
 

 

 

 

 

 

Welk effect heeft het Zomerakkoord van Michel I op uw 
vennootschap? 
Er is veel te doen omtrent het begrotingsakkoord van Michel I en de fiscale impact ervan. 
Hieronder schetsen we kort de belangrijkste gevolgen voor uw vennootschap. 

Voornamelijk de KMO’s, de startende vennootschappen, de innovatieve ondernemingen en de 
investerende ondernemingen zullen zich fiscaal gestimuleerd weten door deze hervorming van de 
vennootschapsbelasting.  

Gelet op het belang van deze hervorming voor onze familiebedrijven, staan we nu reeds stil bij de 
belangrijkste aanpassingen zonder echt in detail te gaan. Voor de concrete inhoud en draagwijdte 
van de verschillende maatregelen is het immers wachten tot een eerste wetsontwerp.  

Maatregelen die een fiscale besparing betekenen 

Verlaging vennootschapsbelasting  

De verlaging van het tarief van vennootschapsbelasting is de wijziging die het meest in het oog 
springt. Hieronder kan u de nieuwe tarieven in detail terugvinden.  

 

 Heden 2018 2020 

Basistarief  33% 29% 25% 

Crisisbijdrage  3% 2% 0% 
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Het verlaagd tarief zal er als volgt uitzien:   

 Schalen Tarief 

Heden 0 – 25.000 EUR 24,25% 

 25.000 – 90.000 EUR 31% 

 90.000 – 322.500 EUR 34,50% 

   

Vanaf 
2018 

0 – 100.000 EUR 20% 

 + 100.000 EUR 29% 

   

Vanaf 
2020 

0 – 100.000 EUR 20% 

 + 100.000 EUR 25% 

 

Enkele belangrijke aanpassingen bij dit verlaagd tarief:  

 De beperking voor een dividenduitkering tot maximum 13% van het gestort kapitaal zou 

geschrapt worden. 

 De minimumbezoldiging voor een bedrijfsleider zal stijgen van 36.000 euro naar 45.000 euro. 

Indien de vennootschap deze minimumvergoeding niet uitkeert, zal het tekort aan bezoldiging 

worden belast met een afzonderlijke aanslag van 10%.  

Stel dat uw bvba slechts 30.000 euro uitkeert zal zij bijkomend 1.500 euro [=(45.000 – 
30.000)x10%] belasting verschuldigd zijn. Deze afzonderlijke aanslag zou wel een aftrekbare kost 
zijn. De sanctie zal echter niet geldig zijn voor start-ups tot vier jaar na hun oprichting.  

 
Hieronder wordt het effect van de tariefverlaging zichtbaar bij een KMO met een belastbare winst 
van 300.000 euro en die een bedrijfsbezoldiging van 45.000 euro toekent aan haar enige 
zaakvoerder. De wijziging betekent een enorme besparing.  

 Schalen Tarief Verschuldigde 
belasting per schijf  

Totaal verschuldigde 
belasting 

 

Heden  

0 – 25.000 EUR 24,25% € 6.062,50  

25.000 – 90.000 EUR 31% € 20.150,00  

90.000 – 322.500 EUR 34,5% € 72.450,00 € 101.622,38 

Crisisbijdrage  3% € 2.959,88  

Vanaf 
2018 

0 – 100.000 EUR 20% € 20.000 

€ 79.560 
 + 100.000 EUR 29% € 58.000 

 Crisisbijdrage 2% € 1.560 

Vanaf 
2020 

0 – 100.000 EUR 20% € 20.000 
 

 + 100.000 EUR 25% € 50.000 € 70.000 

 Crisisbijdrage 0% € 0   

Tijdelijke verhoging investeringsaftrek naar 20% 

Indien uw vennootschap momenteel een investering doet kan zij, mits aan bepaalde voorwaarden 
te voldoen, 8% van haar investering in mindering nemen van haar belastbare winst. Gedurende de 
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komende twee jaar zal dit percentage stijgen naar 20% voor kleine vennootschappen en 
eenmanszaken. Dit betekent een grote fiscale besparing. Indien u met uw vennootschap een 
investering wenst te doen is het desgevallend interessant om dit even on hold te zetten tot 1 
januari 2018.  

Vanaf 2020 fiscale consolidatie mogelijk 

In het huidige fiscale landschap kan een moedervennootschap de verliezen van haar 
dochtervennootschappen niet in mindering nemen, wat leidt tot een ‘meerbelasting’. Vanaf 2020 
kan dit vermeden worden door de fiscale consolidatie. Winsten en verliezen van de verschillende 
vennootschappen uit de groep zullen gecompenseerd kunnen worden, zodat enkel de groepswinst 
belast wordt. 

