstgevende aard [en die:
- ofwel rechtspersoonlijkheid bezit naar het recht,
Belgisch of buitenlands, dat haar beheerst;
- ofwel wordt beheerst door een buitenlands recht die
haar geen rechtspersoonlijkheid toekent maar een
rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met die van een
vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar Belgisch
recht en voldoet aan de definitie van binnenlandse
vennootschap als bedoeld onder b) hieronder.]
Lichamen met rechtspersoonlijkheid die naar Belgisch
recht zijn opgericht en voor de toepassing van de
inkomstenbelastingen worden geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten, worden niet als vennootschappen aangemerkt;
b) binnenlandse vennootschap: enigerlei vennootschap die in België [...] haar voornaamste inrichting of
haar zetel van bestuur of beheer heeft en niet van de
vennootschapsbelasting is uitgesloten.
[De vennootschap die haar statutaire zetel in België
heeft, wordt behoudens tegenbewijs vermoed daar ook
haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur
of beheer te hebben. Het tegenbewijs wordt enkel aanvaard indien er bovendien is aangetoond dat de fiscale
woonplaats van de vennootschap in een andere Staat
dan België is gevestigd volgens de fiscale wetgeving
van deze andere Staat;]
b)bis. Intra-Europese vennootschap: iedere vennootschap van een Lidstaat van de Europese Unie:
- die geen binnenlandse vennootschap is,
- die een rechtsvorm heeft genoemd in bijlage I, deel
A, bij de Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking
tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en
voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE
of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat
[…], [met dien verstande dat, met betrekking tot de
vennootschappen naar Belgisch recht bedoeld in punt
b van deze bijlage, de verwijzingen naar "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid",
"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", en naar "gewone commanditaire vennootschap" ook moeten worden verstaan als een verwijzing
naar respectievelijk de "besloten vennootschap", de
"coöperatieve vennootschap "en de "commanditaire
vennootschap";]
- die volgens de fiscale wetgeving van een lidstaat
van de Europese Unie, andere dan België, wordt geacht
fiscaal in die Staat te zijn gevestigd zonder volgens een
met een derde Staat gesloten verdrag inzake dubbele
belastingheffing te worden geacht fiscaal buiten de Europese Unie te zijn gevestigd, en
- die, zonder mogelijkheid van keuze en zonder ervan
te zijn vrijgesteld, is onderworpen aan een van de be-
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lastingen gelijkaardig aan de vennootschapsbelasting
opgesomd in bijlage I, deel B, van de voormelde richtlijn;
c) buitenlandse vennootschap: [onverminderd de bepaling onder 5°, b,] enigerlei vennootschap die in België geen [...] voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer heeft;
d) financieringsvennootschap: enigerlei vennootschap die zich uitsluitend of hoofdzakelijk bezighoudt
met dienstverrichtingen van financiële aard ten voordele van vennootschappen die met de dienstverrichtende vennootschap noch rechtstreeks noch onrechtstreeks een groep vormen;
e) thesaurievennootschap: enigerlei vennootschap
waarvan de werkzaamheid uitsluitend of hoofdzakelijk
bestaat in het verrichten van geldbeleggingen;
f) beleggingsvennootschap: enigerlei vennootschap
die het gemeenschappelijk beleggen van kapitaal tot
doel heeft;
g) gereglementeerde vastgoedvennootschap: enigerlei openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap, zoals bedoeld in artikel 2 van de
wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
h) beleggingsvennootschap met vast kapitaal voor
belegging in vastgoed: enigerlei beleggingsvennootschap met vast kapitaal, zoals bedoeld in de artikelen
195 en 288 van de wet van 19 april 2014 betreffende
de alternatieve instellingen voor collectieve belegging
en hun beheerders, die als uitsluitend doel hebben de
belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3°, van dezelfde wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen.
5°/1 Groep van vennootschappen
Onder groep van vennootschappen wordt verstaan het
geheel van vennootschappen die met elkaar verbonden
zijn in de zin van [artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen].
5°bis Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Onder gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verstaan:
- het onverdeeld vermogen dat een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die
voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen
of overeenkomstig analoge bepalingen van buitenlands
recht;
- het onverdeeld vermogen dat een beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders of overeenkomstig
analoge bepalingen van buitenlands recht.
[5°ter Gevestigd
Wanneer de term gevestigd gebruikt wordt met betrekking tot enigerlei vennootschap, vereniging, in15 augustus 2019

richting of instelling in verhouding tot een Staat of een
groep van Staten, betekent deze term dat deze haar fiscale woonplaats heeft in die Staat of in een van die
Staten van die groep van Staten volgens de fiscale wetgeving van die Staat, zonder dat zij ten gevolge van
een verdrag ter vermijding van dubbele belasting haar
fiscale woonplaats buiten die Staat of groep van Staten
heeft.]
