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2018, een jaar vol veranderingen
2017 gaat de geschiedenis in als het jaar van
de grote hervormingen. Maar ook 2018 wordt
een jaar vol veranderingen omdat we de echte
impact van al die hervormingen zullen voelen.
Vanaf dit inkomstenjaar kunnen vennootschappen het verlaagde tarief genieten, maar zullen
ze ook de compenserende maatregelen voelen
(nieuwe berekening notionele interestaftrek
en aftrekbeperkingen). Voor de aangifte in de
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vennootschapsbelasting van dit aanslagjaar
(inkomsten 2017) blijft de impact nog beperkt.

voorgelegd en de hervorming zou in principe
voor de zomer rond zijn.

De andere grote hervorming, het erfrecht,
treedt op 1 september effectief in werking.

Toch komt er nog meer… Op 1 mei 2018 treden
de wijzigingen inzake het insolventierecht in
werking en op Europees niveau denkt de Europese Commissie na over een grondige hertekening van ons btw-systeem. Het worden dus nog
woelige jaren.

Tot slot krijgt de hervorming van het vennootschapsrecht stilaan vaste vorm. Het wetsontwerp wordt binnenkort aan het parlement

Autokosten 2018
De aftrekbaarheid van autokosten
in de personenbelasting volgt vanaf
dit jaar de regels zoals die gelden in
de vennootschapsbelasting. Dat is
een eerste stap. Een tweede, meer
fundamentele stap volgt in 2020.

Het aftrekpercentage voor een elektrische
auto bedraagt 120%. Als er voor het voertuig
geen gegevens beschikbaar zijn, bedraagt het
percentage 50%.

Vanaf 2020

Overgangsregeling

Regels in personenbelasting en
vennootschapsbelasting op elkaar
afgestemd

Voor ondernemers met een eenmanszaak die in
de PB belast worden, kan de nieuwe regeling
• gunstig zijn, bv. voor een benzinewagen met
een uitstoot van 100 g/km stijgt het aftrekpercentage van 75% naar 90%
• zonder overgangsregeling ongunstig zijn,
bv. voor een benzinewagen met een uitstoot
van 190 g/km daalt het aftrekpercentage van
75% naar 60%.

120% – (0,5% × coëfficiënt volgens brandstoftype × CO2-uitstoot)

Vanaf dit jaar zijn de regels voor de aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting in principe ook van toepassing in de
personenbelasting. Dit betekent dat ondernemers met een eenmanszaak op dezelfde manier
hun autokosten mogen/moeten aftrekken
als ondernemers met een vennootschap. Het
algemene aftrekpercentage van 75% wordt dus
vervangen door een aftrekpercentage in functie
van de CO2-uitstoot van het voertuig.
Uitstoot
benzinewagen

Uitstoot
dieselwagen

> 60 tot 105 g/km

> 60 tot 105 g/km

> 105 tot 125 g/km

> 105 tot 115 g/km

80%

> 125 tot 155 g/km

> 115 tot 145 g/km

75%

> 155 tot 180 g/km

> 145 tot 170 g/km

70%

> 180 tot 205 g/km

> 170 tot 195 g/km

60%

Meer dan 205 g/km

Meer dan 195 g/km

50%

Maximaal 60 g/km

Maximaal 60 g/km

Aftrek
percentage
100%
90%

Daarom is er een overgangsregeling voorzien
voor personenwagens aangeschaft vóór
1 januari 2018: de autokosten voor die wagens
blijven voor minimum 75% fiscaal aftrekbaar in
de personenbelasting. Het is niet noodzakelijk
economisch eigenaar te zijn vóór 01-01-2018.
Ook de op dat moment reeds bestelde, maar
nog niet geleverde wagens komen in aanmerking
voor de overgangsmaatregel. Voor personenwagens die operationeel geleased worden en
waarvan de economische eigendom niet wordt
overgedragen, wordt gekeken naar de datum
van het afsluiten van het leasecontract.

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT U AANGEBODEN MET DE STEUN VAN BELFIUS.

