
Kleine vennootschappen nemen een aparte plaats in het 
Belgische fiscale landschap in. Er gelden immers heel wat 
afwijkende (gunstigere) fiscale regimes voor hen. En ook voor 
de nieuwe microvennootschappen worden er voordelige fiscale 
regels ingevoerd.

Zoals u in het artikel over de boekhoudkundige hervorming op p. 4 kunt 
lezen, zijn de wettelijke criteria voor kleine vennootschappen verruimd. 
Dat betekent dat heel wat meer ondernemingen dan voorheen kunnen 
profiteren van de bijzondere fiscale regels voor kleine vennootschappen, 
die gunstiger zijn dan die voor gewone vennootschappen. Let wel, fiscaal 
worden de drempels om een ‘kleine vennootschap’ te zijn, op geconsolideer-
de basis berekend.

Kleine vennootschappen:
• mogen bij een aankoop horende kosten naar wens afschrijven.
• moeten de eerste afschrijvingsannuïteit in het jaar van de aankoop van 

een actief niet prorateren.
• mogen belastingvrij een investeringsreserve aanleggen.
• hebben recht op een bijzondere investeringsaftrek voor investeringen in 

veiligheid en voor digitale investeringen en een gewone investeringsaftrek 
van 4 % voor investeringen gedaan in 2014 en 2015.

• kunnen beveiligingskosten voor 120 % aftrekken.
• hebben recht op een hogere notionele interestaftrek (0,50 % meer dan 

andere vennootschappen).
• zijn de eerste 3 jaar geen vermeerdering verschuldigd bij onvoldoende 

voorafbetalingen.
• zijn niet onderworpen aan de fairness tax.
• moeten bij het vastklikken van reserves een kortere houdperiode respec-

teren vooraleer ze dividenden mogen uitkeren en kunnen het permanente 
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Fiscale nieuwigheden in 2016
Aan het begin van een jaar treden altijd heel wat nieuwe fiscale maatregelen 
in werking. Ook dit jaar was dat het geval.

Enkele maatregelen draaien minder positief uit voor beleggers. Zo geldt 
vanaf nu de speculatietaks: als particuliere beleggers een meerwaarde 
realiseren op aandelen en bepaalde financiële instrumenten die de waarde 
van aandelen volgen, die ze minder dan 6 maanden geleden verworven 
hebben, betalen ze 33 % belasting op die meerwaarde. Daarnaast stijgt het 
standaardtarief van de roerende voorheffing (op dividenden en interes-
ten) van 25 naar 27 %. Slechts enkele uitzonderingen ontsnappen aan die 
tariefverhoging (gereglementeerde spaarrekeningen, Leterme-staatsbons, 
auteursrechten).

Ook opvallend is dat er vanaf nu andere criteria gelden om te beoordelen of 
een vennootschap klein is (zie artikel over de boekhoudkundige hervorming 
op p. 4).

Ten slotte zijn ook heel wat bepalingen uit de btw-wetgeving aangepast. De 
meest opvallende wijzigingen zijn dat de drempel voor btw-vrijstelling voor 
kleine ondernemingen stijgt (van 15 000 naar 25 000 euro), dat een huis 
voortaan 10 jaar (en niet langer 5 jaar) oud moet zijn om er werken tegen 
6 % btw te kunnen laten uitvoeren1 en dat de btw-vrijstelling voor estheti-
sche ingrepen afgeschaft is.

Fiscale gunstmaatregelen voor kleine vennootschappen
regime (= aanleg van een liquidatiereserve) toepassen.

• genieten een hogere vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorhef-
fing en kunnen als Young Innovative Company erkend worden, wat nog 
eens een bijkomende vrijstelling van doorstorting oplevert. 

• hebben recht op een verlaagde roerende voorheffing op dividenden die 
betrekking hebben op inbrengen in geld gedaan na 1 juli 2013.

• moeten geen belasting van 0,412 % betalen op bepaalde verwezenlijk-
te meerwaarden op aandelen, die grote vennootschappen wel moeten 
betalen.

Ook de maatregelen van vorig jaar om starters aan te moedigen zijn vooral 
bedoeld om investeringen in kleine vennootschappen aan te moedigen. We 
denken daarbij aan de gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing bij 
kredietverstrekking via een crowdfundingplatform en de belastingvermin-
dering in de personenbelasting bij een investering in risicohoudend kapitaal. 

Nieuw: de microvennootschap

Naast de aanpassing van de criteria voor de kleine vennootschap is er ook 
een nieuwe vennootschapsvorm ingevoerd: de microvennootschap. Ook 
daarop gaan we dieper in in het artikel over de boekhoudkundige hervor-
ming op p. 4.

Er zijn al enkele nieuwe fiscale maatregelen die expliciet naar de micro-
vennootschappen verwijzen, zoals die ter ondersteuning van startende 
ondernemingen. Is uw bedrijf een starter (max. 4 jaar ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, te rekenen vanaf het moment waarop 
de oorspronkelijke activiteit is gestart) en een micro-onderneming (als 
natuurlijke persoon of vennootschap), dan krijgt het 20 % vrijstelling van de 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Is het een starter en een kleine 
onderneming, dan bedraagt de vrijstelling 10 %.

1 Deze maatregel is in werking getreden op 12 februari 2016 (BS 2 februari 2016). Bovendien zijn 
er overgangsmaatregelen voorzien: zie www.minfin.fgov.be voor meer info.
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Standaardtarief roerende voorheffing wordt 27 %
Het tarief van de roerende voorheffing (rv) is de afgelopen 
jaren al meermaals gestegen. Sinds 2016 geldt er opnieuw een 
hoger tarief. Na deze stijging bedraagt het standaardtarief 
27 %. Het geldt voor nagenoeg alle roerende inkomsten. Een 
overzicht.

Om te beginnen is het verhoogde standaardtarief van toepassing op 
inkomsten die vroeger ook al onder het standaardtarief vielen, namelijk de 
gewone dividenden en de interesten. Voor deze categorie is de stijging dus 
beperkt (van 25 % naar 27 %). Daarnaast geldt het nieuwe tarief voor twee 
soorten inkomsten die tot eind vorig jaar nog aan het verlaagde tarief van 
15 % onderworpen waren: 

• De interesten van de thematische volkslening. Deze bestaat sinds 2014 
en is bedoeld om bij particulieren financiering te verkrijgen voor projec-
ten met een sociaaleconomisch of maatschappelijk nut. Om deze lening 
interessant te maken, werden de opbrengsten (=de interesten) aan een 
gunsttarief van 15 % belast. Dat tarief is afgeschaft, met als resultaat 
27 % rv sinds 2016. 

• De dividenden van een gereglementeerde vastgoedvennootschap. Deze 
belegt ten minste 80 % van haar activa (on)rechtstreeks in onroerende 
goederen die in België gelegen zijn en die bestemd zijn om in te wonen. 
De dividenden die zij uitkeren, waren sinds 2013 aan het gunsttarief van 
15 % onderworpen, maar ook dat is voorbij.

Ander nieuw tarief: 17 %

Andere inkomsten die tot nu toe aan 15 % rv onderworpen waren, zien het 
tarief stijgen naar 17 %. Bijvoorbeeld uitkeringen na het ‘vastklikken’ van 
reserves of het aanleggen van een liquidatiereserve, maar binnen de wacht-
termijn. Het tarief van 17 % rv is met name van toepassing:
• Wanneer een vennootschap binnen de eerste 4 jaar (grote vennoot-

schappen) of 2 jaar (kmo’s) na het ‘vastklikken’ van reserves overgaat tot 
een kapitaalvermindering. De rv-tarieven van 10 % en 5 % voor kapi-
taalverminderingen in respectievelijk het derde en vierde jaar (kmo’s) of 
respectievelijk het vijfde/zesde en zevende/achtste jaar (grote vennoot-
schappen) zijn niet gewijzigd.

• Wanneer een vennootschap binnen de eerste 5 jaar na het aanleggen van 
een liquidatiereserve, dividenden uitkeert. Wie pas 5 jaar na de aanleg 
uitkeert, moet 5 % roerende voorheffing betalen. Dat tarief wordt niet 
verhoogd. De liquidatiereserve kan belastingvrij worden uitgekeerd bij 
liquidatie. 

Tellen we de bijkomende heffing (17 %) op bij de heffing die wordt betaald 
bij het ‘vastklikken’/aanleggen van de liquidatiereserve (10 %), dan komen 
we toch op 27 % uit (het standaardtarief dus).

Het verlaagd tarief van 15 % blijft  ...

