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Erkend boekhouder zoeken

Voordelen van alle aard

Elk jaar legt de overheid de percentages vast van de voordelen van alle aard die in aanmerking moeten genomen
worden bij het opmaken van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige. Deze percentages worden elk jaar
geïndexeerd.
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EXTRANET

Percentage voordeel van alle aard: renteloze of goedkope leningen
Toegang tot het extranet

Hierbij vindt men een overzichtelijke tabel van de vorige vijf jaar.
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STAGE VERZOEKEN

Jaar Y
Bron
Aanslagjaar
Y+1

via de rekening
courant

hypothecaire
leningen waarvan
terugbetaling
gewaarborgd is
door een
gemengde
levensverzekering
4,94 %

andere
hypothecaire
leningen

4,30 %

niet-hypothecaire
leningen met vaste
looptijd om de
aankoop van een
wagen te
financieren

andere niethypothecaire
leningen

0,21 %
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Recent verschenen in Belgisch Staatsblad

2006
AJ 2007

KB van 13 februari 2007
Belgisch Staatsblad van 23
februari 2007 Ed. 2. - pag. 8823

8,20 %

0,31 %

2005
AJ 2006

KB van 17 maart 2006
Belgisch Staatsblad van 24 maart
2006
Ed. 1. - pag. 16863

8,00 %

4,89 %

3,90 %

0,22 %

0,29 %

2004
AJ 2005

KB van 16 februari 2005
Belgisch Staatsblad van 24
februari 2005
Ed. 1. - pag. 7214

7,60 %

4,95 %

4,60 %

0,23 %

0,30 %

2003
AJ 2004

KB van 19 februari 2004
Belgisch Staatsblad van 27
februari 2004
Ed. 3. - pag. 11403

7,40 %

4,85 %

4,80 %

0,26 %

0,33 %

2002
AJ 2003

KB van 21 februari 2003
Belgisch Staatsblad van 6 maart
2003
Ed. 2. - pag. 11048

8,00 %

5,75 %

5,60 %

0,26 %

0,33 %
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Het Staatsblad publiceert het desbetreffende KB dat het koninklijk besluit KB/WIB 92 (Art. 18) wijzigt en waarbij een aantal percentages worden
vastlegd inzake de voordelen van alle aard, die van toepassing zijn op de inkomsten van het jaar Y (aanslagjaar Y+1). Het KB onderscheidt
verscheidene voordelen:
Het voordeel van alle aard via de rekening courant. Meer algemeen wordt voor renteloze of goedkope leningen van de vennootschap aan de
bedrijfsleider het belastbare voordeel berekend op basis van het verschil tussen de rentevoet die jaarlijks voor elk soort lening officieel wordt
vastgesteld en de rentevoet die de ontlener effectief betaalt.
De andere referentierentevoeten zijn :
- hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering of andere hypothecaire leningen;
- niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor de financiering van een wagen of andere niet-hypothecaire leningen (maandelijkse
lastenpercentages).
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