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De nieuwe belastingregels
voor ondernemers vanaf 2018
Met het zomerakkoord keurde de regering een hele reeks fiscale maatregelen goed.
Belangrijkste daarbij is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar er komen
nog een hele reeks andere maatregelen die een impact hebben op de belastingen
die u als ondernemer moet betalen. Welke? Die ontdek je in deze snelwijzer!

In deze snelwijzer:
✔ Wat levert u dat fiscaal op
als ondernemer?
✔ Waar riskeert u hogere
belastingen vanaf 2018?
✔ Met welke toekomstige
veranderingen houdt u
nu al best rekening?

Wat levert u dat fiscaal op
als ondernemer?
De tarieven van de vennootschapsbelasting dalen
Het nominale tarief van de vennootschapsbelasting daalt van
33% naar 29% in 2018 en vanaf 2020 zelfs naar 25%. Bovendien
geldt een nieuw verlaagd tarief van 20% belasting op de eerste
100.000 euro winst voor uw KMO, op voorwaarde dat u vanuit
de vennootschap een minimale bezoldiging uitkeert (zie verder).
Het oude systeem van het verlaagd opklimmend tarief wordt
afgeschaft.
Bij dat tarief komt nog een aanvullende crisisbijdrage: die daalt in
2018 van 3% naar 2% en vervalt zelfs volledig in 2020.

VERLAGING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING
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Bijkomend!
» nog lager tarief op de eerste 100.000 euro => 20%
» crisisbijdrage daalt in 2018 en verdwijnt in 2020

www.unizo.be/belastinghervorming
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Investeringen tijdelijk fiscaal aantrekkelijker
De investeringsaftrek wordt éénmalig en tijdelijk
verhoogd van 8% naar 20% om de economie en
investeringen te stimuleren. Dat geldt enkel voor
specifieke investeringen waarvoor de aftrek nu al
mogelijk is én voor investeringen tussen 1 januari
2018 en 31 december 2019.

WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTOKOSTEN

Vanaf 2018
zelfstandigen zonder vennootschap => 75%
Vanaf 2020:
- elektrische auto’s: aftrekbaar voor 100% i.p.v. 120%
- voordeel van alle aard en kostenaftrek auto’s beperkt
op basis van formule (aanpassing CO2-waarde)

Auto’s gekocht voor 2018
huidige regels tot 2020

INVESTERINGSAFTREK TIJDELIJK
INTERESSANTER
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Waar riskeert u hogere
belastingen vanaf 2018?

2020

Het percentage dat u van uw investeringen
fiscaal kan aftrekken, wordt tijdelijk hoger!

Het wordt moeilijker om de meerwaardebelasting
op aandelen te vermijden.

De maatregel geldt voor KMO’s, eenmanszaken
en vrije beroepen. TIP: Voor eenmanszaken is het
interessant om investeringen uit te stellen tot 2018.
Voor vennootschappen moet dat geval per geval
beoordeeld worden. In dat geval stemt u best af
met uw boekhouder of accountant.
Daarnaast wordt de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers uitgebreid en wordt
een fiscale consolidatie ingevoerd.
Wijzigingen fiscale aftrek autokosten
Als u een ondernemer bent zonder vennootschap,
dan was de fiscale aftrek van uw autokosten tot nu
toe gelimiteerd tot 75 %. In 2018 en 2019 wordt de
fiscale aftrek van uw autokosten gelijkgesteld aan
die van vennootschappen. Het aftrekpercentage
van de autokost hangt daarbij samen met de
CO2-uitstoot van het voertuig, de percentages
variëren van 50% tot 100% en zelfs 120%.
Met andere woorden, eenmanszaken die na 31/12/17
een wagen aankopen met een lage CO2-uitstoot,
zullen de komende twee jaar kunnen genieten van
een hogere fiscale aftrek van hun autokosten.
Vanaf 2020 worden de regels inzake fiscale aftrek
van autokosten wel aangescherpt.