Vanaf 2020 wordt het aftrekpercentage met
een formule berekend:

De coëfficiënt bedraagt 1 voor auto’s met
dieselmotor, 0,95 voor benzinewagens en 0,90
voor auto’s op aardgas (tot 11 fiscale pk). Het
resultaat van de bewerking wordt beperkt tot
100% en bedraagt minimaal 50%. Voor auto’s
met een uitstoot boven 200g is de aftrek
echter beperkt tot 40%. Het tarief van 120%
verdwijnt.
In de personenbelasting blijft ook na 2020
de overgangsregeling bestaan voor wie vóór
2018 een personenwagen heeft aangeschaft.
Een andere belangrijke wijziging is dat er voor
brandstofkosten vanaf 2020 geen aparte aftrekregels meer gelden. Tot en met 2019 geldt
een algemeen aftrekpercentage van 75% voor
brandstofkosten. Vanaf 2020 zijn de brandstofkosten aftrekbaar volgens de normale regels
voor de overige autokosten, cfr. de hierboven
vermelde formule. Let wel, ‘financieringskosten’
zijn geen autokosten.
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Investeren in groeibedrijven
Investeren in een onderneming en daarvoor een belastingvoordeel krijgen? Het kan. Een wetsontwerp dat momen
teel in behandeling is voorziet vanaf dit jaar een uitbreiding van de tax shelter voor investeringen tot investeringen
in groeibedrijven.

Groeibedrijven
Een groeibedrijf is een onderneming die de afgelopen 2 aanslagjaren substantieel gegroeid is
doordat er per aanslagjaar minstens een stijging
is van gemiddeld 10% van de jaaromzet of van
het aantal werknemers met arbeidscontract (in
voltijdse equivalenten).
Om voor de tax shelter in aanmerking te komen,
moet het groeibedrijf een kleine, Belgische
vennootschap of een EER-vennootschap met
een vaste inrichting in België zijn, die niet is
ontstaan door een fusie of splitsing en minstens
10 mensen tewerkstelt.
Ondernemingen kunnen ‘groeibedrijf’ zijn van
het 5e tot 10e jaar na hun oprichting. Deze
periode sluit onmiddellijk aan op de fase (eerste
4 jaar) na hun oprichting waarin ze starter zijn.

Regels voor investeerders
Een investeerder kan maximaal 100.000 euro investeren. Wie meer investeert, krijgt enkel een
voordeel voor de eerste 100.000 euro. Deze
drempel geldt voor alle investeringen samen,
in starters en groeibedrijven. De investering
mag de investeerder maximaal een participatie
van 30% in het kapitaal van de vennootschap
opleveren.
Het regime staat niet open voor bedrijfsleiders
die in hun eigen bedrijf investeren.

Regels voor starters of
groeibedrijven
Een starter of een groeibedrijf kan tot 250.000
euro kapitaal verzamelen binnen de tax
shelter. Dit maximumbedrag geldt voor de hele
periode waarin een onderneming een groeibedrijf is (van het 5e tot 10e jaar). Bovendien mag
een onderneming eerst 250.000 euro inzamelen
als starter en daarna nog eens 250.000 als
groeibedrijf. Het niet benutte saldo van het
startersregime kan worden overgedragen naar

de periode als groeibedrijf. Daardoor wordt het
absolute maximum dat de vennootschap kan
ophalen 500.000 euro.
Het ingezamelde geld mag niet gebruikt worden
om dividenden uit te keren, aandelen aan te
kopen of leningen te verstrekken.

Om voor de tax shelter
in aanmerking te komen,
moet het groeibedrijf
een kleine, Belgische
vennootschap of een EER-

Belastingvermindering voor
investeerders

vennootschap met een

De investeerder krijgt een federale belastingvermindering:
• 30% als hij investeert in een startende kleine
onderneming
• 45% als hij investeert in een startende micro-
onderneming
• 25% als hij investeert in een groeibedrijf,
ongeacht of het een kleine of micro-
onderneming is

zijn, die niet is ontstaan

De belastingvermindering geldt voor investeringen in groeibedrijven sinds 1 januari 2018.
De investeerder moet de verworven aandelen
minstens 4 jaar bijhouden om de belastingver-

vaste inrichting in België
door een fusie of splitsing
en minstens 10 mensen
tewerkstelt.

mindering definitief te verkrijgen. Verkoopt
hij de aandelen eerder, dan wordt hij via een
federale belastingvermeerdering belast op 1/48
van de reeds verkregen belastingvermindering
per volle maand die nog rest tot het aflopen van
de periode van 48 maanden.
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Nieuwe privacyregels
Elke Belgische ondernemer die gegevens van EU-burgers verzamelt, zou '25 mei 2018' in zijn bedrijfsagenda
moeten noteren. Tot dan heeft hij immers de tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe privacywetgeving.
De wijzigingen zijn het gevolg van de algemene verordening gegevensbescherming.

