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Wettelijke bepalingen:

1) Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 (CORONA I)

 Aanpassing giften in natura;

 vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten (hinderpremie, compensatiepremie,..);

 Tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen
van de inkomstenbelasting;

 Taxshelter film podiumkunsten: verlenging termijn van 18 maanden met 6 maanden;

 Andere bepalingen betreffende inkomstenbelastingen tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de
kritieke sectoren gepresteerd tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020;

 Vrijstelling vrijwillige overuren in kritische sectoren;

 Onttrekkingen van medische hulpmiddelen en computers met het oog op een levering om niet aan bepaalde
instellingen en organisaties (btw);

 Wijziging betreffende de registratie-, hypotheek-en griffierechten;

 Wijziging betreffende het wetboek diverse rechten en taksen;
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2) Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van
ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-pandemie, B.S.,
1.07.2020 (CORONA II)

 Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen geleden door belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting;

of de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen en de vennootschapsbelasting (carry back);

 Wederopbouwreserve (niet opgenomen in deze wet);

3) Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S.
23.07.2020 (CORONA III)
 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (50%) voor vennootschappen die gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid;
 Belastingvermindering voor giften en uitgaven voor kinderopvang;
 Consumptiecheque;
 Receptiekosten;
 Verhoging éénmalige investeringsaftrek;
 Aanpassing aan de vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van

de COVID-19-pandemie;
 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-

pandemie sterk hebben zien dalen;

 Wijzigingen aan het taxshelterstelsel;
 Bepaling met betrekking tot de vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020 (btw).

- Talrijke KB’s ter uitvoering van de wettelijke bepalingen (verlaging btw restaurant-en cateringdiensten,…)
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Uitstel van (betalings)termijnen
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Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

• Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de
rechtspersonenbelasting wordt automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een
extra termijn van 2 maanden toegekend (= 4 maanden vanaf verzendingsdatum aanslagbiljet tenzij de rechten van de schatkist in gevaar
zijn)

• Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

https: //financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31.12.2020 steunmaatregelen vragen
aan de FOD Financiën = Individueel aanvragen en verlenging van de maatregel (beslissing 06/11/2020)

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) met volgende schulden:
• bedrijfsvoorheffing
• btw
• personenbelasting
• vennootschapsbelasting
• Rechtspersonenbelasting

Welke maatregelen?
• afbetalingsplan
• vrijstelling van nalatigheidsinteresten
• kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
• Contactpunt: Regionaal Invorderingscentrum (RIC); op te zoeken via kantorengids

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
corona steunmaatregelen 723/11/2020
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RSZ: Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn (KB nr. 17 van 4.05.2020 (BS 12.05.2020, 2e editie)

Ondernemingen die genieten van automatisch uitstel van betalingen

Deze maatregel geldt voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn uit de volgende sectoren:
- Horeca
- Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.
- Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart,

18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
-voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
-dierenvoedingswinkels;
-apotheken;
-krantenwinkels;
-tankstations en de leveranciers van brandstoffen Toeristische sector: zie volgende slide

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020
Hieronder vallen:
• de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
• de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
• het derde voorschot voor het 1e kwartaal
• het saldo van het 1e kwartaal
• het debetbericht jaarlijkse vakantie
• de voorschotten voor het 2e kwartaal
• het saldo van het 2e kwartaal

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen - werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere
bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid - en loopt tot 15.12.2020.
- de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

• RSZ: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingencorona steunmaatregelen 823/11/2020
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KB nr. 30 van 4 juni 2020, BS 15 juni 2020; RSZ-aanpassingen

• de werkgevers die behoren tot de toeristische sector en die onder de verplichte sluitingsmaatregel vallen worden
toegevoegd

• het uitstel geldt voor alle door de RSZ te innen bijdragen die vanaf 20.03.2020 tot 15.12.2020 zijn vervallen, met
uitzondering van:

• de door de RSZ ambtshalve vastgestelde bijdragen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020 -bedoeld is de
regeling waarbij de RSZ ambtshalve het bedrag van de sociale bijdragen bepaalt wanneer "geen dan wel een
onvolledige of onjuiste" aangifte is gedaan;

