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FISCALE GUNSTMAATREGELEN
VOOR PREMIES BLIJVEN DAN
TOCH BEHOUDEN
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De fiscale gunstmaatregelen ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector waartoe op het
einde van 2009 nog werd beslist, zijn uiteindelijk toch – weliswaar laattijdig en daardoor een beetje
onverwacht – verlengd. Immers de vorige maatregel liep af einde 2012 maar is nu verlengd voor
de inkomstenjaren 2013 en 2014. Deze maatregelen zijn van toepassing voor alle land- en
tuinbouwbedrijven.
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Toepassingsgebied in de personenbelasting
Voor wat betreft de toepassing in het systeem van de personenbelasting zijn er 2 maatregelen. Enerzijds wordt alle
VLIF-steun vrijgesteld van belasting. Kapitaal- en interestsubsidies vanwege het VLIF die worden uitbetaald in 2008 tot en
met 2014 zullen dus nièt aan belasting worden onderworpen.
Eveneens in de personenbelasting blijft het afzonderlijk tarief
van 12,5% bestaan. Dit tarief van 12,5% is nu van toepassing
op de zoogkoeienpremies en de bedrijfstoeslagrechten. Deze
steunmaatregelen worden normalerwijze belast aan het
afzonderlijke tarief van 16,5%.
Andere premies zoals de beheerovereenkomsten (BW3,
erosie,…) en ALV premies (milieuvriendelijke sierteelt,
gras-klaver, MOB, GB2,.) blijven belast aan 16,5 % in de
personenbelasting.
Toepassingsgebied in de vennootschapsbelasting
Kapitaal- en interestsubsidies vanwege het VLIF die binnen
het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting
normalerwijze worden belast aan het normale tarief van de
vennootschapsbelasting, zullen worden belast aan het
afzonderlijke tarief van 5%.
Tabel - Fiscale aanslagvoet voor VLIF-premies
VLIF-steun
Personenbelasting
(eenmanszaken, maatschappen
en LV in de Pb)

Vrijgesteld dus 0%
(i.p.v. 16,5%)

Vennootschapsbelasting

5%
(i.p.v. normaal tarief van 33,99%)
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De andere premies zowel de bedrijfstoeslagrechten en
zoogkoeien evenals de premies beheerovereenkomsten en
ALV-premies, genieten in de vennootschapsbelasting echter
geen voordeliger tarief en worden als gewone opbrengst
beschouwd, die ultiem wordt belast aan 33,99 %. Onder
voorwaarden genieten vele vennootschappen echter het
voordeeltarief van 24,98 %.

Praktische gevolgen voor de tuinbouwbedrijven met veel
steun
Voor bedrijven met relatief veel VLIF-steun of toeslagrechten
is deze verlenging zeer aangenaam nieuws. Deze fiscale
voordelen zijn zelfs zo groot dat ze vaak mede beslissend zijn
in de keuze van de bedrijfsstructuur. Immers, voor bedrijven
die zeer veel premies en/of VLIF genieten, lijkt het systeem
van de vennootschapsbelasting eerder nadelig.
Mogelijks kan deze fiscale gunstmaatregel aflopen in 2015.
We beseffen dat de meeste tuinbouwbedrijven buiten het VLIF
weinig of zelfs geen rechtstreekse steun krijgen via de
toeslagrechtenregeling. Daar zal vanaf 2015 via het GLB
enigszins verandering in komen maar die steun gaat meestal
beperkt blijven tot enkele honderden euro’s per ha. We
houden u hiervan op de hoogte.
Een vervelende keerzijde van de medaille zit er wel bij de
controle op de inkomensvoorwaarde vanwege het VLIF. Een
bedrijf dat VLIF-steun aanvraagt, moet o.a. minstens 12.000
euro beroepsinkomen aantonen. De VLIF-steun zelf is
vrijgesteld en staat dus niet op het aanslagbiljet waardoor de
VLIF-administratie die VLIF-steun niet meerekent als
beroepsinkomen. Met een eenvoudig bezwaar kan men dit
corrigeren. ■
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