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I. Inleiding
Deze circulaire bespreekt de nieuwe specifieke maatregel inzake de gedeeltelijke vrijstelling van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, van toepassing op de bezoldigingen van
werknemers die werken in de binnenscheepvaart onder het regime van systeemvaart, dat een bijzondere
vorm van ploegenarbeid hanteert (1).
(1) Ingevoerd door artikel 4 van de wet van 23.03.2019 tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal.

II. Wet van 23.03.2019 tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale
bepalingen van de jobsdeal (BS 05.04.2019 – Ed. 2)
Artikel 4
In artikel 2755 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van
23 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° paragraaf 4, ingetrokken bij de wet van 25 december 2017, wordt hersteld als volgt:
'§ 4. In afwijking van de paragrafen worden 1 tot 3 voor de toepassing van dit artikel eveneens verstaan onder
ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht:

- de ondernemingen die onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart ressorteren, met uitzondering van hun
sleepdienstactiviteit;
- en in zover het gaat om werken onder het regime van systeemvaart, waar werknemers, die evenveel rustdagen
als arbeidsdagen hebben, worden tewerkgesteld overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 3

oktober 2012 met betrekking tot het invoeren van een regime van systeemvaart en waarbij de periode aan boord
niet meer bedraagt dan 30 opeenvolgende dagen.
De in paragraaf 1 bedoelde vrijstelling wordt aan ondernemingen bedoeld in het eerste lid enkel toegekend voor de
werknemers aan wie een premie van 18,5 pct. van het basisloon wordt toegekend, zoals bepaald door de in het
eerste lid vermelde collectieve arbeidsovereenkomst, en die overeenkomstig voormelde collectieve
arbeidsovereenkomst over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd, minstens een derde van
hun werktijd in het regime van de systeemvaart tewerkgesteld zijn.
Voor de in het eerste lid bedoelde ondernemingen wordt de in paragraaf 1 bedoelde vrijstelling berekend op het
totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen, met uitzondering van de
belastbare bezoldigingen van de werknemers die niet voldoen aan de in het eerste en tweede lid bedoelde
voorwaarden.
De in deze paragraaf bedoelde vrijstelling kan niet worden toegekend aan een in het eerste lid bedoelde
onderneming, indien het totaal van de krachtens deze paragraaf toegekende vrijstelling en andere door de federale
overheid of door een gewest toegekende steun die onder het toepassingsgebied valt van Verordening (EU) nr.
1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, en die in de loop van het

huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend aan deze onderneming of aan een
vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze onderneming, meer bedraagt
dan 200.000 euro.
De in het derde lid bedoelde belastbare bezoldigingen, premie inbegrepen, zijn de overeenkomstig artikel 31,
tweede lid, 1° en 2°, vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers met uitsluiting van het
vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.
De ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stellen van

ondernemingen die voldoen aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, worden voor wat betreft de vrijstelling
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de in het derde lid bedoelde belastbare bezoldigingen van deze
uitzendkrachten gelijkgesteld met de in het eerste lid bedoelde ondernemingen waarvoor zij uitzendkrachten ter
beschikking stellen.
De in deze paragraaf bedoelde vrijstelling kan slechts worden toegekend indien samen met de aangifte een
verklaring wordt overgemaakt, waarvan het model door de Koning wordt vastgelegd, en waarin het geheel is
opgenomen van de krachtens deze paragraaf toegekende vrijstelling en andere door de federale overheid of door
een gewest toegekende steun die onder het toepassingsgebied valt van de in het vierde lid bedoelde Verordening,
en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend aan deze
onderneming of aan een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze
onderneming.'.
2° het wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende:
'§ 6. De Koning bepaalt de formaliteiten die moeten worden vervuld voor de toepassing van dit artikel. Hij bepaalt
inzonderheid de nadere regels en modaliteiten voor het indienen van de in paragraaf 4, zevende lid bedoelde
verklaring.'.

Artikel 5
Artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1
januari 2019 worden betaald of toegekend.

III. Commentaar
1. Welke werkgevers zijn door de maatregel beoogd?
Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de nieuwe steunmaatregel, moeten de werkgevers
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De werkgever is een onderneming die onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart ressorteert,
met uitzondering van zijn sleepdienstactiviteit.
2. De werkgever verricht werken onder het regime van systeemvaart, d.w.z. dat zijn werknemers, die
evenveel rustdagen als arbeidsdagen hebben, worden tewerkgesteld overeenkomstig de collectieve

arbeidsovereenkomst van 03.10.2012 met betrekking tot het invoeren van een regime van systeemvaart en
waarbij de periode aan boord niet meer bedraagt dan 30 opeenvolgende dagen.
3. De werkgever betaalt of kent aan de betrokken werknemers een premie toe van 18,5 % van het basisloon,
zoals bepaald door de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 03.10.2012.
4. De werkgever is schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing op die premie.
5. De werkgever houdt de volledige bedrijfsvoorheffing in op de betrokken bezoldigingen en premies.
De ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stellen van die
werkgevers, zijn voor wat betreft de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor

ploegenarbeid op de belastbare bezoldigingen van deze uitzendkrachten, gelijkgesteld met die werkgevers
waarvoor zij uitzendkrachten ter beschikking stellen.

2. Op welke bezoldigingen mag de werkgever deze nieuwe vrijstelling van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toepassen?

De nieuwe vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan enkel toegepast worden op de
bezoldigingen van de werknemers:
1. die een premie van 18,5 % van het basisloon ontvangen, zoals bepaald door de voormelde collectieve
arbeidsovereenkomst van 03.10.2012;
2. die minstens één derde van hun werktijd in het regime van de systeemvaart tewerkgesteld zijn over de

betrokken maand waarvoor de vrijstelling van doorstorting wordt gevraagd. Deze werktijd bevat zowel de
aan boord gepresteerde arbeidstijd, als de rustperiodes die worden verleend overeenkomstig de voormelde
collectieve arbeidsovereenkomst van 03.10.2012 en die karakteristiek zijn voor het regime van de
systeemvaart.

3. Wat is de berekeningsgrondslag van de gedeeltelijke vrijstelling van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing?

De berekeningsgrondslag bestaat uit het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken
werknemers samen, inclusief premies, beoogd in artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, WIB 92 met uitzondering
van:
- het vakantiegeld

- de eindejaarspremie
- de achterstallige bezoldigingen.

4. Hoeveel bedraagt het vrijstellingspercentage?
Het percentage van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 22,80 % van de in
aanmerking komende bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.01.2019.

5. Hoeveel mag de vrijstelling maximaal bedragen?
De werkgever kan deze vrijstelling niet toepassen indien het totaal van de door deze vrijstelling en andere
door de federale overheid of door een gewest toegekende steun die onder het toepassingsgebied valt van
de de-minimis verordening (2) , en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare

tijdperken werd toegekend aan de werkgever of vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van
vennootschappen als de werkgever, meer bedraagt dan 200.000 euro.
(2) Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18.12.2013 betreffende de toepassing van de artikelen
107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun
De toetsing van die beperking vindt dus plaats op geconsolideerde basis met de werkgever en de met hem
verbonden vennootschappen zoals bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

6. Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?
Deze vrijstelling kan slechts aan de werkgever worden toegekend indien hij de administratie samen met zijn
negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarin hij aanspraak maakt op de steunmaatregel, een
verklaring bezorgt waarin hij het geheel vermeldt van de de-minimis steun die hem en de met hem

verbonden vennootschappen werd toegekend (3) in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten
belastbare tijdperken.
(3) In dat verband stelt artikel 3, lid 4 van de de-minimis verordening:
'De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop de onderneming krachtens de

toepasselijke nationale wet- en regelgeving een wettelijke aanspraak op de steun verwerft, ongeacht de datum
waarop de de-minimissteun aan de onderneming wordt betaald.'.
Concreet betekent dit dat de werkgever bij iedere toepassing van deze vrijstellingsregeling, een verklaring
moet indienen (samen met zijn tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing).
De koning legt het model van deze verklaring vast. Het koninklijk besluit van 03.04.2019 delegeert die
bevoegdheid evenwel aan de minister van Financiën of zijn gedelegeerde (4).
(4) Koninklijk besluit van 03.04.2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en
modaliteiten voor het indienen van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring (BS 16.04.2019).
Het model van deze verklaring is als bijlage aan deze circulaire toegevoegd.