• de voorschotten voor het derde kwartaal 2020;
• het saldo voor het derde kwartaal 2020;
• En het eerste en tweede voorschot voor het vierde kwartaal 2020

• Sommige werkgevers genieten het uitstel van betaling slechts mits indiening van een 'verklaring op eer’;

• Ze sluiten de zaak omdat ze niet konden voldoen aan de sanitaire maatregelen of ze beslisten zelf 'volledig' te
sluiten omwille van andere redenen bv. wegens sluiting van 'hun leveranciers of klanten’
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• De 'verklaring op eer’ diende ingediend tussen 20 maart 2020 en 31 juli 2020

• de mogelijkheid om een uitstel van betaling tot 15 december 2020 te verkrijgen verviel op 31 juli 2020

• Werkgevers zonder sluiting die hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020,
genieten ook een uitstel van betaling, mits indiening van een 'verklaring op eer’ zoals hiervoor bepaald

• de bedragen waarvoor de werkgever een uitstel van betaling heeft verkregen dienen uiterlijk op 15 december 2020
betaald aan de RSZ;

• zoniet is er een bijdrageopslag van 10 % van het verschuldigde bedrag en een verwijlinterest van 7 % per jaar
verschuldigd;

• de interesten worden berekend vanaf 16 december 2020 tot op de dag waarop de betaling van het saldo plaats heeft;

• de forfaitaire vergoeding die normaal verschuldigd is als de verplichtingen inzake de betaling van 'voorschotten' aan de
RSZ niet worden nageleefd, is niet van toepassing is voor het eerste en het tweede kwartaal 2020;

• De wijzigingen gelden vanaf 20 maart 2020.

corona steunmaatregelen 10
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 Ondernemers die moeilijkheden ondervinden om de huur te betalen, kunnen beroep doen op een goedkope lening
van de Vlaamse overheid;

 De Vlaamse overheid is bereid twee maanden huur voor te schieten indien de verhuurder één of twee maanden
huur kwijtscheldt;

 De rentevoet bedraagt 2%;

 De lening moet binnen 18 maanden worden terugbetaald maar de huurder is de eerste 6 maanden vrijgesteld van
aflossing;

 Maximum leningsbedrag voor de huurder: 35.000 EUR;

 Aanvragen via Vlaio

corona steunmaatregelen 11
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Overlijden

 Na een overlijden moeten de erfgenamen binnen de vier maanden een aangifte van nalatenschap indienen.

 VLABEL legt geen belastingverhoging op als een laattijdige aangifte nog ingediend wordt ten laatste op 31 januari
2021. Burgers hoeven hiervoor zelf geen uitstel te vragen.

Registratie

 U heeft recht op een teruggave door een wederverkoop binnen de twee jaar indien u een eigendom binnen de
twee jaar terug verkoopt. U krijgt 3/5 van de registratiebelasting terug. De akte moet in principe binnen een
termijn van twee jaar verleden moet worden. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

 U heeft recht op meeneembaarheid door verrekening indien een oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt
verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht. De vroeger betaalde rechten worden verrekend bij de
registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom indien akte van de nieuwe aankoop verleden wordt binnen de
twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd tot
en met 31 januari 2021.

 U heeft recht op het verlaagd tarief voor een bescheiden woning indien u binnen de drie jaar na datum van de akte
op het adres ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

 U heeft recht op het gunsttarief voor de aankoop van een gezinswoning als u geen andere onroerende
eigendommen hebt. Veel kopers hebben hun ‘oude’ woning nog niet verkocht bij de aankoop van een nieuwe
woning. Deze kopers kunnen toch genieten van het tarief van 6% als ze zich verbinden om hun oude woning binnen
het jaar te verkopen. Deze termijn wordt ook verlengd tot en met 31 januari 2021.

corona steunmaatregelen 12
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Drie mogelijkheden om notariële akten te ondertekenen

- Mits naleving voorzorgsmaatregelen op kantoor van de notaris

- Akte per videoconferentie
Voor akten met meerdere partijen - zoals een verkoop - kan u gebruik maken van de akte per videoconferentie.
Elke partij begeeft zich naar zijn notariskantoor.