www.unizo.be/belastinghervorming

In de huidige regeling worden de meerwaarden op
aandelen vrijgesteld als twee voorwaarden voldaan
zijn:
1. Het moet gaan om aandelen in vennootschappen die kunnen gebruikmaken van DBI-aftrek
(o.a. niet gelegen in een belastingparadijs, geen
beveks,…) = taxatievoorwaarde
2. De aandelen moeten minimaal aangehouden
worden voor een ononderbroken periode van
één jaar houdbaarheidsvoorwaarde.
In de nieuwe regeling komt er
een derde voorwaarde bij:
3. De aandelen moeten een participatie van
minstens 10% of een aanschaffingswaarde van
minstens 2.500.000 euro vertegenwoordigen
= participatievoorwaarde. Daarop geldt wel
een uitzondering voor aandelen die minstens
tien jaar in volle eigendom worden gehouden.
Aan deze nieuwe participatievoorwaarde is
voldaan als in de drie jaar voorafgaand aan
de overdracht de participatiedrempel wordt
bereikt.
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Minimale bezoldiging bedrijfsleiders
De minimale bezoldiging wordt verhoogd: in de
huidige regeling moet er een minimale bezoldiging
betaald worden aan een natuurlijk persoon om
van het verlaagde tarief te kunnen genieten in
de vennootschapsbelasting. Die bezoldiging
bedroeg 36.000 euro of de helft van het belastbare
resultaat voor uitkering (als de bezoldiging lager
is dan 36.000 euro). Dat bedrag wordt in 2018
opgetrokken naar 45.000 euro. Het gevolg daarvan
is dat u in deze situatie hogere sociale bijdragen en
hogere personenbelasting zal moeten betalen…

AANPASSING MEERWAARDEBELASTING
OP AANDELEN

» Er komt een derde voorwaarde bij
om meerwaarden op aandelen vrij
te stellen van belastingen:
Aandelen moeten gelijk zijn aan:
- participatie van 10% of
- aanschaffingswaarde minstens
2,5 miljoen euro

Kans op hogere belastingen
bij kapitaalverminderingen
Dit lichten we toe met een voorbeeld. Tot nog
toe had u de keuze om een kapitaalvermindering
toe te rekenen aan kapitaal of reserves. U kon de
kapitaalvermindering van bijvoorbeeld 1.000 euro
dus aanrekenen op het volledig gestort kapitaal
(700) en voor het overtollige deel op de belaste
reserves (300). De totale belasting bedroeg dan
30% op de belaste reserves (300)= 90.

Als u meerdere vennootschappen heeft, dan moet
u voor elk van die vennootschappen de bezoldiging
van 45.000 euro uitkeren, om voor elk van die
vennootschappen van het verlaagd belastingtarief
te kunnen genieten.

AANPASSING MINIMALE BEZOLDIGING
BEDRIJFSLEIDERS BINNEN VENNOOTSCHAP

In het zomerakkoord werd beslist dat een kapitaalvermindering moet aangerekend worden als een
dividend in verhouding met de reserves die opgenomen zijn in kapitaal en de andere belaste reserves.
Dus (700/700+400+100+300)= 50% op kapitaal
(dus 500) en 50% op de andere delen van het eigen
vermogen (500). Het gevolg daarvan is dat een deel
van de kapitaalvermindering sowieso onderworpen
wordt aan de roerende voorheffing (tarief van 30%),
ook al wordt boekhoudkundig enkel het kapitaal
verlaagd. De totale belasting bedraagt nu 30% op de
500 van de andere bestanddelen = 150 euro.
KAPITAALVERMINDERINGEN VOORTAAN
STEEDS DEEL BELAST

» Deel kapitaalvermindering voortaan in elk
geval onderworpen aan roerende voorheffing
» In verhouding met reserves die opgenomen
zijn in kapitaal en andere belaste reserves
(uitzondering: bepaalde zaken blijven buiten
deze aanrekening)

www.unizo.be/belastinghervorming

» Minstens 45.000 euro i.p.v. 36.000 euro
of 1/2 belastbare winst => gevolg: hogere
bijdragen + hogere personenbelasting
» Heffing in geval van te lage bezoldiging:
- 2018-2019: 5%
- 2020: 10%
- In geval van meerdere vennootschappen:
limiet van 75.000 euro totaal i.p.v.
45.000 euro per vennootschap