Het verlaagd tarief van 15 % blijft gelden voor:
• Dividenden uitgekeerd door kmo’s voor zover (a) de dividenden betrekking 

hebben op nieuwe nominatieve aandelen uitgegeven naar aanleiding van 
een kapitaalinbreng in geld sinds 1 juli 2013 en voor zover (b) de uitkering 
ten vroegste gebeurt vanaf het derde boekjaar na de inbreng. Een uitke-
ring in het tweede boekjaar na de inbreng blijft belast aan 20 % rv.

• Leterme-staatsbons.
• Interesten van spaarrekeningen boven de vrijgestelde drempel van 

1 880 euro.
• Auteursrechten (tot het grensbedrag van 57 270 euro voor aanslagjaar 

2016).
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Waardering van aandelen in de geschillenregeling
Bij een conflict tussen aandeelhouders kan de geschillenre-
geling soelaas bieden. Die houdt in dat u via de rechtbank een 
medevennoot dwingt om zijn aandelen over te dragen of om de 
eigen aandelen over te nemen. Belangrijk daarbij is het tijdstip 
en de wijze waarop de aandelen worden gewaardeerd. De over-
nemer streeft naar een lage prijs voor de aandelen terwijl de 
overdrager droomt van een zo hoog mogelijke prijs.

De geschillenregeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat aan-
deelhouders door hun conflicten de werking van de vennootschap verlam-
men of het voortbestaan ervan zelfs in gevaar brengen. De regeling kan 
enkel in bvba’s of nv’s die geen publiek beroep op het spaarwezen doen of 
hebben gedaan.

Twee procedures voor de rechtbank

Zit u als aandeelhouder in een uitzichtloos conflict met uw medevennoten, 
dan kunt u de andere aandeelhouder(s) onder bepaalde omstandigheden 
(lees: mits gegronde redenen) dwingen om hun aandelen aan u over te dra-
gen (vordering tot uitsluiting) of om uw aandelen over te nemen (vordering 
tot uittreding).

De vordering tot gedwongen uitsluiting kan worden ingesteld door één of 
meerdere vennoten/aandeelhouders die samen:
• 30 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande 

 aandelen/effecten bezitten.
• 20 % van die stemmen bezitten wanneer de vennootschap effecten heeft 

uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen (enkel voor nv’s).
• aandelen bezitten waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % 

van het kapitaal vertegenwoordigt.

In de procedure tot uitsluiting staat het vennootschapsbelang centraal; in 
de procedure tot uittreding het belang van de individuele vennoot.

Onderzoek gegronde redenen

De rechter die de vordering al dan niet gegrond verklaart, zal eerst 
onderzoeken of er gegronde redenen zijn. De rechtspraak aanvaardt drie 
categorieën van gegronde redenen: misbruik van recht, tekortkomingen 
van de verweerder, en een ernstige en duurzame onenigheid tussen de 
aandeelhouders.

Beoordelingsdatum of peildatum 

Nadat de rechter het bestaan van de gegronde redenen bewezen heeft 
verklaard, volgt de waardebepaling van de aandelen. De uiteindelijke prijs van 
de aandelen wordt sterk beïnvloed door het tijdstip en de wijze waarop die 
wordt bepaald. 

De rechter beschikt hierbij over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid. 
Daardoor worden in de praktijk verschillende tijdstippen als peildatum 
gehanteerd om de waarde van de aandelen te bepalen (bv. de datum waarop 
het conflict is ontstaan, de datum waarop de laatste jaarrekening is afge-
sloten). De rechter kan zich daarbij, maar dit is niet verplicht, laten bijstaan 
door een deskundige (bv. een bedrijfsrevisor).

Het ziet ernaar uit dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in 
België, de discussie over de peildatum heeft beslecht (arrest van het Hof 
van Cassatie dd. 20 februari 2015 in een procedure tot uittreding). In be-
ginsel is de peildatum de datum waarop de overdracht wordt bevolen, maar 
de rechter moet de waarde corrigeren door de invloed van de gegronde 
redenen of het gedrag van de partijen weg te denken. De peildatum kan 
dus worden gesitueerd vóór de datum waarop de aandelen moeten worden 
overgedragen, op voorwaarde dat dit door de concrete omstandigheden van 
de zaak kan worden verantwoord.
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Voor de boekjaren die begonnen zijn na 31 december 2015 ver-
eenvoudigen de regels voor financiële rapportering en vermin-
deren de administratieve lasten. Vooral kleine vennootschappen 
zullen de gevolgen van deze wijzigingen voelen. Ze blijven wel 
verplicht om de jaarrekening te publiceren en bepaalde nuttige 
informatie beschikbaar te houden.