- Digitale volmacht
U kan digitaal een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon of medewerker van het notariskantoor. Met zo’n
volmacht ondertekent deze persoon de notariële akte uw plaats. Het regelen van zo’n volmacht gebeurt via een
beveiligde videoconferentie met de notaris.
Tot eind dit jaar is het gebruik van de digitale volmacht volledig gratis.

Vennootschapsbijdrage

- Normaal moet de vennootschapsbijdrage elk jaar uiterlijk op 30 juni worden gestort aan het sociaal
verzekeringsfonds.

- Naar aanleiding van de coronacrisis werd de deadline eerder al uitgesteld naar 31 oktober 2020, maar de regering
besliste om dit uitstel te verlengen tot het einde van 2020.

- Vennootschappen hebben dus tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen.
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen – beslissing 6 november 2020 – nog geen wet

Verlenging van bestaande algemene maatregelen

1) Mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en

nalatigheidsinteresten;

2) Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten;

3) BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers;

4) Verlenging van de gratis notariële volmachten waardoor mensen zich niet naar het notariskantoor moeten

begeven;

5) Opschorting van de controles op de verblijfsvoorwaarde namelijk, maximaal 29 dagen per jaar buiten België

verblijven bij de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO);

23/11/2020 corona steunmaatregelen 15
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen – beslissing 6 november 2020 – nog geen wet

Verlenging van bestaande algemene maatregelen

6) Betalingsuitstel van één jaar van de voorlopige bijdragen sociale kas 2020 en de eindafrekening 2018 met
vervaldag in 2020 voor alle zelfstandigen (hoofdberoep en bijberoep).

VAPZ =premie 2020 blijft fiscaal aftrekbaar ondanks geen betaling sociale kas
opgelet met de periodieke toekenning van een wedde bestuurder voor de 80%-regel van de IPT

7) Vrijstelling van betaling bijdragen sociale kas voor zelfstandigen met tijdelijke zware financiële problemen door de
coronacrisis

• Voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partner maxi-statuut en gepensioneerden
maar niet voor zelfstandigen in bijberoep

• Ook voor starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn

Voor sociale bijdragen van 2020 en de eindafrekening over 2018, die vervalt in 2020
VAPZ-premie 2020 is fiscaal niet aftrekbaar, er is verlies van pensioenrechten maar kinderbijslag en
ziekteverzekering blijven behouden

Aanvraagtermijn van 1 jaar; vraag in het 4de kwartaal 2020 de vrijstelling aan voor gans 2020
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging van bestaande maatregelen voor bedrijven

1) Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waarbij KMO-vennootschappen,
eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun
belastbare winst;

2) Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni
2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het
bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen;

3) Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen met
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 (zonder aan te tonen dat er 20% werkloosheid was in Q2 2020).

Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of
haar bruto maandloon - geplafonneerd op 2.754,76 euro. Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een
RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen;
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging van bestaande maatregelen voor bedrijven

De versoepeling geldt voor alle ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis, omdat ze:

• verplicht moeten sluiten (geheel of gedeeltelijk);
• te weinig werk hebben;
• te maken krijgen met specifieke overmachtssituaties, waarbij de werknemer niet kan werken omwille van:

- een door de overheid verplichte quarantaine;
- opvang van kind wegens de (gedeeltelijke) sluiting van de school of opvang;
- opvang van kind dat in quarantaine moet.

Wie blijft open van de handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand?

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten

4) Tijdelijke bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen tot 31/01/2021
voor bedrijven die verplicht de deuren sluiten. Het vorig moratorium duurde van 20/05/2020 tot 17/06/2020.
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor bedrijven

1) Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de
financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de
dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen;

2) Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal
van 2020 naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector die verplicht moesten sluiten;

Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze
maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden
gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling;

23/11/2020 corona steunmaatregelen 19
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De ministerraad van 23 oktober 2020 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling invoert
voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen.

Wie komt in aanmerking?

De premie wordt toegekend aan de volgende ondernemingen:
• ondernemingen uit de horecasector
• ondernemingen uit de evenementensector
• exploitanten van kermisattracties

Omvang steun?
De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage
voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020:

• het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
• de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het

Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in
aanmerking worden genomen.