6° [Kapitaal
Er wordt verstaan onder:
a) "Kapitaal", in hoofde van een vennootschap:
1) het kapitaal van een naamloze vennootschap zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of, in geval van een vennootschap met een
andere rechtsvorm waarvoor het Belgisch of buitenlands recht dat haar beheerst in een gelijkaardig begrip
voorziet, het begrip zoals bedoeld in dat recht;
2) voor vennootschapsvormen waarvoor het Belgisch
of buitenlands recht dat de vennootschap beheerst niet
in een gelijkaardig begrip voorziet, het eigen vermogen
van de vennootschap als bedoeld in het Belgisch recht
of het buitenlands recht dat de vennootschap beheerst,
in zoverre het gevormd wordt door inbrengen in geld of
in natura, andere dan inbrengen in nijverheid.
b) Gestort kapitaal
Zowel voor een binnenlandse als voor een buitenlandse vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal zoals
het geldt terzake van de vennootschapsbelasting.]
[6°/1 Fusie door overneming, fusie door oprichting
van een nieuwe vennootschap, splitsing door overneming, splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, gemengde splitsing, verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming en verrichting gelijkgesteld met splitsing, of, verkort, "fusie, splitsing en
verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een
splitsing";
Er wordt verstaan onder:
a) Fusie door overneming: de rechtshandeling waarbij
de activa en passiva van het vermogen van één of meer
vennootschappen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op een andere, reeds bestaande vennootschap overgaan tegen uitreiking van
aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de
aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende
van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van deze aandelen.
Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten
toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend
geval verhoogd met de reserves die op grond van een
statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit
alles gedeeld door het aantal aandelen;
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b) Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva
van het vermogen van twee of meer vennootschappen,
als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in
hun geheel op een door hen opgerichte vennootschap
overgaan tegen uitreiking van aandelen van de nieuwe
vennootschap aan de aandeelhouders of vennoten van
de ontbonden vennootschappen, eventueel met een
opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte
aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat
de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een
naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a);
c) Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming: de rechtshandeling waarbij de activa en de
passiva van het vermogen van een vennootschap, als
gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun
geheel overgaan op de vennootschap die al haar aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit;
d) Splitsing door overneming: de rechtshandeling
waarbij de activa en de passiva van het vermogen van
een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op meerdere vennootschappen overgaan, tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap,
al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen
van de verkrijgende vennootschappen, eventueel met
een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10
pct. van de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte
aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat
de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een
naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a);
e) Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun
geheel op verschillende door haar opgerichte vennootschappen overgaan tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap
al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen
van de verkrijgende vennootschappen, eventueel met
een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10
pct. van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte
aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat
de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een
naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a);
f) Gemengde splitsing: de rechtshandeling waarbij de
activa en de passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel overgaan op één of meer bestaande vennootschappen en op één of meer door haar
84

opgerichte vennootschappen tegen uitreiking aan de
aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap, al dan niet volgens een pro rataregeling,
van aandelen van de verkrijgende vennootschappen,
eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct. van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde
van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of
buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap
beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het
kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet,
wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub
a);
g) Verrichtingen gelijkgesteld met een splitsing:
1) De rechtshandeling waarbij een deel van de activa
en passiva van het vermogen van een vennootschap,
zonder ontbinding, overgaat op één of meer bestaande
of door haar opgerichte vennootschappen tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de overdragende vennootschap, al dan niet volgens een pro
rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct. van
de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale
waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de
verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip
gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze
vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald
volgens de regels sub a);
2) De rechtshandeling waarbij een deel van de activa
en passiva van het vermogen van een vennootschap,
zonder ontbinding, overgaat op een andere vennootschap die reeds al haar aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit.
Deze rechtshandelingen kunnen ook plaatsvinden
wanneer een of meer vennootschappen waarvan het
vermogen overgaat, in vereffening zijn of in staat van
faillissement verkeren, mits zij nog geen begin hebben
gemaakt met de uitkering van hun vermogen aan hun
aandeelhouders of vennoten.
Wanneer een vennootschap, die haar vermogen of een
deel ervan overdraagt, de rechtsvorm van een vereniging of stichting naar Belgisch recht, of een gelijkaardige rechtsvorm naar buitenlands recht heeft, een belangeloos doel nastreeft en geen aandelen of deelbewijzen heeft uitgegeven, moeten de hierbovenvermelde definities gelezen worden zonder rekening te houden met de vermeldingen betreffende de uitreiking van
aandelen of van een opleg aan haar aandeelhouders of
vennoten.
6°/2: Inbreng van de algemeenheid van goederen en
inbreng van bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid
Er wordt verstaan onder:
a) Inbreng van een algemeenheid van goederen: de
rechtshandeling waarbij een natuurlijke persoon of een
vennootschap de activa en passiva van het vermogen,
zonder ontbinding, in hun geheel overdraagt aan een
vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat uit aandelen van de verkrijgende vennootschap;
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