Bescherming van
natuurlijke personen
ongeacht nationaliteit of
verblijfplaats

den, geautomatiseerd of niet, waardoor fysieke
personen kunnen worden geïdentificeerd.

Meer controle voor burgers

General Data Protection
Regulation
De oude Privacyrichtlijn 95/46/EG regelt het
verwerken van persoonsgebonden gegevens
in de Europese Unie en meer in het bijzonder
hoe en wanneer bedrijven persoonsgegevens
mogen verzamelen, verwerken en doorgeven
aan derden. In België is deze richtlijn uit 1995
omgezet in de Privacywet. Op 25 mei 2018
wordt de richtlijn ingetrokken en vervangen
door de General Data Protection Regulation
(GDPR) of de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 2016/679
is er gekomen naar aanleiding van nieuwe
technologische evoluties, de digitale revolutie,
het internet, cloud computing… zaken waarvan
in de jaren negentig geen of amper sprake was.
De verordening is al op 24 mei 2016 in werking
getreden, maar bedrijven krijgen nog tot 25 mei
2018 de tijd om de nieuwe regels in te voeren.
De verwerking van gegevens over rechtspersonen valt buiten de scope. Het betreft hier alleen
de verwerking van persoonsgegevens in bestan-

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt
dat veel internetgebruikers zich vragen stellen
bij de wijze waarop hun persoonsgegevens
online worden gebruikt. De nieuwe verordening geeft burgers dezelfde rechten als onder
de huidige Privacywet maar met de volgende
verbeteringen:
• een makkelijkere toegang tot de eigen persoonsgegevens
• een recht op overdraagbaarheid van gegevens
(data portability)
• een bevestiging van het recht op gegevenswissing of het recht op vergetelheid (right to
be forgotten)
• het recht om verwittigd te worden als een
database waarin uw persoonsgegevens zijn
opgenomen, wordt gehackt (datalekken
moeten in principe binnen de 72 uur gemeld
worden aan de Privacycommissie 1).

Nieuw: functionaris voor
gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 zullen sommige verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers
zoals banken en verzekeraars verplicht een
functionaris voor gegevensbescherming of Data
Protection Officer (DPO) moeten aanstellen. Hij
of zij zal een belangrijke rol spelen in het data1 De Privacycommissie of Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer krijgt op
25 mei een nieuwe naam: Gegevensbeschermingsautoriteit.

beschermingsbeleid van de organisatie dus ook
wie niet onder de verplichting valt, doet er goed
aan om toch een functionaris aan te stellen. De
functionaris voor gegevensbescherming ziet
toe op de gegevensverwerkingen binnen de
organisatie.

Register van de
verwerkingsactiviteiten
Het wordt ook verplicht om een interne documentatie van de verwerkingsactiviteiten bij te
houden. Met dit elektronisch register heeft men
een overzicht van de persoonsgegevensverwerkingen en kunnen personen worden geïdentificeerd. Deze wettelijke verplichting wordt
wel niet voor alle bedrijven op dezelfde manier
ingevuld. Er bestaat een afwijking voor organisaties met minder dan 250 werknemers (kmo's
en micro-ondernemingen). De Privacycommissie
stelt alvast een modelregister ter beschikking.

Stappenplan
Om zich voor te bereiden op de nieuwe regels
heeft de Privacycommissie een stappenplan
uitgewerkt (privacycommission.be). Aan de hand
hiervan kunnen bedrijven en organisaties hun
huidige databeschermingsbeleid evalueren en
aanpassen aan de nieuwe vereisten.