De premie wordt in twee fasen berekend:
1) Een voorlopige premie op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2020,
2) daarna op basis van de cijfers voor het derde kwartaal 2020 eenmaal de aangifte binnen zijn.

Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige
premie, is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

corona steunmaatregelen 20
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Uitbreiding sectoren

Er werd op 6 november 2020 beslist om deze regeling uit te breiden naar andere sectoren dan de horeca en de
evenementensector die verplicht moeten sluiten en ondernemingen die zwaar getroffen zijn.

Vermits veel werkgevers hun socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal al hebben betaald, betreft het een
(gedeeltelijke) compensatie via een creditnota. Per onderneming zal een plafond voor het totale vrijstellingsbedrag
worden gehanteerd.

Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien
zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen.

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie

NIEUW sinds 19/11/2020: Uw KBO-nummer invoeren op de onlinedienst “Check RSZ-compensatie”

Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/compensatie-en-uitstel-van-betalingen-aan-de-rsz

Bron; Ministerieel besluit 18/10/2020 en nieuwsbericht federale regering, website eerste minister, persbericht federale regering van 6 november
2020
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging maatregelen voor zelfstandigen

1) Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht van oktober en november tot en met december 2020 voor
alle sectoren die verplicht gesloten zijn vanaf 19/10/2020 tot 19/11/2020. Voor een zelfstandige zonder gezinslast
komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per
maand. Uitbetaling verloopt automatisch via uw sociaal verzekeringsfonds in twee fasen. Voor de gedwongen
sluitingen vanaf 02/11/2020 zal er binnenkort ook een communicatie worden uitgestuurd.

Soorten: De activiteit moet volledig of gedeeltelijk onderbroken worden
• overbruggingsrecht maanden juli en augustus vrijwillige sluiting ten minste 7 dagen
• Vanaf september verplichte sluiting
• Verplichte sluiting (maart - december)

Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het enkel
overbruggingsrecht aanvragen en dienen een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen. Dit bedraagt
1.291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,1euro met gezinslast.

Ze dienen hun zaak niet te sluiten. Indien ze hun activiteiten voor 100% moeten stopzetten kunnen ze het dubbel
overbruggingsrecht aanvragen en een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen.

Sluiten vanaf 19/10 tot en met 31/10: dubbel crisis-overbruggingsrecht voor oktober
Sluiten vanaf 2/11 tot en met 19/11: dubbel crisis-overbruggingsrecht voor november

Aanvragen tot het einde van het 2de kwartaal nadien: april/mei/juni: 31/12/2020
NIEUW: goedgekeurd op 19 november 2020

Info bij de FOD Economie - Tel : 0800 120 33 - Mail : info.eco@economie.fgov.be
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging maatregelen voor zelfstandigen

Voor 19/10 Vanaf 19/10 Vanaf 2/11
Discotheken en dancings Cafés Schoonheidssalons
Evenementensector Restaurants Niet-medische pedicurezaken
Foorkramers Wellness Kappers
Nachtwinkels Bowling Pretparken
Shisha-bars Bioscopen Binnenspeeltuinen
Jacuzzi’s Zwembaden
Stoomcabines …..
…..

2) Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal
gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte
termijn worden uitgewerkt, rekening houdend met de adviezen van het Algemeen Beheerscomité.

3) Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een
uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

4) Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een
uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht - voor alleenstaande zelfstandigen en
zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval.
Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand.

23/11/2020 corona steunmaatregelen 23

SBM Cevora 23/11/2020

corona steunmaatregelen 23



• Vlaams Beschermingsmechanisme I
Periode 1 augustus 2020 – 30 september 2020

Ondernemingen die destijds in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie of de hinderpremie behoren tot het
toepassingsgebied van deze maatregel. Er dient een omzetverlies van 60% te worden aangetoond ongeacht de sector.
De periode 1/08/2019 – 30/09/2019 dient te worden vergeleken met de periode 1/08/2020 – 30/09/2020. Steunbijdrage
van 7,5% van de omzet in hoofdberoep, excl. BTW. In bijberoep: 3,75% als netto belastbaar inkomen 2019 tussen 6.996,89
en 13.993,78 euro bedraagt en niet tegelijk werknemer van 80% of meer. Aanvragen via Vlaio tegen uiterlijk 15/11/2020

