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Notionele interestaftrek
De fiscale beloning voor risicokapitaal
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1. Notionele interestaftrek: stimulerende
maatregel voor ondernemerschap
Het eigen vermogen wordt voortaan een stuk aantrekkelijker
voor ondernemingen. Vanaf aanslagjaar 2007 treedt een
nieuwe fiscale steunmaatregel in werking: de notionele
interestaftrek. Door die maatregel zal de belastingdruk voor
vele vennootschappen aanzienlijk verminderen.
De essentie van deze belastingaftrek voor risicokapitaal is de
toekenning van een (notionele) interestaftrek. Deze wordt
berekend op het risicokapitaal van een onderneming. De
aandeelhouders ontvangen een fiscale beloning voor het
eigen vermogen dat in de onderneming aanwezig is.
De bedoeling van de wetgever is drieledig:
• de fiscale discriminatie tussen eigen en vreemd vermogen
wegwerken,
• het behoud en de ontwikkeling verzekeren van
ondernemingen, en KMO’s in het bijzonder,
• een alternatief bieden aan de coördinatiecentra zodat ze in
België blijven.
Deze brochure toont wat deze nieuwe maatregel juist inhoudt.
Fortis wil u informeren hoe u efficiënt gebruikmaakt van de
notionele interestaftrek.



2. Hoe werkt het?
a. De formule
De basis van de notionele interestaftrek is het boekhoudkundig eigen vermogen. Door een aantal uitsluitingen af te
trekken van dat eigen vermogen, bekomt u het risicokapitaal
dat wordt vermenigvuldigd met de risicovrije rentevoet op 10
jaar. Het resultaat van deze berekening mag u in mindering
brengen van de belastbare basis.
b. Eigen vermogen
De formule vertrekt vanuit het eigen vermogen van de
vennootschap op het einde van het vorige boekjaar, in
overeenstemming met de wetgeving op de boekhouding en
de jaarrekeningen van vennootschappen. Voert een
vennootschap een vereenvoudigde boekhouding en maakt ze
geen jaarrekening op? Dan kan ze geen gebruikmaken van de
notionele interestaftrek.
Concreet is het boekhoudkundig eigen vermogen de optelsom
van het kapitaal, de uitgiftepremies, de herwaarderingsmeerwaarden, de (wettelijke, onbeschikbare, belastingvrije en
beschikbare) reserves, de overgedragen winsten en verliezen,
en de kapitaalsubsidies. Voorzieningen maken geen deel uit
van het eigen vermogen.
Twee onderdelen van het boekhoudkundig eigen vermogen
sluit de wetgever meteen al uit: de
herwaarderingsmeerwaarden en de kapitaalsubsidies. Beide

Notionele interestaftrek =
(eigen vermogen - uitsluitingen)
x risicovrije rentevoet

hebben geen impact op het belastbaar resultaat van de
vennootschap. Daarom tellen ze niet mee bij het risicokapitaal.
Bovendien bestond er bij de herwaarderingsmeerwaarden de
vrees dat het risicokapitaal kunstmatig zou worden verhoogd
door niet-belaste meerwaarden in de balans op te nemen.
c. Uitsluitingen
Om het risicokapitaal te kennen, moet men rekening houden
met een aantal uitsluitingen. Deze uitsluitingen kan men
opdelen in 3 groepen:
• aandelen,
• activa met inkomsten belast in het buitenland,
• activa die vallen onder de anti-misbruikmaatregel.
1. Aandelen
Welke dient men in mindering te brengen van het eigen
vermogen?
De fiscale nettowaarde, aan het einde van het vorige
belastbaar boekjaar, van:
• de eigen aandelen en financiële vaste activa die uit
deelnemingen en andere aandelen bestaan,
• de aandelen van beleggingsvennootschappen waarvan de
eventuele inkomsten in aanmerking komen voor aftrek als
Definitief Belaste Inkomsten, kortweg de DBI-Beveks.
De belangrijkste reden voor de uitsluiting van de financiële
vaste activa (participaties in een dochteronderneming) is dat