7. Vanaf wanneer?
De nieuwe maatregel is van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.01.2019.
Interne ref.: 720.426

BIJLAGE
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Verklaring de-minimissteun voor de toepassing van de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van
de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart'
(artikel 2755, §§ 4 en 6, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - WIB 92)
Opgemaakt ter uitvoering van artikel 954/1 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het WIB 92
Waarvoor dient deze verklaring?
De werkgever kan slechts aanspraak maken op de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart’ indien hij de administratie samen met zijn aangifte in de bedrijfsvoorheffing

een verklaring bezorgt waarin hij het geheel van de de-minimissteun vermeldt waarop hij alsook de met hem
verbonden vennootschappen, aanspraak hebben gemaakt in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten
belastbare tijdperken.
Wanneer dient u deze verklaring in?
U dient deze verklaring in binnen de twee werkdagen na de indiening van uw negatieve aangifte in de
bedrijfsvoorheffing waarin u de toepassing vraagt van deze steunmaatregel.
De vrijstelling kan niet worden verleend wanneer de verklaring niet tijdig aan de administratie wordt
overgemaakt.
Aan wie bezorgt u deze verklaring?
U dient uw verklaring bij het bevoegde Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing in (zie hieronder).
Uw woonplaats/maatschappelijke zetel is

Bevoegde Documentatiecentrum -

het Vlaamse Gewest

KMO Centrum Aalst - Documentatiecentrum -

gevestigd in

Bedrijfsvoorheffing
Bedrijfsvoorheffing

kmo.aalst.bv@minfin.fed.be
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing

kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be
het Waalse Gewest (met uitzondering van het

Centre PME Mons - Centre de Documentation -

Duitse taalgebied)

Précompte professionnel
pme.mons.prp@minfin.fed.be

het Duitse taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-

Centre polyvalent Eupen - Cellule Précompte

Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen,

professionnel

Raeren, Sankt-Vith)

p.eupen.prp@minfin.fed.be

Stuur uw verklaring per e-mail. Vermeld in het onderwerp van de mail 'verklaring systeemvaart' gevolgd door uw
ondernemingsnummer.

1. Vul hieronder de gegevens van de werkgever in.
Naam: ...................................................................................................................................................................................................
Juridische vorm: .................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer: .................................................................................................................................................................
Straat en nummer: ...........................................................................................................................................................................
Postnummer en gemeente: ...........................................................................................................................................................

2. Vul hieronder de gegevens van de vertegenwoordiger van de werkgever in.
Voor- en achternaam: .....................................................................................................................................................................
Functie: ................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................................................................................................
E-mailadres: .......................................................................................................................................................................................

3. Vul hieronder de gegevens van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing in waarin de vrijstelling van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart werd gevraagd en die samengaat met deze
verklaring.
Jaar en periode van betaling der inkomsten: ............................................................................................................................
Datum van indiening van deze aangifte in de bedrijfsvoorheffing: ../../….

4. Geef hieronder een overzicht van het totale bedrag aan steun die werd toegekend krachtens:
A. de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart',
en
B. andere door de federale overheid of door een gewest toegekende steun die onder het
toepassingsgebied valt van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van

18.12.2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (afgekort de-minimis-steun),
en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend
aan de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen
als deze waartoe de werkgever behoort.

A. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart
A.1. Werkgever
Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart, gevraagd via

Bedrag

een negatieve aangifte
-

-

in het huidig belastbaar tijdperk

- met de aangifte bedoeld in punt 3:

……………….

- met de andere aangiften van het belastbaar tijdperk:

……………….

in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken:

……………….

Totaal van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor
systeemvaart gevraagd door de werkgever

………………. (A1)

A.2. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever
Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart, gevraagd via
een negatieve aangifte, in het huidige en in de laatste twee afgesloten belastbare
tijdperken
Ondernemingsnummer

Bedrag
Naam van de vennootschap

………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………
………………………………………………………
Totaal van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

dezelfde groep als de werkgever

………………. (A2)

systeemvaart gevraagd door de vennootschappen die deel uitmaken van
Totaal van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing gevraagd

door de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde
groep als de werkgever (A1)+(A2)

………………. (A)

B. Andere door de federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun
B.1. Werkgever
Subsidiërende overheid
Steunmaatregel
Datum
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
Totaal van de andere door de federale overheid of door een gewest toegekende
de-minimissteun aan de werkgever

Bedrag
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………… (B1)

B.2. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever
Ondernemingsnummer:
…………………………………
Naam van de vennootschap:
…………………………………
Subsidiërende overheid
Steunmaatregel
Datum
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
Ondernemingsnummer:
…………………………………
Naam van de vennootschap:
…………………………………
Subsidiërende overheid
Steunmaatregel
Datum
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
Ondernemingsnummer:
…………………………………
Naam van de vennootschap:
…………………………………
Subsidiërende overheid
Steunmaatregel
Datum
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
…………………………………
…………………………………
……………..
Totaal van de andere door de federale overheid of door een gewest toegekende

Bedrag
……………….
……………….
……………….

Bedrag
……………….
……………….
……………….

Bedrag
……………….
……………….
……………….

de-minimissteun aan de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep
als de werkgever

..……………(B2)

Totaal van de andere door de federale overheid of door een gewest toegekende
de-minimissteun aan de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken
van dezelfde groep als de werkgever (B1)+(B2)

...……………(B)

TOTAAL (A) + (B) van de de-minimissteun binnen de groep van vennootschappen
waartoe de werkgever behoort

……………………

Ik verklaar dat ik de nodige verantwoordingsstukken ter beschikking van de administratie houd.
Ik verklaar dat ik deze verklaring oprecht en volledig heb ingevuld.

Datum: …./…./……..
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………

Toelichting
1.

Inleiding

Omdat de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart’ valt
onder het toepassingsgebied van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18.12.2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de

Europese Unie op de-minimissteun (afgekort de-minimisverordening), moeten een aantal voorwaarden
worden nageleefd.
Zo mag het totaal bedrag van de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart waarop
de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen als deze
waartoe de werkgever behoort, aanspraak maken in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten
belastbare tijdperken niet meer bedragen dan 200.000 euro. Bovendien wordt voor het overschrijden van de
grens van 200.000 euro ook rekening gehouden met andere door de federale overheid of door een gewest
toegekende de-minimissteun steun aan de werkgever en aan de vennootschappen die deel uitmaken van
dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort, in de loop van het huidige en
de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken.
M.a.w., de werkgever kan de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart niet
toepassen indien het totaal van de door deze vrijstelling en andere door de federale overheid of door een
gewest toegekende de-minimissteun, die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare
tijdperken werd toegekend aan de werkgever of vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van
vennootschappen als de werkgever, meer bedraagt dan 200.000 euro.

2.

Toelichting bij de te verstrekken gegevens

Punt 1. Vul hieronder de gegevens van de werkgever in.
Vul hier de gevraagde gegevens van de werkgever in.

Punt 2. Vul hieronder de gegevens van de vertegenwoordiger van de werkgever in.
Vul hier de gevraagde gegevens van de vertegenwoordiger van de werkgever in.

Punt 3. Vul hieronder de gegevens van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing in waarin de vrijstelling van

doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart werd gevraagd en die samengaat met deze
verklaring.
Vul onder 'jaar en periode van betaling der inkomsten' het jaar en periode zoals vermeld in de aangifte in de

bedrijfsvoorheffing in waarin de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart
werd gevraagd.
Jaar en periode worden als volgt aangeduid:

•

Voor een maandaangifte: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door het maandnummer in twee
cijfers.

•

Voor een kwartaalaangifte: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door de eerste en de laatste
maand van het kwartaal

•

Bij een aangifte voorschot: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door 1011

•

Bij een aangifte belastingplichtige boven de 2.500.000 euro: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd
door 1215.

Vul onder ‘datum van indiening van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing’ de datum in waarop u de aangifte in
de bedrijfsvoorheffing waarin de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart
werd gevraagd en die samengaat met deze verklaring, heeft ingediend.

Punt 4. Geef hieronder een overzicht van het totale bedrag aan steun die werd toegekend krachtens:
A. de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart',
en
B. andere door de federale overheid of door een gewest toegekende steun die onder het
toepassingsgebied valt van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van
18.12.2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (afgekort de-minimis-steun),
en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend
aan de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen
als deze waartoe de werkgever behoort.

Vul, voor iedere verklaring die samengaat met een aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarin de vrijstelling van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart wordt gevraagd, de tabellen op de volgende wijze
in:

A. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart
Tabel A.1. Werkgever
Vermeld op de eerste lijn in de kolom 'bedrag' het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart aangevraagd door de werkgever door middel van de negatieve
aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarmee deze verklaring samengaat (de aangifte bedoeld in punt 3).

Vermeld op de tweede lijn in de kolom 'bedrag' het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart aangevraagd door de werkgever in het huidige belastbare tijdperk door

middel van andere negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing dan de aangifte waarmee deze verklaring
samengaat.
Vermeld op de derde lijn in de kolom 'bedrag' het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart aangevraagd in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken door
de werkgever door middel van negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing.

Vermeld tenslotte het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor
systeemvaart aangevraagd door de werkgever in zowel het huidige belastbare tijdperk als de laatste twee
afgesloten belastbare tijdperken.

Indien u - binnen de daartoe voorziene termijnen - na het indienen van de negatieve aangifte in de
bedrijfsvoorheffing waarin u de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart

heeft gevraagd en waarvoor u ook een verklaring heeft ingediend, vaststelt dat u een gehele of gedeeltelijke
terugname van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart moet doen,
bezorg dan samen met uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarin u het bedrag van deze terugname
opneemt, eveneens deze verklaring.

Vermeld dan op de eerste lijn in de kolom ‘bedrag’ het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart dat wordt teruggenomen, voorafgegaan door een minteken.
Deze werkwijze laat zowel u als de administratie toe om steeds een correct beeld te hebben van het totaal
bedrag van de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart en van andere door de
federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun die in de loop van het huidige en de laatste
twee afgesloten belastbare tijdperken werden toegekend aan u en de vennootschappen die deel uitmaken
van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe u behoort.
Tabel A.2. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever
Vermeld onder 'ondernemingsnummer' het ondernemingsnummer van de vennootschap die deel uitmaakt
van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en die aanspraak heeft
gemaakt op de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart'.
Vermeld onder 'naam van de vennootschap' de naam van de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde
groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en die aanspraak heeft gemaakt op de
steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart’.
Vermeld in de kolom 'bedrag' het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
voor systeemvaart aangevraagd in het huidige belastbare tijdperk en de laatste twee afgesloten belastbare
tijdperken door de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze
waartoe de werkgever behoort door middel van negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing.

De steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart' wordt,
behoudens rechtzettingen, voor de toepassing van de de-minimisverordening geacht te zijn verleend op het
ogenblik dat de tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing wordt ingediend.

B. Andere door de federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun
Tabel B.1. Werkgever
Vul deze tabel in indien de werkgever die aanspraak maakt op de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting

van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart', ook andere de-minimissteun in het huidige belastbare tijdperk
of in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken heeft verkregen.
Vermeld voor alle andere door de federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun aan de
werkgever in de loop van het huidige belastbare tijdperk en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken:
•

de identiteit van de subsidiërende overheid

•

de naam van de steunmaatregel

•

de datum van toekenning van de steun

•

het bedrag van de steun.

Tabel B.2. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever
Vul deze tabel in indien een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als
deze waartoe de werkgever behoort, andere de-minimissteun heeft verkregen in het huidige belastbare
tijdperk of in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken.
Vermeld onder 'ondernemingsnummer' het ondernemingsnummer van de vennootschap die deel uitmaakt
van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en aan wie de federale
overheid of gewest andere de-minimissteun heeft toegekend in het huidige belastbare tijdperk of in de laatste
twee afgesloten belastbare tijdperken.

Vermeld onder 'naam van de vennootschap' de naam van de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde
groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en aan wie de federale overheid of

gewest andere de-minimissteun heeft toegekend in het huidige belastbare tijdperk of in de laatste twee
afgesloten belastbare tijdperken.
Vermeld vervolgens voor alle andere door de federale overheid of door een gewest toegekende deminimissteun aan de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze

waartoe de werkgever behoort, in de loop van het huidige belastbare tijdperk en de laatste twee afgesloten
belastbare tijdperken:
•

de identiteit van de subsidiërende overheid

•

de naam van de steunmaatregel

•

de datum van toekenning van de steun

•

het bedrag van de steun.

Andere steunmaatregelen die onder de de-minimisverordening vallen, zijn onder meer de steun die aan de
binnenscheepvaart wordt verleend door de Vlaamse Waterweg in het kader van de maatregelen voor
Palletvervoer en Nabehandelingstechnieken, de steun die wordt verleend door het Vlaamse Gewest (Vlaio) in
het kader van de kmo-portefeuille (steun voor opleiding en advies), de steun die wordt verleend door het

Waalse Gewest in het kader van de Sesam-regeling (aanwerving van personeel) en de Starteo en Optimeoleningen, de steun voor externe opleiding die wordt verleend door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de de-minimisverordening wordt de de-minimissteun geacht te zijn

verleend op het moment waarop de onderneming krachtens de regelgeving ter zake een wettelijke aanspraak
op de steun verwerft, ongeacht de datum waarop de de-minimissteun aan de onderneming wordt betaald.

Het vak 'TOTAAL (A) + (B) van de de-minimissteun binnen de groep van vennootschappen waartoe de
werkgever behoort' mag de drempel van 200.000 euro niet overschrijden.