• Vlaams Beschermingsmechanisme II: keuzestelsel

II A Periode 1 oktober 2020 – 15 november 2020
Opnieuw dezelfde doelgroep hinderpremie en compensatiepremie: eenmanszaken en vennootschappen die opnieuw
geconfronteerd worden met een omzetverlies van 60%.
Voor deze premie dient de periode van 1/10/2020 – 15/11/2020 te worden vergeleken met dezelfde periode
vorig jaar. Verplicht gesloten zaken dienen wel een omzetverlies aan te tonen als ze de periode van 1/10 - tot 15/11 kiezen

bij de aanvraag. Ze dienen echter geen omzetverlies aan te tonen als ze de periode aanduiden waarin zij verplicht
gesloten zijn

Deze subsidie bedraagt normaliter 10% van de gerealiseerde omzet excl. BTW in de periode 1/10/2019 – 15/11/2019 omvatten.
Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 % steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld
in het financieel plan.

• Er is een maximumbedrag van 11.250 EUR voor kleine bedrijven en 22.500 EUR voor ondernemingen vanaf 10 werknemers.

Covid19: Vlaams pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020
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Vlaamse steun: Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

II B Periode 19 oktober 2020 – 18 november 2020
Voor deze premie bedraagt de referentieperiode 19/10/2020 – 18/11/2020 voor ondernemingen die
opnieuw geconfronteerd worden met een omzetverlies van minstens 60%.

• Voor de referentieperiode 19/10/2020 tot 18/11/2020 bedraagt de maximale steun 7.500 EUR voor ondernemingen met een
RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers en 15.000 EUR voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

• De steun zal normaliter 10% bedragen van de omzet (exclusief btw) die tijdens dezelfde periode in 2019 werd gerealiseerd.
Ook hier kan er weer worden gerefereerd naar een andere periode.

• Vermits de te vergelijken periodes momenteel nog lopende zijn, kan men deze premie nog niet aanvragen.

• Van 19 oktober tot 18 november 2020 zijn alle cafés en restaurants verplicht gesloten. Deze ondernemingen moeten dan ook
kiezen voor de referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020. Zij hebben automatisch recht op de premie, ook zonder
een omzetdaling aan te tonen. NIEUW: Indien omzet take away > 50% van de omzet moet wel een omzetdaling aangetoond
worden. Uitbreiding naar periode 01/11 – 15/11 indien verplicht gesloten.

• Aanvragen via de website van Vlaio tussen 1/10/2020 en 31/12/2020 sinds 16 november 2020 - NIEUW

• Andere steunmaatregelen: winwinlening, vriendenaandeel, welvaartsfonds, coronalening PMV, terugbetaalbaar voorschot
evenementensector, uitbreiding crisiswaarborg, het cultuurkrediet, de aanmoedigingspremie,… blijven van toepassing .

Covid-19: Vlaams pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020
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Relance-uitkering/heropstart-overbruggingsrecht

Voor de relance-uitkering dient men in geval van meerdere activiteiten (in verschillende vennootschappen) rekening te houden
met de voornaamste hoofdactiviteit.

• uw zaak diende tot en met 3 mei 2020 minstens een maand verplicht gesloten te zijn;

• Indien u bijkomstig een omzetverlies heeft geleden van minstens 10% in het tweede of derde kwartaal door de corona-crisis,
in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, kan u in aanmerking komen voor de relance-uitkering.

Dit maandelijkse bedrag kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli, augustus, september, oktober november en
december en kan niet gecombineerd worden met het crisis-overbruggingsrecht.

Om in aanmerking te komen dient men per maand te kijken indien men aan de voorwaarden voldoet:

- Juni, juli, augustus en september: omzetverlies tijdens het tweede kwartaal 2020 van minstens 10%,
in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Aanvragen tot het einde van het 2e kwartaal nadien
juli/augustus/september: 31/03/2021

- Oktober, november en december: omzetverlies tijdens het derde kwartaal 2020 van minstens 10%,
in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

Verlengd van oktober tot december 2020.

