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De top 50 van fiscale kortingen (4de editie)

De duizend bedrijven met de
grootste fiscale aftrek betalen
jaarlijks 4 tot 6% belastingen
1. Samenvatting
In deze vierde uitgave van de jaarlijkse PVDA-studie over de belastingen die bedrijven in
ons land betalen, vergelijken we op drie domeinen de resultaten met die van 2012.
! De top 50 van de fiscale kortingen rangschikt de 50 bedrijven die in totaal de
grootste fiscale korting kregen (alle fiscale voordelen samen)
! De top 1.000 van de winsten berekent het gemiddelde belastingtarief van de
duizend meest winstgevende Belgische bedrijven.
! De top 20 van de notionele interesten buigt zich over de twintig bedrijven die
de meeste notionele interesten hebben afgetrokken.
“Los van de onvermijdelijke jaarlijkse schommelingen, stellen we vast dat de resultaten
van dit jaar in dezelfde orde van grootte liggen als de resultaten van 2010, toen we deze
studie voor het eerst uitvoerden. Dat blijkt het duidelijkst uit het belastingtarief van de
duizend meest winstgevende bedrijven, dat ligt tussen de 4 tot 6%. En dat ondanks de
ronkende verklaringen van de regering”, stelt Marco Van Hees, de fiscaal specialist van
de PVDA.
Deze studie bevestigt de conclusie die we ook al konden trekken uit de vorige edities: de
grote bedrijven betalen in België belachelijk weinig belastingen. Iets wat tot voor de
PVDA-studies hierover grotendeels onbekend was.
Tabel 1 – Belastingtarief van de drie ranglijsten
Top 50 grootste fiscale korting

2,65%

Top 1.000 meeste winst

6,17%

Top 20 grootste notionele-interestaftrek

5,45%

“De fiscale cadeaus, die zorgen voor deze minimale belastingtarieven, worden door de
regering(en) vaak verantwoord met het argument dat ze de werkgelegenheid stimuleren.
Maar dat doen ze geenszins. Als we kijken naar de evolutie van het aantal jobs in die
1.000 meest winstgevende bedrijven, dan stellen we vast dat het aantal effectieven
tussen 2011 en 2012 gedaald is met 7%”, zegt Marco Van Hees.
“Wij pleiten dan ook meer dan ooit voor de afschaffing van de notionele interesten en de
stopzetting van de vrijstelling van meerwaarde op aandelen”, reageert Peter Mertens,
voorzitter van de PVDA. “Geld van de gemeenschap wordt door vensters en deuren
gegooid, het wordt eens tijd dat dat ophoudt. Met het geld dat de regering zo bespaart,
kan ze haar bezuinigingsbeleid stopzetten. En kan ze op het vlak van fiscaliteit en
economisch beleid een nieuwe weg inslaan.”

2. De top 50 van grootste fiscale kortingen
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Onder “fiscale korting” verstaan we het verschil tussen de belastingen die een bedrijf
werkelijk betaalde en de belastingen die het zou moeten betalen (tegen het normale
tarief van 33,99%).
De bedrijven uit onze top 50 maakten in 2012 samen bijna 30 miljard euro winst. Daarop
betaalden ze 729 miljoen euro belastingen, wat neerkomt op een belastingtarief van
2,65%. In vergelijking met wat ze zouden betalen als hun winst aan het normale
vennootschapsbelastingtarief (33,99%) zou belast worden, is dat een fiscale korting van
9,37 miljard euro. Bijna evenveel als de 10 à 11 miljard die de vennootschapsbelasting
jaarlijks opbrengt.
Tabel 2 – De top 50 van de fiscale kortingen
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bedrijf (Groep - Nationaliteit van de groep)
ANHEUSER-BUSCH INBEV (AB InBev - België)
INBEV BELGIUM (AB InBev - België)
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL (ExxonMobil -Verenigde Staten)
GROEP BRUSSEL LAMBERT (Frère-Bourgeois - België)
DSM FINANCE - BELGIUM (DSM - Nederland)
SOLVAY (Solvay - België)
JANSSEN PHARMACEUTICA (Johnson & Johnson - Verenigde Staten)
AG REAL ESTATE (Ageas - België)
WIREFREE SERVICES BELGIUM (France Telecom - Frankrijk)
COBREW (AB InBev - België)
BELGACOM (Belgacom - België)
GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie “DE LEEUW” (Delhaize - België)
BP CAPITAL (BP - Verenigd Koninkrijk)
LHOIST INDUSTRIE (Lhoist - België)
IKEA SERVICE CENTRE (Ikea - Zweden)
B.A.S.F. ANTWERPEN (BASF - Duitsland)
YARA BELGIUM SA (Yara - Noorwegen)
ARCELORMITTAL FIN. AND SERVICES BELGIUM (ArcelorMittal - Luxemburg)
UCB (UCB - België)
BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES (Belgacom - België)
HYDRO ALUMINIUM RAEREN (Norsk Hydro Asa - Noorwegen)
SEDENA FINANCIAL SERVICES (Philips - Nederland)
GT & CO (Guido Vandermarliere - België)
EDF INVESTISSEMENTS GROUPE (EDF - Frankrijk)
BAYER ANTWERPEN (Bayer - Duitsland)
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (GSK - Verenigd Koninkrijk)
DOUWE EGBERTS RETAIL BELGIUM (D.E Master Blenders - Nederland)
MASTERCARD EUROPE (MasterCard - Verenigde Staten)
SOLVAY PHARMACEUTICALS (Solvay - België)
STATKRAFT TREASURY CENTRE (Statkraft - Noorwegen)
AXA HOLDINGS BELGIUM (Axa - Frankrijk)
COBEPA (de Spoelberch - België)
TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ (Südzucker - Duitsland)
COMPAGNIE MARITIME BELGE (CMB - België)
SOFINA (Groupe Boël - België)
PUBLIGAZ - PUBLIGAS (Publigaz - België)
KBC CREDIT INVESTMENTS (KBC - België)
DANONE FINANCE INTERNATIONAL (Danone - Frankrijk)
ATLAS COPCO AIRPOWER (Atlas Copco - Zweden)
ALIAXIS GROUP (Aliaxis - België)
BP CAPITAL AUD (BP - Verenigd Koninkrijk)
HOLCIBEL (Holcim - Zwitserland)
AGFA HEALTHCARE (Agfa Gevaert - België)
EXXONMOBIL BELGIUM FINANCE (Exxonmobil - Verenigde Staten)
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Winst 2012
5.978.763.000 €
2.977.269.000 €
2.784.081.000 €
1.642.074.000 €
1.445.546.000 €
913.270.000 €
724.431.000 €
621.109.842 €
499.612.823 €
485.314.000 €
895.850.000 €
411.221.000 €
618.019.000 €
401.863.191 €
406.025.000 €
801.342.000 €
357.163.309 €
345.976.000 €
324.872.752 €
288.010.000 €
280.075.841 €
297.449.000 €
265.462.680 €
346.547.000 €
309.401.000 €
257.476.585 €
237.657.864 €
528.141.000 €
209.832.000 €
328.645.000 €
201.218.000 €
198.661.824 €
197.121.000 €
196.131.229 €
184.365.937 €
186.191.896 €
179.596.000 €
265.947.000 €
422.347.000 €
165.569.393 €
323.493.000 €
168.268.000 €
150.547.561 €
156.090.000 €

Belasting
Korting
26.000 € 2.032.155.544 €
50.000 € 1.011.923.733 €
0 € 946.309.132 €
0 € 558.140.953 €
0 € 491.341.085 €
-19.730.000 € 330.150.473 €
6.025.000 € 240.209.097 €
8.772.125 € 202.343.110 €
0 € 169.818.399 €
3.473.000 € 161.485.229 €
150.516.000 € 153.983.415 €
609.000 € 139.165.018 €
72.733.000 € 137.331.658 €
69.843 € 136.523.456 €
9.153.000 € 128.854.898 €
144.466.000 € 127.910.146 €
-3.168.048 € 124.567.857 €
2.541.000 € 115.056.242 €
1.690.481 € 108.733.767 €
2.568.000 €
95.326.599 €
0 €
95.197.778 €
7.948.000 €
93.154.915 €
262.801 €
89.967.964 €
32.962.000 €
84.829.325 €
23.122.000 €
82.043.400 €
9.172.015 €
78.344.276 €
7.287.652 €
73.492.256 €
108.016.000 €
71.499.126 €
0 €
71.321.897 €
40.766.000 €
70.940.436 €
1.000 €
68.392.998 €
2.138 €
67.523.016 €
61.000 €
66.940.428 €
77.911 €
66.587.094 €
3.746 €
62.662.236 €
1.275.055 €
62.011.570 €
10.000 €
61.034.680 €
29.887.000 €
60.508.385 €
86.804.000 €
56.751.745 €
4.488 €
56.272.549 €
54.407.000 €
55.548.271 €
3.075.000 €
54.119.293 €
-2.947.705 €
54.118.821 €
210.000 €
52.844.991 €

Tarief
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-2,16%
0,83%
1,41%
0,00%
0,72%
16,80%
0,15%
11,77%
0,02%
2,25%
18,03%
-0,89%
0,73%
0,52%
0,89%
0,00%
2,67%
0,10%
9,51%
7,47%
3,56%
3,07%
20,45%
0,00%
12,40%
0,00%
0,00%
0,03%
0,04%
0,00%
0,68%
0,01%
11,24%
20,55%
0,00%
16,82%
1,83%
-1,96%
0,13%

45 EURONEXT INTRAGROUP FINANCING...(Euronext - Nederland)
46 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES (Volkswagen - Duitsland)
47 SCR-SIBELCO (SCR-Sibelco - België)
48 UMICORE (Umicore - België)
49 DRAKKAR GROUP (Bluestar Adisseo - China)
50 MOUTERIJ ALBERT (Heineken - Nederland)
TOTAAL

161.722.000
152.913.000
151.759.665
146.701.000
145.492.839
164.662.000
29.901.299.231

€ 2.450.000
€
0
€
-11.754
€
-22.000
€
-186.575
€ 7.342.000
€ 791.773.173

€
52.519.308
€
51.975.129
€
51.594.864
€
49.885.670
€
49.639.591
€
48.626.614
€ 9.371.678.436

€
€
€
€
€
€
€

1,51%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,13%
4,46%
2,65%

De afgelopen vier jaar bedroeg het gemiddelde belastingtarief van onze top 50
achtereenvolgens 0,57%, 1,04%, 1,78% en ten slotte 2,63%. Op het eerste gezicht
misschien een aanzienlijke toename, maar een schommeling van ongeveer twee
procentpunt op een totaal van vijftig bedrijven is verwaarloosbaar. Het tarief blijft
minimaal.
We wijzen erop dat de grote families van het Belgische kapitalisme goed
vertegenwoordigd zijn in onze top 50:
•

de Spoelberch, de Mévius en Van Damme: nr. 1, 2, 10 en 31;

•

Frère: nr. 3 en 48;

•

Solvay: nr. 6 en 29;

•

Delhaize: nr. 12;

•

Lhoist: nr. 14;

•

Janssen: nr. 19;

•

Vandermarliere: nr. 23;

•

Saverys: nr. 34;

•

Boël: nr. 35 en 38;

•

Leysen, Vlerick, etc.: nr. 37;

•

Emsens: nr. 40 en nr. 47.

Het feit dat de bedrijven van deze grote vermogens zo weinig belast worden, is een
bijkomend argument om de “miljonairstaks” in te voeren. De “miljonairstaks” is een
voorstel van de PVDA om de vermogens boven de 1 miljoen euro te belasten.

3. De top 1.000 van bedrijven met de grootste winst
Onze top 50 belicht specifiek die bedrijven die weinig belastingen betalen. In onze top
1.000 rangschikken we de bedrijven volgens hun winst, ongeacht hun belastingtarief.
Die duizend bedrijven maakten in totaal 50 miljard euro winst en betaalden daarop 3,1
miljard euro belastingen, dat is een belastingtarief van 6,17%.
Zoals tabel 3 aantoont, blijft dat tarief van 2009 tot 2012 min of meer stabiel, met een
schommeling van een procentpunt rond een gemiddelde van 5%.
Tabel 3 – Evolutie 2009/2012 van de top 1.000 (top 500 voor 2009)

Gemiddeld belastingtarief

2009

2010

2011

2012

3,76%

5,73%

5,09%

6,17%
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Als argument om die lage belastingtarieven te rechtvaardigen wordt vaak aangehaald dat
ze de werkgelegenheid stimuleren. Als we kijken naar de evolutie van het aantal jobs in
die 1.000 meest winstgevende bedrijven, dan stellen we echter vast dat het aantal
effectieven tussen 2011 en 2012 met 7% gedaald is. Het totale volume van
voltijdse equivalenten van de top 1.000 daalde van 287.832 naar 268.186.

4. De top 20 van de grootste notionele-interestaftrek
De twintig bedrijven die de grootste notionele-interestaftrek noteren, trekken in totaal
bijna 4,4 miljard euro af, wat een belastingvoordeel oplevert van ongeveer 1,5 miljard
euro. Zij komen uit op een gemiddeld belastingtarief van 5,45%. Dit enorme
belastingvoordeel illustreert hoe ongelijk de notionele interesten verdeeld zijn. Kmo’s
krijgen slechts de kruimels.
Officieel werden de notionele interesten ingevoerd in 2005 om het eigen vermogen van
bedrijven te bevoordelen. In werkelijkheid dienen ze als vervanging voor het fiscaal
regime van de coördinatiecentra (de interne banken van de multinationals), dat werd
ingevoerd in 1982, maar dat twee decennia later door de Europese Unie werd
veroordeeld.
Tabel 4 – Top 20 van de notionele interesten
Rang Bedrijf

Vennootschap
opgericht in

Afgetrokken notionele
interesten

Belastingtarief

1

COBREW

1986

472.911.199 €

0,72%

2

BP CAPITAL

1985

449.031.770 €

11,77%

3

ARCELORMITTAL FINANCE AND SERVICES BELGIUM

1986

346.072.247 €

0,73%

4

SEDENA FINANCIAL SERVICES

1985

274.348.708 €

2,67%

5

BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

1999

268.342.968 €

0,89%

6

EDF INVESTISSEMENTS GROUPE

2007

249.615.479 €

9,51%

7

BAYER ANTWERPEN

1961

240.070.601 €

7,47%

8

STATKRAFT TREASURY CENTRE

2008

208.684.783 €

12,40%
3,56%

9

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

1990

190.246.000 €

10

BASF BELGIUM COORDINATION CENTER

2003

186.141.326 €

3,95%

11

DANONE FINANCE INTERNATIONAL

1921

179.149.229 €

11,24%

12

IKEA SERVICE CENTRE

1989

175.194.361 €

2,25%

13

BP CAPITAL AUD

2010

167.709.878 €

16,82%

14

EXXONMOBIL BELGIUM FINANCE

2005

155.879.498 €

0,13%

15

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES

1991

152.912.562 €

0,00%

16

JANSSEN PHARMACEUTICA

1934

145.211.000 €

0,83%

17

KBC CREDIT INVESTMENTS

2007

138.612.468 €

0,01%

18

MOUTERIJ ALBERT

1954

134.122.657 €

4,46%

19

ATLAS COPCO FINANCE EUROPE

1990

126.700.000 €

0,02%

20

SSAB FINANCE BELGIUM

2008

126.528.299 €

13,72%

4.387.485.034 €

5,45%

TOTAAL

In onze top 20 onderscheiden we:
•

negen coördinatiecentra die werden opgericht in de jaren 1980 en 1990 (zelfs
2003 voor dat van BASF);