de wetgever wil voorkomen dat dezelfde kapitaalinbreng
meerdere keren recht geeft op de notionele interestaftrek.
2. Activa met inkomsten belast in het buitenland
Het gaat hier om onroerende goederen en vaste inrichtingen
die een Belgische vennootschap in het buitenland bezit en
waarvan de inkomsten in België zijn vrijgesteld door de
toepassing van een dubbelbelastingverdrag.
De uitsluiting is logisch omdat de inkomsten niet belastbaar
zijn in België. Het zou dan ook onterecht zijn dat het eigen
vermogen dat in deze activa is geïnvesteerd, recht geeft op de
notionele interestaftrek.
Welke zijn uitgesloten uit het eigen vermogen?
• Buitenlandse vaste inrichting: het verschil tussen de
nettoboekwaarde van de activabestanddelen van de
inrichting en het totaalbedrag van de passivabestanddelen
die op de vaste inrichting toerekenbaar zijn.
• Buitenlandse onroerende goederen: het verschil tussen de
nettoboekwaarde van deze onroerende goederen en
passivabestanddelen die erop toerekenbaar zijn.
3. Activa die vallen onder de anti-misbruikmaatregel
Deze activa kan men eigenlijk rangschikken onder de noemer
privévermogen dat zich in de vennootschap bevindt.
Welke zijn uitgesloten uit het eigen vermogen?
• Overdreven investeringen: de nettoboekwaarde van de
materiële vaste activa of een gedeelte ervan, voor zover de
kosten onredelijk hoog zijn in vergelijking met de
beroepsbehoeften. Bijvoorbeeld een zeer exclusieve wagen
in een kleine onderneming.
• Bepaalde beleggingen: de boekwaarde van bestanddelen
die als beleggingen worden aangehouden, en die in feite
niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen
voort te brengen. Het gaat om activa die niet zijn
toegewezen aan het bedrijf dat door de vennootschap
wordt uitgebaat. Doorgaans horen ze bij het privévermogen.
Bijvoorbeeld: juwelen, edele metalen en kunstvoorwerpen
(tenzij het om een juwelier of kunsthandel gaat).

• Villavennootschappen: de boekwaarde van de onroerende
goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot
dergelijke goederen, waarvan de bedrijfsleider (1ste
categorie – art 32, lid 1, 1° WIB), echtgenoot of kinderen
(wanneer ze het wettelijke genot van de inkomsten van die
kinderen hebben) gebruikmaken.
De bewijslast dat een activagedeelte uit de berekening
wegvalt, rust bij de belastingadministratie.
d. Wijzigingen tijdens het boekjaar
Verandert tijdens het belastbaar boekjaar de
nettoboekwaarde van de elementen die in aanmerking
komen, dan moet men het risicokapitaal verhogen of verlagen
met het bedrag van deze wijzigingen, berekend als gewogen
gemiddelde. De wijzigingen in deze berekening gebeuren
vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de
maand waarin de wijzigingen effectief plaatsvinden.
Belangrijk om te weten!
Het gaat niet alleen om veranderingen in de elementen die
van het bedrag van het risicokapitaal moeten worden
afgetrokken (onredelijke activa …), maar ook om
veranderingen in de elementen van het eigen vermogen in het
algemeen. De maatregel kan dus zowel in het voordeel als in
het nadeel spelen van de vennootschap. De wijzigingen in het
dagelijkse resultaat van een onderneming geven geen
aanleiding tot correctie van het risicokapitaal.
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e. Tarief
We kennen nu het risicokapitaal (= eigen vermogen –
uitsluitingen). Het bedrag van de notionele interestaftrek
berekenen we door het risicokapitaal te
vermenigvuldigen met de risicovrije rentevoet. Deze
risicovrije rentevoet is het gemiddelde van de maandelijkse
door het Rentefonds bekendgemaakte referte-index J van het
voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar naar waar het
aanslagjaar wordt genoemd. De index verwijst naar de
rentevoet van de 10-jarige lineaire overheidsobligatie (OLO).
Voor het aanslagjaar 2007 moet men zich baseren op de
gemiddelde rentevoet van 2005: deze bedraagt 3,442%.

Het percentage kan jaarlijks maximaal met 1% schommelen
en kan tot 6,5% oplopen. Bij KB kan men hiervan afwijken.
Voor kleine vennootschappen wordt het percentage verhoogd
met 0,5%. Wanneer is een vennootschap klein? Als ze niet
meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:
• jaargemiddelde van 50 personeelsleden,
• jaaromzet (excl. BTW) van € 7.300.000,
• balanstotaal van € 3.650.000.
Bedrijven met een gemiddeld personeelsbestand van meer dan
100, kunnen evenmin als kleine vennootschap worden aanzien.



