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Beste klant, 
 

Zoals u wellicht intussen al meerdere malen heeft vernomen, is er op vlak van personen- 

en vennootschapsbelasting via het zomerakkoord heel wat gewijzigd. 
 

Wij hebben niet de bedoeling om alle veranderingen hier uitgebreid te gaan bespreken maar er zijn 

toch enkele zaken waar we uw aandacht willen op vestigen. 
 

1) Tariefdaling vennootschapsbelasting 

Vanaf inkomstenjaar 2018 wordt er naar twee nominale belastingtarieven toegewerkt: een 

basistarief van 29% en een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf belastbare grondslag 

tot € 100 000; voor zgn. KMO-vennootschappen. 

 
2) Verhoging investeringsaftrek van 20% 

Voor nieuwe investeringen gedaan vanaf 01-01-2018 tot 31-12-2019 wordt de eenmalige 

investeringsaftrek van 8% tijdelijk (voor 2 kalenderjaren) verhoogd naar 20%. Het 20% tarief 

geldt zowel voor kleine vennootschappen (art. 15, §§1-6 W.Venn.) als voor eenmanszaken en 

vrije beroepen in de personenbelasting. Op die manier worden bedrijven en zelfstandigen 

geprikkeld om de komende 2 jaar extra te investeren. 

 
3) Geen voorafbetaling door vennootschap: boete 6.75 % 

De belastingvermeerdering voor vennootschappen die niet gaan voorafbetalen wordt vanaf 

inkomstenjaar minstens 6,75%. Het niet tijdig voorafbetalen door vennootschappen wordt 

dus een pak duurder. 

Kleine vennootschappen worden gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf de oprichting 

uitgesloten van de vermeerdering. 

 
4) Eenmanszaken worden geharmoniseerd op vennootschapsregeling  

Er komen maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu 

ondervinden in vergelijking met vennootschappen: 

- Aftrekbaarheid van autokosten: ook in de personenbelasting worden autokosten voor 

zelfstandigen met een eenmanszaak aftrekbaar gemaakt in functie van hun CO2-uitstoot 

(dit wel pas vanaf inkomstenjaar 2020) 

- Stopzettingsmeerwaarden: voor meerwaarden die worden verwezenlijkt of vastgesteld 

vanaf aanslagjaar 2019 bij de stopzetting van de éénmanszaak op een ‘gunstig moment’ 

(= vanaf de leeftijd van 60 jaar, of wegens overlijden of in het kader van een gedwongen 

definitieve stopzetting) wordt het belastingtarief 10%. 
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Dit is slechts een kleine greep uit de waaier van veranderingen die het zomerakkoord met zich 

meebrengen.  
 

Voor bijkomende info omtrent één van deze maatregelen mag u ons natuurlijk steeds 

contacteren. 

 

Bron: https://www.practicali.be/blog/hervorming-vennootschapsbelasting/ 
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