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maakt ondernemen 
makkelijker

samen slim ondernemen

Waarom deze 
wegwijzer?

Hoewel de successierechten een 
gewestelijke materie is, blijft de 

patrimoniumtaks federaal. Dit 
betekent dat ze van toepassing 

is op alle verenigingen in 
ons land. Deze wegwijzer 

verduidelijkt de samenstelling 
van de belastbare basis en hoe 

de aangifte ingediend moet 
worden.

Met ruim 23.000 klanten 
werkt SBB Accountants & 
Adviseurs samen: starters, 
ondernemers, vrijberoeps-
beoefenaars en organisaties 
in social profit. SBB biedt 
een brede expertise in 
accountancy, fiscaliteit en 
omgevingsrecht vanuit een 
kantoor vlakbij. Bovendien 
helpt SBB hen groeien 
met zakelijk-juridisch 
advies op maat. Dankzij 
een gespecialiseerd 
kenniscentrum en de rijke 
klantenbasis maken meer 
dan 500 SBB’ers deze 
belofte waar: samen slim 
ondernemen.

Infofiche aangifte in de 
patrimoniumtaks
 
 
Feitelijke verenigingen hebben geen rechtspersoonlijkheid, bij overlijden 
van één van de leden worden successierechten geheven op zijn of haar deel. 
Het netto-actief van een vzw daarentegen gaat na vereffening over naar een 
vereniging met een gelijkaardig doel. Deze jaarlijkse ‘taks tot vergoeding 
der successierechten’ van 0,17% compenseert het vermogen dat aan 
successierechten ‘ontsnapt’. De aangifte patrimoniumtaks moet tijdens de 
levensloop van de vereniging elk jaar vóór 31 maart gebeuren.

Welke verenigingen 
moeten deze taks 
betalen?

In principe geldt de taks voor alle 
verenigingen met een vermogen van 
meer dan 25.000 euro. Een aantal 
verenigingen zijn wel door de wet 
vrijgesteld, zoals stichtingen van 
openbaar nut, kinderbijslagfondsen 
en inrichtende machten van het 
gemeenschaps- of gesubsidieerd 
onderwijs voor de onroerende 
goederen die voor het onderwijs 
gebruikt worden. 

Het patrimonium: over 
welke bezittingen gaat 
het?

Onder ‘patrimonium’ verstaan we het 
geheel van de bezittingen die de vzw 
in eigendom heeft op 1 januari. Let 
op: je moet altijd de verkoopwaarde 
aangeven, dus niet de boekwaarde 
(aanschaffingswaarde min geboekte 
afschrijvingen).

Het maakt niet uit of het om 
bezittingen in volle of blote eigendom 
gaat, dan wel om vruchtgebruik.
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Hoe gaat de aangifte in zijn werk?

Je bent verplicht, uiterlijk tegen 31 maart, om de aangifte 
zelf tijdig in te dienen. Het gaat om een papieren aangifte, 
een digitale versie bestaat nog niet. Ook de verschuldigde 
taks dient eveneens uiterlijk voor deze datum betaald te 
worden.

In bepaalde gevallen krijg je van het bevoegd registratie-
kantoor een afzonderlijk bericht (jaarlijkse taks op vzw’s), 
dewelke je kan vervolledigen.

Wat met onroerende goederen in het buitenland?

Stel dat je vereniging een tweede vestiging heeft in 
het buitenland, dan maakt het onroerend goed geen 
deel uit van de belastbare basis. De inboedel (bv. 
meubilair, uitrusting) daarentegen wel.

Bestaan er boetes?

Gebeurt de aangifte te laat, dan krijgt de vzw 
een boete van 2,50 euro per maand. Laattijdige 
betalingen worden bovendien beboet tegen de 
geldende intrestvoet. Voor activa die niet of te laag 
gewaardeerd in de aangifte worden opgenomen, is 
de boete gelijk aan de ontdoken taks.

TIP
Wanneer de jaarlijkse taks niet hoger is dan 500 
euro, dan kan de vzw of stichting meteen ook voor de 
twee volgende jaren betalen en is ze vrijgesteld van 
aangiftes voor die periode. 

Onthou volgende aandachtspunten bij deze regeling:
 — Blijkt echter dat de te betalen taks met 25 euro 

of meer stijgt omdat de belastbare basis met 
minstens 14.705,88 euro toeneemt, dan moet er 
alsnog een aangifte ingediend en bijkomende 
taks betaald worden. Verlaagt de belastbare 
basis, dan kan de betaalde taks echter niet 
worden teruggevorderd.

 — Let er in het vierde jaar op de aangifte in te 
dienen en de taks te betalen.

Ook rechten van erfpacht en opstal – courante constructies 
in de social profit – komen in de aangifte. Zo zal de 
vereniging die een recht van erfpacht op gronden of 
gebouwen van een derde bezit, dit waarderen door 
middel van kapitalisatie en deze opnemen in de aangifte 
patrimoniumtaks.

Liquiditeiten en bedrijfskapitaal om gedurende het jaar 
verbruikt te worden dienen niet aangegeven te worden. De 
vereniging heeft deze immers nodig ter verwezenlijking van 
haar maatschappelijk doel. De fluctuaties van het vorige 
boekjaar op alle zicht-, spaar- en termijnrekeningen alsook 
de beleggingen kunnen een indicatie geven hoeveel het 
werkingskapitaal van de vereniging bedraagt

In tegenstelling tot andere belastingen zoals de personen- 
of vennootschapsbelasting kunnen geen kosten in 
mindering gebracht worden. Niet-betaalde termijnen van 
een hypothecaire lening en de nog door de vereniging, 
als algemeen legataris, uit te voeren legaten vormen een 
uitzondering op deze regel.

Twijfel je of je vzw de patrimoniumtaks moet betalen of heb 
je hulp nodig bij de aangifte? Je fiscaal adviseur helpt je 
graag verder.
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Onder SBB Accountants & Adviseurs worden gevat SBB Bedrijfsdiensten BV met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, met 
ondernemingsnummer 0420170841, RPR Leuven, evenals SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met maatschappelijke zetel te 3000 
Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, met ondernemingsnummer 0459609556, RPR Leuven. Beide vennootschappen zijn erkend als gecertificeerd fiscaal 
accountant. info@sbb.be – www.sbb.be