In 2013 zorgde de Europese richtlijn 2013/34/EU voor niet-beursgeno-
teerde ondernemingen voor een modernisering en vereenvoudiging van de 
Vierde Boekhoudrichtlijn (over de jaarrekening) en de Zevende Boekhoud-
richtlijn (over de geconsolideerde jaarrekening). Beide richtlijnen vormen de 
basis van ons jaarrekeningenrecht. Een federale wet van 18 december 2015 
heeft het Belgisch boekhoudrecht nu afgestemd op die Europese boekhoud-
richtlijn. 

Nieuwe criteria voor kleine vennootschappen

Een eerste belangrijke wijziging is dat de criteria voor kleine vennootschap-
pen versoepeld zijn. Een vennootschap is voortaan klein als ze rechtsper-
soonlijkheid heeft en op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar 
niet meer dan één van deze nieuwe criteria overschrijdt: 
• jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
• jaaromzet, exclusief btw: 9 000 000 euro (i.p.v. 7 300 000 euro)
• balanstotaal: 4 500 000 euro (i.p.v. 3 650 000 euro)

De regel dat vennootschappen met meer dan 100 personeelsleden automa-
tisch groot zijn, is afgeschaft.

Het balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals die blijkt uit het 
balansschema van de vennootschap. De omzet is het bedrag zoals bepaald 
in de jaarrekening van de vennootschap. Pas wanneer een vennootschap 
twee opeenvolgende boekjaren meer dan één van deze criteria overschrijdt, 
wordt ze als groot beschouwd. 

Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden deze cijfers 
bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Overschrijden ze 
de criteria tijdens het eerste boekjaar, dan moet daarmee voor dat eerste 
boekjaar meteen rekening worden gehouden.

Duurt uw boekjaar uitzonderlijk minder of meer dan 12 maanden (max. 24 
maanden min één kalenderdag), dan wordt het bedrag van de omzet (exclu-
sief btw) vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 12 is en de 
teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar. Elke begonnen maand 
wordt daarbij als een volle maand meegeteld. 

Is de vennootschap met één of meerdere andere vennootschappen (moe-
dervennootschappen) verbonden, dan worden de criteria voor de omzet en 
het balanstotaal op geconsolideerde basis berekend.

Boekhoudkundige hervorming: minder administratieve 
lasten voor kleine vennootschappen …

Nieuw: microvennootschap

Verder voert de wet dit nieuwe type van vennootschap in. Het is een kleine 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting 
niet meer dan één van deze criteria overschrijdt: 
• jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10
• jaaromzet, exclusief btw: 700 000 euro
• balanstotaal: 350 000 euro

Wanneer de vennootschap kwalificeert als moedervennootschap, worden 
de criteria voor de omzet en het balanstotaal op geconsolideerde basis 
berekend. Wat het criterium ‘personeelsbestand’ betreft, daarbij wordt 
het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden 
vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

Minder administratieve lasten

Door de stijging van de criteria voor de kleine vennootschappen kwalificeren 
meer dan 1 000 ondernemingen niet langer als grote vennootschap. Dit 
betekent dat ze in principe niet meer verplicht zijn om een jaarverslag op te 
maken, om het volledige jaarrekeningschema te volgen en om een commis-
saris aan te stellen.
De microvennootschappen kunnen hun jaarrekening neerleggen volgens 
een microschema met een beperkt aantal vermeldingen in de toelichting. Er 
geldt wel een uitzondering voor bepaalde vof’s en Comm. V’s. 
In totaal komen meer dan 300 000 vennootschappen (ongeveer 83 % van 
de Belgische ondernemingen) voor de categorie van microvennootschap in 
aanmerking.

Groepen van beperkte omvang 

Tot slot zijn ook de criteria voor ‘groepen van beperkte omvang’ (een 
vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschap-
pen die samen een consortium uitmaken) verhoogd. De criteria worden 
geïndexeerd en bedragen voortaan 17 miljoen euro voor het balanstotaal en 
34 miljoen euro voor de jaaromzet.
Als de groep van vennootschappen op geconsolideerde basis niet meer dan 
één van deze criteria overschrijdt, wordt ze als een groep van beperkte 
omvang beschouwd. Dat betekent dat ze geen geconsolideerde jaarrekening 
hoeft op te stellen.
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