•

twee oudere maatschappijen die werden omgevormd tot coördinatiecentra
(Danone Finance International en Mouterij Albert, filiaal van de groep Heineken);
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•

zes financiële centra opgericht (naar het model van de coördinatiecentra) vanaf
2005 speciaal om van de notionele interesten te kunnen profiteren;

•

slechts drie industriële bedrijven, die van de notionele interesten profiteren
dankzij hun omvangrijke eigen middelen: Bayer Antwerpen, GlaxoSmithKline
Biologicals en Janssen Pharmaceutica.

Als we deze laatste drie even buiten beschouwing laten, dan zien we dat de andere
zeventien gemiddeld 25 voltijds effectieven in dienst hebben.
Verder wijzen we ook nog op de enorme dividenden die de bedrijven uitkeren en die het
eigen vermogen van de bedrijven leegzuigen. En dat terwijl de notionele interesten er
volgens de officiële uitleg net voor moeten zorgen dat dat eigen vermogen versterkt
wordt. In 2012 deelden de bedrijven uit de top 20 liefst 3,26 miljard euro aan dividenden
uit, dat is 60% van hun totale winst. Het jaar voordien was dat maar 17%.

5. Enkele bedrijven uitgelicht
Anheuser-Bush InBev / InBev Belgium / Cobrew
De multinational die alle eerste plaatsen wegkaapt
De vennootschappen van de grootste biergroep ter wereld – de multinational die in
handen is van de grootste vermogens van België (de families de Spoelberch, de Mévius
en Vandamme) – voeren onze drie ranglijsten aan.
Het internationale moederbedrijf AB InBev bezet de eerste plaats in de top 50 van de
fiscale kortingen én de top 1.000 van de grootste winsten. Een winst van 5,98 miljard
euro voor 26.000 euro belastingen, dat is een belastingtarief van 0,002%. Het heeft ook
de grootste aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI): 5,65 miljard euro.
De grootste Belgische dochtermaatschappij van de groep, InBev Belgium, volgt haar
moederbedrijf en neemt de tweede plaats in van de top 50 van de fiscale aftrek en van
de top 1.000 van de winsten. Zij breekt overigens ook het record van de hoogste
vrijstelling van meerwaarde op aandelen.
Het coördinatiecentrum van de groep, Cobrew, staat op kop in de top 20 van de
notionele interesten.
ExxonMobil Petroleum & Chemical / ExxonMobil Financial Belgium Finance
Belastingvermindering op alle niveaus
ExxonMobil Petroleum & Chemical, het Antwerpse filiaal van de mondiale nummer 1 in de
olie-industrie, komt op de derde plaats van onze top 50. Het gros van zijn winst haalt
het binnen als moederbedrijf van vele Belgische, Hongaarse, Nederlandse, Italiaanse…
filialen die grote dividenden doorstorten. Dankzij het mechanisme van de DBI (definitief
belaste inkomsten) worden die dividenden niet belast. Zo slaagt de maatschappij erin om
nul euro belastingen te betalen.