Zware sancties
Omdat de oude Privacycommissie geen boetes
kon opleggen, bleef de niet-naleving van de huidige privacywetgeving als het ware ongestraft.
Voor wie niet GDPR-compliant is, wordt dit een
ander verhaal. De Privacycommissie zal immers
naast een adviserende rol, ook onderzoeks- en
vervolgingsbevoegdheden krijgen. Op inbreuken
zijn administratieve geldboetes voorzien tot
20 miljoen euro of, voor een onderneming, tot
4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het
voorgaande boekjaar, als dit cijfer hoger is.
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Inkomenscompensatievergoedingen bij
openbare werken vrijgesteld
Gewesten kennen inkomens
compensatievergoedingen toe aan
ondernemers en zelfstandigen die
hinder ondervinden van openbare
werken in hun straat. Deze ver
goedingen zijn nu vrijgesteld van
belastingen, zowel in de personen
belasting als in de vennootschaps
belasting voor vergoedingen verkre
gen sinds 1 januari 2018.

Nieuw belastingstelsel
Door de 6e staatshervorming zijn de gewesten
sinds begin 2015 bevoegd voor de toekenning van inkomenscompensatievergoedingen.
Ondernemers die door werken op het openbaar
domein omzet verliezen of zelfs hun activiteiten
moeten staken, komen in aanmerking voor zo’n
compensatie. Inkomenscompensatievergoedingen worden toegekend op basis van een
federale wet of op basis van een gewestelijk
decreet of een ordonnantie. De door Gewesten
toegekende inkomenscompensatievergoedingen
zijn nu uitdrukkelijk vrijgesteld van belastingen,
zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.
Eventuele terugbetalingen van die vrijgestelde
vergoeding aan de gewesten zijn niet aftrekbaar
als beroepskosten.

Bij hinder door openbare werken
De nieuwe maatregelen gelden voor natuurlijke
personen én voor vennootschappen die het
slachtoffer zijn van hinder door openbare werken. Ze geldt ook voor winst of baten van een
vorige beroepswerkzaamheid.

Voorwaarden vrijstelling
De inkomenscompensatievergoedingen worden
vrijgesteld van belasting als ze door de gewesten zijn toegekend:
• ofwel op basis van de wet van 3 december
2005 betreffende de uitkering van een inko-

menscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. De
relevante bepalingen van deze federale wet
gelden voor zelfstandigen en ondernemers in
het Waals Gewest en het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest (dagvergoeding bij sluiting).
Er is voorlopig nog geen specifieke Waalse regelgeving voor deze vergoedingen uitgewerkt.
De Brusselse regering werkt wel aan een
nieuw compensatiemechanisme. Afhankelijk
van het hinderniveau van de openbare werken
zullen ondernemers een krediet, uitkering of
investeringshulp krijgen via Finance.Brussels,
een nog op te richten fonds in de schoot van
Brussel Economie. De verplichte sluiting wordt
geschrapt als voorwaarde om aanspraak te
kunnen maken op de steun. Wanneer de regeling precies in werking zal treden en de exacte
steunbedragen liggen nog niet vast.
• ofwel op basis van nieuwe gewestelijke regelgeving ten voordele van ondernemingen die
het slachtoffer zijn van hinder door openbare
werken. De Vlaamse regering heeft al een
specifieke regeling uitgewerkt: het decreet
van 15 juli 2016 houdende toekenning van
een hinderpremie aan kleine ondernemingen

die ernstige hinder ondervinden van openbare
werken in het Vlaamse Gewest. Micro-ondernemingen met maximum 9 werknemers (uitzendkrachten niet meegerekend) ontvangen
automatisch een hinderpremie (vast bedrag
van 2.000 euro) en een compensatievergoeding (80 euro per dag) wanneer ze door
de werken ook effectief de deuren moeten
sluiten gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen. De procedure verloopt digitaal via
vlaio.be, een officiële website van de Vlaamse
overheid uitgegeven door het Agentschap
Innoveren & Ondernemen. De nieuwe hinderpremie vervangt de Vlaamse rentetoelage hinder openbare werken en de Inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen. De nieuwe
premies gelden voor werken die gestart zijn
ná 1 juli 2017. Ze hebben betrekking op de
vergoedingen betaald aan zelfstandigen-natuurlijke personen en aan vennootschappen.
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