3. Voorbeelden verhelderen
Voorbeeld 1. Vennootschap zonder uitsluitingen.
• Berekening van het risicokapitaal
Eigen vermogen
1.000.000
• Berekening van de notionele interestaftrek (NIA)
Grote vennootschap
NIA = 1.000.000 x 3,442%=
Kleine vennootschap
NIA = 1.000.000 x 3,942%=

34.420

Kapitaal en reserves

1.000.000

Nettowinst voor belastingen

200.000

Percentage notionele interestaftrek

3,442%

Tarief vennootschapsbelasting

33,99%

39.420

Voorbeeld 2. Vennootschap met uitsluitingen.
• Berekening van het risicokapitaal (eigen vermogen MIN
uitsluitingen)
Eigen vermogen
1.000.000
MIN herwaarderingsmeerwaarde
70.000
MIN FVA
120.000
MIN eigen aandelen 
30.000
MIN woning bedrijfsleider 
300.000
= Risicokapitaal 
480.000`
• Berekening van de notionele interestaftrek (NIA)
Grote vennootschap
NIA = 480.000 x 3,442% =
16.522
Kleine vennootschap
NIA = 480.000 x 3,942% =
18.922

Kapitaal en reserves

1.000.000

Nettowinst voor belastingen

200.000

Percentage notionele interestaftrek

3,442%

Tarief vennootschapsbelasting

33,99%

Uitsluitingen:
• Herwaarderingsmeerwaarde
• Financieel vaste activa
• Eigen aandelen
• Woning bedrijfsleider in vennootschap 

70.000
120.000
30.000
300.000

Samenvattende tabel
Zonder NIA

Voorbeeld 1
zonder uitsluitingen
Grote vennootschap

Winst voor belasting
NIA
Belastbaar inkomen
Vennootschapsbelasting
(33,99%)
Winst na belastingen
Belastingdruk

Kleine vennootschap

Voorbeeld 2
met uitsluitingen
Grote vennootschap

Kleine vennootschap

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

34.420

39.420

16.522

18.922

200.000

165.580

160.580

183.478

181.078

67.980

56.280

54.581

62.364

61.548

132.020

143.720

145.419

137.636

138.452

34 %

28 %

27 %

31%

31%

Op de onderste lijn ziet u de impact op de belastingdruk. Deze daalt van 34% naar maximaal 27%.



4. Bijkomende voorwaarden en kenmerken
a. Wie komt in aanmerking voor de notionele
interestaftrek?
In principe alle vennootschappen die:
• onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting,
• onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners
(buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting of
onroerende goederen in België).

De aftrek is beperkt tot de restwinst die overblijft na de aftrek
voor Definitief Belaste Inkomsten.

De volgende categorieën vennootschappen worden
uitdrukkelijk uitgesloten:
• bestaande coördinatiecentra,
• reconversievennootschappen (herstelwet 31/7/84),
• beleggingsvennootschappen van het type BEVEK, BEVAK
of VBS,
• coöperatieve participatievennootschappen (wet van
22/5/01) die een gelijkaardig fiscaal gunstregime genieten
als de beleggingsvennootschappen,
• zeevaartvennootschappen (tonnage taxregeling).
Belangrijk: zelfstandigen, belastbaar in de
personenbelasting, zijn eveneens uitgesloten.

c. Nieuwe vennootschappen
Nieuwe vennootschappen beschikken niet over een eigen
vermogen aan het einde van het voorgaande belastbaar
boekjaar. Daarom neemt men voor het eerste belastbaar
boekjaar van een nieuwe vennootschap de waarde van de
inbreng in kapitaal, verminderd met de bovenvermelde
uitsluitingen, als beginwaarde van het risicokapitaal.

b. Overdracht van notionele interestaftrek
De aftrek voor risicokapitaal gebeurt fiscaal-technisch na de
aftrek voor Definitief Belaste Inkomsten en vóór de aftrek van
overgedragen fiscale verliezen en de investeringsaftrek.

Wat als er voor een belastbaar boekjaar geen of onvoldoende
winst is om de aftrek voor risicokapitaal toe te passen? Dan
wordt de niet-verleende vrijstelling overgedragen op de winst
van de volgende 7 kalenderjaren.

d. Boekjaar van meer of minder dan 12 maanden
Duurt een belastbaar boekjaar meer of minder dan 12
maanden? Dan vermenigvuldigt men het tarief met een breuk
waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het
belastbaar boekjaar en de noemer gelijk is aan 365. Dit noemt
men proratering.
Tarief x