De DBI zijn bedoeld om te vermijden dat de winst van een moederbedrijf belast wordt,
daar waar die winst al belast zou zijn op het niveau van het dochterbedrijf dat dividenden
doorstort. Dit voorbeeld toont echter aan dat de definitief belaste inkomsten kunnen
veranderen in definitief ONbelaste inkomsten. ExxonMobil Financial Belgium Finance, het
financieel filiaal van het Antwerpse moederbedrijf, staat op de 44ste plaats van de top
50. Het betaalde 0,13% belastingen op een winst van 156 miljoen en keerde 210 miljoen
aan dividenden (meer dan haar jaarwinst dus) uit aan ExxonMobil Petroleum & Chemical.
Groep Brussel Lambert (GBL) / Umicore
Ook Frère is weer van de partij
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Elk jaar staat er wel een of andere vennootschap van de Belgische miljardair Albert Frère
in onze top 50 van grootste fiscale kortingen. GBL, de belangrijkste holding in het Frèreimperium, betaalt 0 euro belastingen op een winst van 1,6 miljard euro dankzij de DBI
en de vrijstelling van meerwaarde op aandelen, en door te putten uit zijn uitgestelde
belastingen (aftrekbare posten uit voorgaande jaren).
Merk op dat Umicore, waarvan de groep-Frère aandeelhouder geworden is, ook voorkomt
in de lijst van de top 50.
ArcelorMittal Finance and Service Belgium (AFSB)
Notionele-interestkampioen van troon gestoten
Dit financieel filiaal van de jobvernietigende staalreus was jarenlang dé kampioen van de
notionele-interestaftrek: jaarlijks tot meer dan een miljard euro. In 2011 trok hij zo 1,6
miljard euro af dankzij een eigen vermogen van bijna 46 miljard euro (zowat het
jaarbudget van de sociale zekerheid).
Maar... AFSB kreeg de Bijzondere Belastinginspectie op zijn dak, omdat het ten onrechte
gebruik zou hebben gemaakt van de maatregel. Sindsdien werd het kapitaal fors
verlaagd: van 36,6 naar 1 miljard euro. Toch bekleedt de vennootschap nog de derde
plaats in de top 20.
Energy Europe Invest (EEI)
Electrabel-filiaal betaalt 1 euro belastingen
Deze vennootschap bekleedt de 194ste plaats in onze top 1.000 van meest winstgevende
bedrijven en ze komt niet voor in de top 50 van grootste fiscale kortingen. Toch wilden
we Energy Europe Invest er even uitlichten, omdat iets anders onze aandacht trok: het
betaalde 1 euro belastingen op een winst van 38 miljoen euro. Dat is een belastingtarief
van – hou je vast – 0,000003%.
Dit filiaal van Electrabel is geen onbekende voor wie het dossier van de notionele
interesten een beetje van nabij volgt. Sinds 2006, het jaar van de invoering van de
fiscale gunstmaatregel, heeft de energiegroep fors kapitaal gepompt in EEI. Het eigen
vermogen steeg van 51 miljoen euro naar 3,5 miljard euro. Zo werd het omgevormd tot
een machine om notionele interesten te creëren.