Verhuur onroerende goederen wordt mogelijk met toepassing van btw  

Net zoals in onze buurlanden het geval is, zal de optionele mogelijkheid worden geboden om de 
verhuur van vastgoed aan professionelen voortaan aan btw te onderwerpen.  

Voor de huurder is dit vaak een neutrale situatie: als btw-plichtige kan hij sowieso de btw op de 
huurprijzen recupereren (in de mate dat het vastgoed voor zijn btw-activiteit gebruikt wordt). 

Voor de verhuurder daarentegen geeft dit de mogelijkheid dat hij de btw op de oprichting, 
verbouwing of renovatie van het betrokken professioneel vastgoed in aftrek kan brengen, wat een 
aanzienlijke kostenverlaging met zich mee zal brengen. 

Om de budgettaire impact te beperken zouden enkel contracten gesloten vanaf 1 januari 2018 in 
aanmerking komen voor deze regeling. De regularisatie van contracten uit het verleden zou 
uitdrukkelijk van deze regeling uitgesloten zijn.  

Deze regeling zal de noodzaak om complexere fiscale constructies op te zetten (vb. btw eenheid, 
vruchtgebruik/naakte eigendom) in belangrijke mate doen vervallen.  

Wijzigingen die een extra kost met zich meebrengen 

Een einde aan de vooruitbetaalde kosten  

Vaak is pas op het einde van het jaar de omvang van de winst duidelijk. Ten einde de winst te 
verlagen kunnen kosten in het lopende jaar in mindering worden gebracht ook al hebben zij deels 
betrekking op het volgende boekjaar. Vanaf 2018 zal deze fiscale gunstmaatregel niet meer 
mogelijk zijn. Zo komt er onder andere een einde aan de techniek van de vooruitbetaalde huur.  

Beleggen via de vennootschap wordt een stuk duurder  

Tegenwoordig wordt uw vennootschap meestal niet belast op de meerwaarde die zij ontvangt 
naar aanleiding van de verkoop van haar beleggingen. Vanaf 2018 zal deze meerwaarde pas 
worden vrijgesteld indien de vennootschap minstens 10% van de aandelen in handen heeft of de 
aandelen een waarde hebben van 2.500.000 euro. De vennootschap dient de beleggingen 
bovendien minimum één jaar aan te houden. Indien de vennootschap niet aan deze voorwaarden 
voldoet zal de meerwaarde belast worden aan 25%. Deze maatregel zal een sterke impact hebben 
op het beleggingsbeleid van uw vennootschap. 

Kapitaalsverminderingen niet langer meer belastingneutraal  

Op heden is er de mogelijkheid om een kapitaalsvermindering bij voorrang aan te rekenen op het 
werkelijk gestort kapitaal. Vanaf 2018 is er roerende voorheffing verschuldigd in verhouding van 
de belaste reserves tot het fiscaal gestort kapitaal. Er zou een uitzondering gemaakt worden voor 
de kapitaalverminderingen die op komst zijn naar aanleiding van de incorporaties die 
plaatsvonden eind 2013 en begin 2014 (onder andere gekend onder ‘vastklikken reserves’, de 
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kapitaalverhogingen werden uitgevoerd om de stijging van de roerende voorheffing van 10% naar 25% te 
vermijden).  

Gevolgen fiscale controle groter  

Indien een fiscale controle vandaag leidt tot een inkomstenverhoging betekent dit niet 
automatisch een extra belasting. De winstverhoging wordt soms in mindering gebracht met vb. 
overgedragen verliezen of andere fiscale aftrekken. Vanaf 2018 zal dit niet meer mogelijk zijn. Een 
winstverhoging naar aanleiding van een controle zal dan onmiddellijk een extra belasting met zich 
meebrengen.  

 

Zoals blijkt uit de hierboven geschetste uiteenzetting zijn de fiscale implicaties van het 
Zomerakkoord talrijk. Zodra het akkoord is omgezet in een wet zullen we nagaan welke gevolgen 
het voor uw vennootschap zal hebben. Wij houden u uiteraard tijdig op de hoogte, mocht u in de 
tussentijd vragen hebben kan u ons steeds contacteren.  

 
Disclaimer 

Uitschrijven 

 

http://www.haentjens.biz/disclaimer/
mailto:info@haentjens.biz?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief

