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Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
Algemene Administratie van de
Fiscaliteit

Overeenkomst van collectieve verzaking aan de
berekening van de EBITDA
(zoals bedoeld in de artikelen 734/11, § 3 en 734/12, § 2, van het koninklijk besluit tot uitvoering van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92))

De overeenkomst moet door ten minste één van de overeenkomstsluitende partijen bij de aangifte in de
vennootschapsbelasting of in de belasting van niet-inwoners/vennootschappen worden gevoegd voor het
aanslagjaar of de aanslagjaren ………………………… waarop deze overeenkomst uitwerking heeft.
De overeenkomstsluitende partijen die hierna worden geïdentificeerd, zijn binnenlandse vennootschappen en/of
Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die, tijdens alle belastbare tijdperken die verbonden zijn
met de aanslagjaren waarop deze overeenkomst uitwerking heeft, deel uitmaken van dezelfde groep van
vennootschappen en die niet zijn uitgesloten van de toepassing van artikel 198/1, WIB 92.
In deze overeenkomst komen de partijen overeen om collectief te verzaken aan de berekening van de EBITDA. De
verzaking aan de berekening van de EBITDA kan enkel gebeuren wanneer alle binnenlandse vennootschappen of
Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschapen die deel uitmaken van die groep hiermee hebben
ingestemd. De EBITDA van alle overeenkomstsluitende partijen wordt in dat geval geacht nul te bedragen.
Partijen (*)
Benaming
Ondernemingsnummer Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
(*) Indien het niet mogelijk is om alle overeenkomstsluitende partijen op te nemen in de tabel, moeten die worden
geïdentificeerd in een bijlage bij de overeenkomst.
Door dit vak aan te vinken, kiezen de partijen ervoor om te voorzien in een gelijke verdeling tussen de
overeenkomstsluitende partijen van het in artikel 198/1, § 3, eerste lid, a), WIB 92, bedoelde grensbedrag.
In voorkomend geval wordt het grensbedrag ten name van iedere belastingplichtige vermenigvuldigd met een breuk
waarvan de teller één en de noemer het aantal overeenkomstsluitende partijen bedraagt.

De vermeldingen van deze overeenkomst worden juist en echt verklaard,
Te ............................................................,................................... (datum)

Namens iedere overeenkomstsluitende partij (*),

(handtekening gevolgd door naam, voornaam en hoedanigheid)

________________________________
(*) De overeenkomst moet worden ondertekend door alle overeenkomstsluitende partijen, ook diegene die in bijlage bij de overeenkomst zijn
geïdentificeerd. De overeenkomst moet worden ondertekend door een persoon die wettelijk bevoegd is om de vennootschap te verbinden, of
door een gevolmachtigde van de vennootschap.