6. Uitleg bij de belangrijkste fiscale aftrekposten
De belangrijkste belastingkortingen die de lage belastingtarieven verklaren zijn:
−

de notionele interesten;

−

de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen;

−

de definitief belaste inkomsten;

−

de aftrek voor octrooi-inkomsten.

● De notionele interesten. Deze fiscale aftrek werd ingevoerd in 2006 en laat Belgische
vennootschappen toe om van hun belastbare basis een bedrag af te trekken dat
overeenstemt met 3% (tarief 2012) van hun eigen vermogen (Eventueel gecorrigeerd.
Van het eigen vermogen moet bijvoorbeeld de waarde van de financiële vaste activa die
bestaan uit aandelen worden afgetrokken, wat holdings omzeggens uitsluit). Deze
maatregel is van toepassing voor alle bedrijven, maar sommige profiteren er meer van
dan anderen (zie hierboven, de top 20 van de notionele interesten).
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● De meerwaarde op aandelen. Als een vennootschap aandelen koopt en ze daarna
verkoopt tegen een hogere koers, dan realiseert ze een meerwaarde die haar winst doet
aangroeien. Dergelijke winsten zijn in België niet belastbaar.
De grootste twee vrijgestelde meerwaarden op aandelen waren in 2012 voor bierbrouwer
InBev Belgium (2,8 miljard euro) en DSM Finance (1,4 miljard euro), filiaal van de
Nederlandse chemie-, farmacie- en voedingsgroep.
● De definitief belaste inkomsten (DBI). Door deze maatregel mag een vennootschap
95% van de dividenden die haar filialen haar uitkeert, fiscaal aftrekken. In 2010 voerde
het Antwerpse filiaal van ExxonMobil de grootste DBI-aftrek uit (4 miljard euro).
Is deze aftrek gerechtvaardigd? Ons standpunt is genuanceerd. De toepassing ervan
wordt als volgt gemotiveerd: wanneer een moedermaatschappij dividenden uitgekeerd
krijgt van haar filialen, dan doen die de inkomsten van de moedermaatschappij groeien.
Maar omdat deze dividenden komen uit de winst van de filialen, die al eens belast is, is
het normaal dat de moedermaatschappij niet een tweede keer belast wordt. De DBIaftrek zorgt ervoor dat de ontvangen dividenden niet belast worden. Dat lijkt logisch.
Toch kun je er op z’n minst een aantal bedenkingen bij maken:
1. De DBI-aftrek is slechts toegestaan aan vennootschappen die minstens 10%
van het kapitaal of een participatie van minstens 1,2 miljoen euro bezitten. De kleine
aandeelhouders hebben er geen toegang toe. De uitwijking voor de dubbele taxatie lijkt
dus toch niet zo’n evident principe.
2. De DBI-aftrek is ook toegestaan wanneer de dividenden zijn uitgekeerd door
een vennootschap die nauwelijks of geen belastingen betaalt. Zie ExxonMobil Petroleum
& Chemical (nr. 3 in top 50) en haar filiaal ExxonMobil Belgium Finance (nr. 44 in top
50). In die gevallen zou de DBI moeten omgedoopt worden tot DOI: definitief onbelaste
inkomsten.
3. De DBI werken constructies als die van de kapitalist Frère in de hand: een
waterval van holdings zorgt ervoor dat hij met een relatief beperkt kapitaal grote
groepen kan controleren
4. De DBI-aftrek is in tegenspraak met de officiële verantwoording van de
notionele interesten. Die worden, zo beweert men, toegekend om het eigen vermogen te
versterken terwijl de DBI-aftrek, die de handel van aandelen vrijstelt van belasting, juist
leidt tot een vermindering van het eigen vermogen van de vennootschappen.
5. Ten slotte zijn er de gemengde holdings: vennootschappen die
holdingactiviteiten (het controleren van filialen) cumuleren met industriële en/of
commerciële activiteiten. Omdat de Belgische wetgever geen beperkingen oplegt aan
deze maatschappijen, kunnen zij grote schulden aangaan om hun holdingactiviteit te
ontwikkelen. En omdat de inkomsten uit die activiteit niet belastbaar zijn, dankzij de
DBI-aftrek, kan de interestlast van hun schulden afgetrokken worden van hun industriële
inkomsten. Daardoor worden zij noch op hun holdingactiviteit, noch op hun industriële
activiteit belast.
● De aftrek voor octrooi-inkomsten. Deze aftrek is in voege sinds het aanslagjaar
2008. Deze maatregel laat vennootschappen toe om van hun belastbare basis 80% van
hun octrooi-inkomsten af te trekken. Het magazine Vif-L'Express bracht aan het licht dat
deze wet op maat gesneden is van Farmagroep GlaxoSmithKline (GSK). De advocaten
van GSK stelden de wet zelfs zelf mee op.
Aangezien slechts een beperkt aantal vennootschappen kunnen gebruikmaken van deze
aftrekpost, is het totale bedrag van fiscale korting via deze maatregel laag in vergelijking
met de drie andere maatregelen die hierboven werden besproken. Als we de individuele
gevallen bekijken, ogen de cijfers echter indrukwekkend. Voor 2012 kreeg Janssen
Pharmaceutica een aftrek van 553 miljoen euro, GSK biologicals 176 miljoen euro.
________________________
7

Peter Mertens (0487 55 85 95), voorzitter PVDA
Marco Van Hees (0473 41 10 21), auteur van de studie
David Pestieau (0472 81 73 74), directeur PVDA-studiedienst

8

