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Sociale bijdragen bedrijfsleider ten laste genomen door de vennootschap - 
bedrijfsvoorheffing 

 
In onze online actualiteit van 27 november 2013 deelden wij reeds mee dat de fiscus vanaf 1 
januari 2014 strenger zal optreden tegen bedrijfsleiders die bezoldigingen ontvingen van hun 
vennootschap waarop geen of onvoldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. 
 
De tenlasteneming en betaling door de vennootschap van  de persoonlijke sociale bijdragen 
van de bedrijfsleider is een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider. Dit betekent dat 
deze tenlasteneming ook beschouwd wordt als loon, waarop bijgevolg bedrijfsvoorheffing 
moet worden ingehouden. De bedrijfsvoorheffing moet, overeenkomstig artikel 412 W.I.B. 92, 
uiterlijk worden betaald binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin het loon 
werd betaald of toegekend. Wanneer de totale bedrijfsvoorheffing van het vorige jaar minder 
bedroeg dan € 25.000,00 (geïndexeerd aj. 2014: € 37.640,00) wordt de bedrijfsvoorheffing 
per kwartaal betaald, ook binnen de 15 dagen na het verstrijken van het kwartaal. 
 
Het komt echter voor dat de vennootschap de persoonlijke sociale bijdragen van de 
bedrijfsleider betaalt, zonder uitkering van bedrijfsvoorheffing, maar dat pas op de algemene 
vergadering wordt beslist dat de vennootschap deze sociale bijdragen ook effectief ten laste 
zal nemen. Het loon is in dit geval al effectief uitbetaald, maar er gebeurde geen (of slechts 
een laattijdige) aangifte in de bedrijfsvoorheffing, zonder (of met laattijdige) inhouding van de 
voorheffing. 
 
Bij laattijdige betaling van de bedrijfsvoorheffing worden overeenkomstig artikel 414 W.I.B. 
92 nalatigheidsintresten aangerekend. Daarnaast is er, overeenkomstig artikel 444 W.I.B. 92 
en artikel 228 K.B./W.I.B. 92, bij niet-aangifte, onvolledige aangifte of onjuiste aangifte een 
administratieve boete verschuldigd, gaande van 10 % tot 200 %, voor zover deze gepaard 
gaan met niet-betaling of ontoereikende betaling van de voorheffing. 
 
In het licht van de aangekondigde verstrengde controles naar bezoldigingen van 
bedrijfsleiders vanaf 1 januari 2014 valt dus te verwachten dat de fiscus de door de wet 
voorziene nalatigheidsintresten en boetes ook effectief zal innen. 
 
Alle andere beweringen zijn geruchten gebaseerd administratieve toleranties uit het verleden 
en niet voorzien in de wetgeving.  
 
 
Bebotax op nieuwe locatie 
 
Om onze cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn, verhuisden onze kantoren naar de 
nieuwe locatie op de Steenweg Deinze 124 B te 9810 Nazareth. 
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Contactgegevens Bebotax 
 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel.   :  09 / 384.93.39 (2 lijnen) 
Fax   :  09 / 384.87.78 
GSM :  0496 / 97.22.10 (2 lijnen).  
Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
E-mail: info@bebotax.com. 

 
 
Nieuwe diensten van Bebotax 
 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
 
 
-  U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in 
pdf-formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. 
 
 
De links zijn ook als volgt bereikbaar : 
 
rubriek Nieuwsbrieven en documentatie 

 

http://www.bebotax.com/NL/Nieuwsbrieven.html 
 
 
rubriek Online actualiteit.  
 
http://www.bebotax.com/NL/2013_Online_nieuws.html 
 
 
- U wenst onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar 
annulaties@bebotax.com. 
 
 
-  Diensten voor collegae : Ook als collega - al dan niet cijferberoeper - kan u in ons kantoor 
terecht. Wij verwijzen hiervoor eveneens door naar dezelfde rubrieken van onze website 
http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
 
 
-  De medewerkers van Bebotax zijn lid en raadgevers van diverse beroepsorganisaties en 
economische samenwerkingsverbanden tussen vrije beroepers. zowel lokaal, regionaal 
nationaal als internationaal en beschikken reeds sedert 1985 over de nodige expertise om u 
concreet te begeleiden bij deze voor u nieuwe materie. 