totaal aantal dagen van belastbaar boekjaar
365



e. Abnormale en goedgunstige voordelen
Er kan geen aftrek worden toegepast op het gedeelte van de
winst die voortvloeit uit ontvangen abnormale of goedgunstige
voordelen.
f. Opnulzetting van het inbrengrecht
Nog meer goed nieuws voor bedrijven. Vanaf 1 januari 2006
hoeft men niet langer een inbrengrecht van 0,5% te
betalen op de inbreng van nieuw kapitaal in een
vennootschap. Bij kapitaalverhoging wordt enkel nog een
vast recht van € 25 geheven.
Deze maatregel heeft geen impact op het inbrengrecht van
10% (Vlaamse gewest) en 12,5% (Brusselse en Waalse
gewest) voor natuurlijke personen die onroerende goederen
inbrengen die geheel of gedeeltelijk zijn bestemd voor
bewoning.
g. Compenserende maatregelen
De interestaftrek voor risicokapitaal mag normaal gezien geen
impact hebben op de overheidsbegroting. Daarom zijn er een
aantal compenserende maatregelen ingevoerd:
• Opnulzetting gewone investeringsaftrek. Het percentage
van de gewone eenmalige en gespreide investeringsaftrek
staat voortaan op nul. De verhoogde investeringsaftrek
voor specifieke investeringen blijft van kracht.
• Nieuwe meerwaarde-definitie. Vanaf aanslagjaar 2007 moet
u bij de berekening van een fiscale meerwaarde de kosten
van vervreemding aftrekken. In de praktijk heeft dit vooral
gevolgen voor de berekening van meerwaarden op
aandelen en de gespreide belasting van gerealiseerde
meerwaarden.
• Afschaffing belastingkrediet. Vanaf aanslagjaar 2007
kunnen vennootschappen die genieten van het verlaagde
tarief in de vennootschapsbelasting ook niet meer genieten
van het belastingkrediet van 7,5% op hun inbreng in geld.
• Geen combinatie van notionele interestaftrek en
investeringsreserve. Vennootschappen die een
investeringsreserve aanleggen, mogen geen beroep doen
op de notionele interestaftrek tijdens het jaar dat ze de
reserve aanleggen en de twee volgende belastbare
boekjaren.
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5. Hoe maakt u efficiënt gebruik
van de notionele interestaftrek?
Zoals u hebt gemerkt, kan de notionele interestaftrek de
belastingdruk van bedrijven in belangrijke mate verlagen. In
bepaalde gevallen is het mogelijk om de impact te
vergroten via welgerichte optimalisatietechnieken. Het
is echter noodzakelijk dat de optimalisatie economisch en
fiscaal verantwoord is. Elke optimalisatie dient door een
fiscale raadgever in detail onderzocht te worden om tot een
aanvaardbare oplossing te komen.

We overlopen enkele denkpistes:
a. Dividenduitkering door een dochteronderneming
Bij een dividenduitkering door een dochteronderneming
neemt het eigen vermogen van de moedermaatschappij toe.
De impact van notionele interestaftrek is dus groter. Uiteraard
heeft een dividenduitkering alleen een globaal positief gevolg
als de dochteronderneming niet in aanmerking komt voor de
aftrek. Want een dividenduitkering bij een Belgische
dochteronderneming die ook geniet van de notionele
interestaftrek zorgt ervoor dat haar eigen vermogen daalt,
waardoor men groepsgewijs geen beter resultaat krijgt.
Geniet de dochtervennootschap niet van de notionele
interestaftrek, dan krijgt men dus wel een positief effect.
Het gaat hier vooral over buitenlandse dochterondernemingen
en Belgische dochterondernemingen met een negatief
risicokapitaal (eigen vermogen is lager dan het totaal aan
uitsluitingen).
Onderzoek ook steeds de fiscale behandeling van het
dividend bij de Belgische moedermaatschappij. Komt het
dividend in aanmerking voor de aftrek als Definitief Belaste
Inkomsten (waardoor 95% van het dividendinkomen is
vrijgesteld), dan bekomt u op korte termijn een interessant
resultaat.
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b. Kapitaalverhoging in een Belgische vennootschap
Een voor de hand liggende optimalisatie is een
kapitaalverhoging in een Belgische vennootschap. Dat kan
door een natuurlijke persoon-aandeelhouder of wanneer de
Belgische vennootschap een dochtermaatschappij is van een
buitenlandse of Belgische moedermaatschappij. De kostprijs
van een kapitaalverhoging is bovendien gering. Dankzij de
opnulzetting van het inbrengrecht van 0,5%.
Belgische holdingvennootschappen hebben in veel gevallen
geen recht op de notionele interestaftrek. Want de financiële
vaste activa moet men van het eigen vermogen aftrekken bij
de berekening van het risicokapitaal. De voorradige of
vrijgemaakte liquiditeiten bij deze holdings kan men dan
gebruiken om het kapitaal van de dochtermaatschappij te
verhogen en op groepsniveau van een lagere fiscale druk te
genieten. Hetzelfde kan ook via de inbreng in natura door de
holding. Het is duidelijk dat men dergelijke
kapitaalverhogingen economisch moet kunnen motiveren.
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