Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 – Art.
180 - 182
Art. 180
Aan de vennootschapsbelasting zijn niet onderworpen:
1°

in het tweede lid bedoelde intercommunales, samenwerkingsverbanden,
projectverenigingen, autonome gemeentebedrijven en verenigingen die, in het
kader van hun maatschappelijk belang, hoofdzakelijk:
- -

een ziekenhuis zoals gedefinieerd in artikel 2 van de gecoördineerde
wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen, uitbaten; of

- -

een instelling die oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden,
beschermde minderjarigen of behoeftigen bijstaat, uitbaten;

2°

…

3°

de Nationale Delcrederedienst;

4°

de Belgische Maatschappij voor de Financiering van de Nijverheid;

5°

...;

5°bis het Participatiefonds, het Participatiefonds – Vlaanderen, het Participatiefonds –
Wallonië en het Participatiefonds – Brussel
6°

de Waalse Regionale Maatschappij voor Openbaar Personenvervoer en de
exploitatiemaatschappijen die eraan zijn verbonden;

7°

de Vlaamse Vervoermaatschappij en de autonome exploitatie entiteiten binnen de
Maatschappij;

8°

de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel;

9°

waterzuiveringsmaatschappijen beheerst door de wet van 26 maart 1971;

10°

...;

11°

de vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch
Ontwikkelingsagentschap;

12°

de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

13°

de vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk APETRA.

13°

...

De in het eerste lid, 1° bedoelde intercommunales, samenwerkingsverbanden,
projectverenigingen, autonome gemeentebedrijven en verenigingen zijn:
a) intercommunales beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de
intercommunales
b) intercommunales beheerst door het decreet van het Waalse Gewest van 19 juli 2006
tot wijziging van Boek V van het eerste deel van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en de decentralisatie en betreffende de wijzen van samenwerking tussen
gemeenten;
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c) samenwerkingsverbanden, met uitzondering van interlokale verenigingen, beheerst
door het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
d) projectverenigingen beheerst door het decreet van het Waalse Gewest van 19 juli
2006 tot wijziging van Boek V van het eerste deel van het Wetboek van de
plaatselijke democratie en de decentralisatie en betreffende de wijzen van
samenwerking tussen gemeenten;
e) autonome gemeentebedrijven beheerst door de nieuwe gemeentewet van 24 juni
1988;
f) autonome gemeentebedrijven beheerst door het gemeentedecreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 15 juli 2005;
g) de verenigingen beheerst door hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
h) de verenigingen beheerst door titel VIII van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 181
Aan de vennootschapsbelasting zijn ook niet onderworpen, verenigingen zonder
winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven en:
1°

uitsluitend of hoofdzakelijk het bestuderen, het beschermen en het bevorderen van
de professionele of interprofessionele belangen van hun leden tot doel hebben;

2°

het verlengstuk of de emanatie zijn van rechtspersonen als vermeld onder 1°,
wanneer ze uitsluitend of hoofdzakelijk tot doel hebben het vervullen, in naam en
voor rekening van hun aangeslotenen, van alle of van een deel van de
verplichtingen of formaliteiten die aan die aangeslotenen zijn opgelegd wegens het
feit dat zij personeel tewerkstellen of ter uitvoering van de fiscale of sociale
wetgeving, of het helpen van hun aangeslotenen bij het vervullen van die
verplichtingen of formaliteiten;

3°

ter uitvoering van de sociale wetgeving belast zijn met het innen, centraliseren,
kapitaliseren en verdelen van de fondsen bestemd voor de toekenning van de
voordelen bepaald in die wetgeving;

4°

uitsluitend of hoofdzakelijk het verstrekken of het steunen van onderwijs tot doel
hebben;

5°

uitsluitend of hoofdzakelijk het organiseren van handelsbeurzen of
tentoonstellingen tot doel hebben;

6°

door de bevoegde organen van de Gemeenschappen als dienst voor gezins- en
bejaardenhulp zijn erkend;

7°

erkend zijn voor de toepassing van artikel 145, § 1, eerste lid, 1°, b, d, e, h tot l,
2° en 3, of erkend zouden zijn indien ze daartoe een aanvraag indienden of omdat
ze aan alle voorwaarden voldoen waaraan de erkenning is onderworpen behoudens
die welke erin bestaat de bedrijvigheid op nationaal vlak te ontwikkelen of een
invloedssfeer te hebben die één van de gemeenschappen of gewesten of het
gehele land bestrijkt, naar het geval;
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8°

onder toepassing vallen van Deel 3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover hun activiteit louter bestaat in certificatie in de zin van de
wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door
handelsvennootschappen, en de door hen uitgegeven certificaten krachtens artikel
13, § 1, eerste lid, van dezelfde wet voor de toepassing van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 gelijkgesteld worden met de effecten waarop ze
betrekking hebben.

Art. 182
Voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen
winstoogmerk nastreven worden niet als verrichtingen van winstgevende aard
aangemerkt:
1°

alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen;

2°

verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van
de statutaire opdracht;

3°

verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft of niet volgens nijverheids- of
handelsmethoden wordt uitgevoerd.
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