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Fiscaliteit

Interestaftrek overeenkomst
(zoals bedoeld in artikel 198/1, §§ 3 tot 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

De overeenkomst moet door beide partijen bij de aangifte in de vennootschapsbelasting of in de belasting van
niet inwoners/vennootschappen worden gevoegd voor het aanslagjaar ………. waarvoor het grensbedrag
wordt gewijzigd.
De overdragende vennootschap (hierna, partij 1)

(benaming)
.......................................................................................................................................................
(ondernemingsnummer) .......................................................................................................................................................
(adres)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

en
de ontvangende vennootschap (hierna, partij 2)

(benaming)
.......................................................................................................................................................
(ondernemingsnummer) .......................................................................................................................................................
(adres)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

worden als de twee partijen van de interestaftrek overeenkomst geïdentificeerd (1).
(1) Beide partijen maken deel uit van dezelfde groep van vennootschappen en kunnen zowel een binnenlandse
vennootschap zijn als een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap.
In deze overeenkomst komen de partijen het over te dragen grensbedrag overeen en verbinden ze zich ertoe
dat aan de hierna opgenomen voorwaarden is voldaan en dat deze effectief ten uitvoer worden gebracht.
Het door partij 1 over te dragen grensbedrag voor het aanslagjaar waarop de overeenkomst betrekking heeft
bedraagt ………………………… euro.
Ingeval partij 1 een bedrag overdraagt dat groter is dan haar grensbedrag, worden haar uitgaven verworpen
voor een bedrag dat gelijk is aan het positieve verschil tussen het overgedragen bedrag en het grensbedrag.
Beide partijen verbinden zich ertoe om het overgedragen grensbedrag te verwerken in de aangifte in de
vennootschapsbelasting of in de belasting van niet inwoners van het belastbaar tijdperk dat verbonden is met
het aanslagjaar waarop de overeenkomst betrekking heeft.
De partijen kunnen voorzien in de betaling van een vergoeding die gelijk is aan de vennootschapsbelasting of
aan de belasting van niet inwoners die door partij 2 verschuldigd was geweest indien geen overdracht zou
hebben plaatsgevonden. In voorkomend geval bedraagt de vergoeding die door partij 2 wordt betaald
………………………… euro.
De vermeldingen van deze overeenkomst worden juist en echt verklaard,
Te ............................................................,................................... (datum)

Namens partij 1 (*),

(handtekening gevolgd door naam, voornaam en hoedanigheid)

Namens partij 2 (*),

(handtekening gevolgd door naam, voornaam en hoedanigheid)

___________________________________
(*) De overeenkomst moet worden ondertekend door een persoon die wettelijk bevoegd is om de vennootschap te verbinden, of door een
gevolmachtigde van de vennootschap.