In geval er een te lage bezoldiging wordt betaald,
dan zal er bovendien een nieuwe belastingaanslag
van 10% (5% in de periode 2018-2019) toegepast
worden op het te weinig uitgekeerde bedrag.
Dit geldt voor álle vennootschappen (uitz. starters)!
Als u meerdere vennootschappen heeft, dan
geldt hier wel een limiet: een bezoldiging van
75.000 euro voor al uw vennootschappen samen
volstaat dan om de nieuwe belastingaanslag te
vermijden. Voorwaarde is wel dat de meerderheid
van de bedrijfsleiders van deze groepsvennootschappen dezelfde zijn (het hoeft dus niet overal
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één en dezelfde bedrijfsleider te zijn). Voorbeeld:
een BVBA heeft, na aftrek van een bezoldiging aan
haar zaakvoerder van 10.000 euro, een belastbaar
resultaat van 35.000 euro. Het belastbaar resultaat,
verhoogd met de bezoldiging, bedraagt derhalve
45.000 euro. De minimaal vereiste bezoldiging bedraagt dus 45.000/2 = 22.500 euro. De BVBA heeft
12.500 euro te weinig bezoldiging toegekend. De
bijkomende heffing bedraagt in 2018-2019: 5% van
het te weinig uitgekeerde bedrag. In 2020 bedraagt
de heffing 10% van het te weinig uitgekeerde bedrag.
Geheime commissielonen
Als de commissielonen betaald zijn aan vennootschappen geldt momenteel een tarief van 50%
(+ crisisbijdrage) voor de opname van niet
aangegeven commissielonen in de boekhouding.
Als ze betaald zijn aan natuurlijke personen geldt
een tarief van 100%. Voortaan zal altijd een tarief
van 100% gelden, zowel bij betaling aan natuurlijke
personen als aan vennootschappen. Het tarief van
50% wordt afgeschaft. Vanaf 2020 kunnen deze
kosten enkel nog worden geregulariseerd aan
het tarief van het jaar waarin ze zijn gemaakt, op
voorwaarde dat ze nog niet verjaard zijn. Daarop
wordt een boete van 25% toegepast. Voor verjaarde
kapitalen geldt een tarief van 40%.
Dit zijn de vier belangrijkste maatregelen.
Overige maatregelen vindt u op
www.unizo.be/belastinghervorming

Met welke toekomstige
veranderingen houdt u nu al
best rekening?
Wijzigingen aan de spaarfiscaliteit
✔ Er wordt een effectentaks ingevoerd
(heffing op effectenrekeningen)
✔ De vrijstelling voor gereglementeerde
spaardeposito’s wordt ingeperkt
✔ Er komt een vrijstelling van roerende
voorheffing op de eerste schijf dividenden

www.unizo.be/belastinghervorming

✔ Voor pensioensparen krijgt u voortaan keuze
van belastingvermindering
✔ De taks op beursverrichtingen wordt verhoogd
Er komen wijzigingen in de afschrijvingsregimes

WIJZIGING AFSCHRIJVINGEN

» Enkel nog lineair afschrijven
» Eerste jaar afschrijving: pro rata
Concreet: een investering op het einde
van het jaar mag niet meer afgeschreven
worden voor geheel het jaar

Administratieve boetes in de toekomst
niet meer aftrekbaar
Administratieve geldboetes zullen niet meer in
aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten,
noch voor de directe als voor de indirecte
belastingen. Retributies blijven wel aftrekbaar, maar
gemeentelijke administratieve sancties (GASboetes) zullen niet aftrekbaar (meer) zijn
als beroepskosten.
Andere wijzigingen:
✔ Kosten die boekhoudkundig toegewezen
worden aan een bepaald boekjaar zijn voortaan
enkel nog aftrekbaar in dat boekjaar en niet
langer op vorige boekjaren zoals vaak gebeurt.
✔ U zal met uw vennootschap geen fiscale aftrekken meer kunnen afzetten tegen verhogingen
van de belastbare basis naar aanleiding van een
belastingcontrole, met uitzondering van de
DBI-aftrek van het jaar zelf.
✔ De sanctie voor niet-aangifte wordt gevoelig
verhoogd om bedrijven aan te zetten hun
fiscale verplichtingen te voldoen.
✔ U zal een hogere belastingverhoging krijgen als
u geen of onvoldoende voorafbetalingen doet.
✔ De tarieven van nalatigheidsinteresten en moratoire interesten worden aangepast, waardoor er
altijd een verschil van 2% is tussen beide.
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