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Ondernemingen die willen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor
nacht- en ploegenwerk in de systeemvaart, zullen hun ‘verklaring met betrekking tot de de-minimissteun’ via e-mail
moeten bezorgen aan de FOD Financiën.

Ze moeten deze verklaring uiterlijk de tweede werkdag nadat ze hun tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing (de
negatieve aangifte in de BV) hebben ingediend, mailen naar de belastingadministratie.

De minister van Financiën zal het model van de verklaring vastleggen.

Vrijstelling van doorstorting BV voor nacht- en ploegenwerk in de systeemvaart

Ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de binnenscheepvaart (met uitzondering van hun
sleepdienstactiviteit) die werknemers tewerkstellen die nacht- of ploegenarbeid verrichten onder het regime van de
systeemvaart, en die een ploegenpremie betalen, mogen sinds 1 januari 2019 22,8% van de bedrijfsvoorheffing (BV)
die ze inhouden op de lonen van deze werknemers voor zichzelf houden.
Ze moeten dit bedrag dus niet doorstorten naar de Schatkist.

Deze vrijstelling van doorstorting van BV voor de systeemvaart wordt aangemerkt als staatssteun die wordt verleend
binnen de grenzen van de de- minimisverordening.

De-minimissteun kan enkel verleend worden als de onderneming bij haar steunaanvraag een verklaring voegt.
Daarin moet ze aangeven dat het totaal van de haar toegekende vrijstelling en andere door de federale overheid of
door een gewest toegekende steun die onder de de-minimisverordening valt, en die aan haar of aan een
vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze onderneming, in de loop van het
huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend, niet meer bedraagt dan 200.000 euro.

Inhoud en model van de verklaring

Een KB van 3 april 2019 delegeert de bevoegdheid aan de minister van Financiën of aan zijn gedelegeerde om het
model van de verklaring vast te leggen.

Indienen van de verklaring

Volgens het WIB 1992 moet de verklaring samen met de aangifte in de BV ingediend worden. Maar momenteel is het
niet mogelijk om binnen het FINPROF-systeem van de belastingadministratie bijlagen bij de aangifte in de BV te
voegen.

Daarom zullen de ondernemingen uiterlijk de tweede werkdag nadat ze hun tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing
(de negatieve aangifte in de BV) hebben ingediend, een ingescand exemplaar van de behoorlijk ingevulde,
gedagtekende en ondertekende verklaring moeten mailen naar het e-mailadres dat op het “model van verklaring” zal
staan.

In het onderwerp van de e-mail moet de onderneming "verklaring systeemvaart" vermelden, gevolgd door haar
ondernemingsnummer.
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Voorbeeld
Voor een aangifte in de BV die wordt ingediend op vrijdag 12 juli 2019 zal de verklaring dus uiterlijk op dinsdag 16 juli
2019 via e-mail bij de belastingadministratie moeten toekomen.

De in de tweede aangifte in de BV aangevraagde vrijstelling van doorstorting van BV voor de systeemvaart kan niet
worden verleend wanneer de verklaring niet tijdig aan de belastingadministratie wordt bezorgd.

Nadat ze de verklaring heeft ontvangen zal de belastingadministratie een ontvangstbewijs aan de schuldenaar van de
BV bezorgen.

Corrigerende aangiften

De vrijstelling van doorstorting van BV voor de systeemvaart is van toepassing op de bezoldigingen die worden
betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019.

Het KB van 3 april 2019, dat de regels met betrekking tot de verklaring vastlegt, treedt pas in werking op 16 april
2019.

Schuldenaars van de BV kunnen via corrigerende aangiften alsnog de vrijstelling van doorstorting van BV voor de
systeemvaart aanvragen voor de bezoldigingen die ze vóór 16 april 2019 hebben betaald of toegekend en waarvoor
ze de BV al aan de Schatkist hebben doorgestort.
Ze zullen de verklaring dan uiterlijk de tweede werkdag na het indienen van de corrigerende aangiften via e-mail aan
de belastingadministratie moeten toezenden.

In werking

Het KB van 3 april 2019 treedt in werking op 16 april 2019.

Het wijzigt het KB/WIB 1992 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen van de in artikel
275(5), § 4, zevende lid van het WIB 1992 bedoelde verklaring.

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2019 tot wijziging van het KB/WIB 1992 met betrekking tot de nadere regels en
modaliteiten voor het indienen van de in artikel 275(5), § 4, zevende lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring, BS 16 april 2019.

Zie ook:
– Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (nieuw art. 95(4/1))
– Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 275(5), § 4 en § 6).
– Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de
fiscale bepalingen van de jobsdeal, BS 5 april 2019 (art. 4 en art. 5).
– Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012 gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
betreffende de invoeringsmogelijkheid van een regime van systeemvaart.
– Verordening (EU) 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, PB.L. 352, 24 december 2013 (de-minimisverordening) (art. 2, lid 2, art. 3, lid
6, art. 4 en art. 6, lid 1, in fine)
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