Criteria voor bepaling van de doelgroep bij AAFisc
PARTICULIEREN zijn:





loontrekkenden,
gepensioneerden,
bedrijfsleiders,
natuurlijke personen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zonder
actieve btw- of RSZ-hoedanigheid of enkel een actieve RSZ-werkgever-hoedanigheid voor
huispersoneel.

KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN zijn:






natuurlijke personen – ingeschreven in KBO en actieve btw- of RSZ-werkgever-hoedanigheid
(behalve de categorie 'Huispersoneel'),
rechtspersonen (behalve als zij voldoen aan de criteria van 'Grote Ondernemingen'),
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (behalve als zij voldoen aan de criteria van 'Grote
Ondernemingen'),
btw-eenheden (behalve als zij voldoen aan de criteria van 'Grote Ondernemingen'),
niet-inwoners (natuurlijke en rechtspersonen)

GROTE ONDERNEMINGEN zijn:
vennootschappen of rechtspersonen die bij de afsluiting van het boekjaar voldoen aan de volgende
criteria:
1. Omvang voor de vennootschappen
(Het criterium "omvang" om een vennootschap te kwalificeren als GO doet beroep op de
normen in artikel 15 Wetboek van Vennootschappen (hierna afgekort: W. Venn.).)


Afsluiting boekjaar voor 31.12.2015 (artikel 15, § §1, 3 en 4 W. Venn.)
o het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt meer dan 100
o of zij overschrijden ten minste twee van de volgende drempels:
 jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 7.300.000
euro;
 balanstotaal: 3.650.000 euro.



Afsluiting boekjaar na 31.12.2015 (artikel 15, § §1, 4 en 5 W. Venn.)
o zij overschrijden ten minste twee van de volgende drempels:
 jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000
euro;
 balanstotaal: 4.500.000 euro.

Dit criterium wordt getoetst aan de hand van de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank
van België neergelegde jaarrekeningen volgens het gestandaardiseerde volledig model voor
Belgische ondernemingen.
2. Omvang voor rechtspersonen
(Het criterium "omvang" om een rechtspersoon te kwalificeren als GO doet beroep op de
normen van art. 17, § 5 of art. 53, § 5 wet van 27.06.1921.)



het gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis (in voltijdse equivalenten) bedraagt meer
dan 100 of;
zij overschrijden ten minste twee van de volgende drempels:
 jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 50;
 ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw):
7.300.000 euro;
 balanstotaal: 3.650.000 euro.

Dit criterium wordt getoetst aan de hand van de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank
van België neergelegde jaarrekeningen volgens het gestandaardiseerde volledig model voor
Belgische ondernemingen.
3. Specifieke activiteitensector
Vennootschappen en rechtspersonen worden, ongeacht hun omvang, gekwalificeerd als
Grote Onderneming voor zover:


zij vallen onder het toezicht van de Nationale Bank van België of de FSMA (wet van
02.07.2010 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wet tot wijziging van de wet van 02.08.2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten en van de wet van 22.02.1998 tot vaststelling van het
organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen):








financiële dienstengroepen;
kredietinstellingen;
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen;
genoteerde vennootschappen;
beleggingsondernemingen naar Belgisch recht: beursvennootschappen;

zij bij de FOD Financiën zijn ingeschreven op de lijst van private PRIVAKS (wet van
22.04.2003 - wet tot wijziging van de wet van 04.12.1990 op de financiële transacties en
de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van
instellingen voor collectieve belegging, private PRIVAK genaamd, en houdende diverse
fiscale bepalingen).

4. Groep van ondernemingen
Het criterium "groep van ondernemingen" om een vennootschap of rechtspersoon te
kwalificeren als GO doet beroep op het artikel 13, 1° en 2°, a), W.Venn. Het minimale
deelnemingspercentage wordt echter verhoogd tot 50%. Dit percentage steunt op artikel 5, §

2, 1° W.Venn. Dit laat toe om het begrip deelneming te versterken en de vennootschappen
of rechtspersonen te selecteren die op een duurzame wijze verbonden zijn en waarover de
bezitter medezeggenschap heeft verworven. De controle wordt onweerlegbaar vermoed
wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan
het totaal van de aandelen van de betrokken vennootschap of rechtspersoon.
Worden als verbonden beschouwd, de Belgische ondernemingen waarin de onderneming of
rechtspersoon die groot is volgens het criterium "Omvang voor vennootschappen", "Omvang
voor rechtspersonen" en/of "Specifieke activiteitensectoren":
 maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 50% van het kapitaal, van
het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap, of;
 maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 50%
vertegenwoordigen en ze, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde
vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, 50%
bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie
aandelen van die vennootschap.
Enkel Belgische vennootschappen en rechtspersonen worden weerhouden.
Dit criterium wordt getoetst aan de hand van de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank
neergelegde jaarrekeningen volgens het gestandaardiseerde volledig model voor Belgische
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.
Voor alle andere deelnemingen in Belgische filialen die niet voldoen aan dit criterium kan
een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de Administratie Grote Ondernemingen.
De overgemaakte informatie (uit de boekhouding en uit andere documenten) moet
aantonen dat de vennootschappen of rechtspersonen op een duurzame wijze verbonden zijn
en dat de bezitter medezeggenschap heeft verworven. De Administratie Grote
Ondernemingen behoudt het recht om de vennootschappen of rechtspersonen al dan niet te
beschouwen als een GO volgens dit criterium.
5. Btw-eenheid
Alle leden van de btw-eenheid worden gekwalificeerd als GO indien minstens één lid van de
btw-eenheid (art. 4, § 2, Btw-Wetboek) voldoet aan het criterium "Omvang voor
vennootschappen", "Omvang voor rechtspersonen", "Specifieke activiteitensectoren en
segmenten" en/of "Groep van ondernemingen".