- Volledige uitkering 1.614,10 EUR (gezin) of 1.291,69 EUR (alleenstaande), geen dubbele uitkering voor oktober en
november. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd op het relance- en crisis-overbruggingsrecht.

Covid-19: Federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020
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Klassiek overbruggingsrecht

 Voorwaarden zijn strenger dan het corona-overbruggingsrecht

• Minstens 4 kwartalen hoofdberoep
• Minstens 4 kwartalen effectief betaald in de referteperiode van 16 kwartalen
• Geen beroepsactiviteit of vervangingsinkomen
• Hoofdverblijfplaats in België

 Maximum 12 maanden uitkering en 4 kwartalen gratis met behoud rechten in de ziekteverzekering

 Versoepeling voor gedwongen onderbreking wegens quarantaine;
– Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volstaat en kan over 2 maanden lopen

Bijvoorbeeld: een sluiting van de klas, school of kinderopvang
– Attest op naam zelfstandige of op naam persoon ingeschreven op hetzelfde adres
– Wie van thuis uit kan werken, komt niet in aanmerking

 Met gezinslast 1.614,10 euro en alleenstaand 1.291,69 euro

 Aanvragen tot einde 2e kwartaal na de start van de onderbreking

Covid-19: Federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor zelfstandigen

1) Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en
behoud van de pensioenopbouw;

2) Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met
behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

3) Financiering van het vakantiegeld voor werkgevers van bedienden – in progress.
De dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de corona maatregelen zijn immers
gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur in 2021 en dit is een zware kost.

De financiering hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid die u toepaste in het tweede kwartaal van 2020.
Voor de berekening van de tussenkomst zal een formule worden gebruikt:
aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht X gemiddeld dagloon X gemiddeld percentage
inhoudingen van 41% * percentage bruto vakantiegeld van 15,34% * factor terugvordering (33%, 66% of 100%).

23/11/2020 corona steunmaatregelen 28

Aantal dagen tijdelijke werkloosheid in 2020/2 Percentage van de tussenkomst

Minder dan 10% 0

10 tot 20% 33

20 tot 50% 66

Meer dan 50% 100
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Bestaande maatregelen voor werknemers

1) Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid uitbetaald van 1 mei tot 31 december 2020:
15% i.p.v. 26,75% inhouding bedrijfsvoorheffing tot 31 maart 2021;
Opgelet: dit wordt in de eindbelasting belast als normaal loon . Werknemers hebben recht op een
belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen indien het totaal netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen
lager is dan 29.600 EUR - inkomstenjaar 2020 -;

2) De minister van Financiën en de minister van Economie zullen in overleg met de financiële sector het
bestaande moratorium voor de hypothecaire kredieten en de consumentenkredieten verlengen. Het overleg
zal ook ‘leasing’ meenemen;

3) Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid
naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle;
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Bestaande maatregelen voor werknemers

4) Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor
tijdelijke werkloosheid. Concreet wil dit zeggen dat indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt
dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon - geplafonneerd op 2.754,76 euro, deze aangevuld zal worden
met een toeslag van 5,63 euro per dag tot aan dat bedrag;

5) Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13
maart 2020 ministens 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de
kunstenaarswerkloosheid;

6) Extra budget van 13,07 miljoen euro voor consumptiecheques in de zorgsector en verlenging
geldigheidsduur consumptiecheques in de zorg tot eind 2021.
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor werknemers

7) Sinds maandag 2 november 2020 is telewerk opnieuw verplicht, waar het kan.
Voor werknemers die dit niet kunnen door de aard van hun functie of de continuïteit van de arbeid,
geldt een bevestigingsplicht.

Het personeel moet over een attest beschikken waarin de werkgever vermeldt dat hun aanwezigheid op de
werkvloer écht nodig is. Het ministerieel besluit laat ook ‘elk ander bewijsstuk’ toe.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, kondigde al aan dat de inspectiediensten de
controles op verplicht thuiswerk opnieuw opvoeren. Wie niet in regel is, loopt de kans op een boete.
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor werknemers

1) Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk
werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen
een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop de
52 dagen. Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen;

2) Plan ondersteuning (tele)dienstverlening en telewerk bij ambtenaren. Het gaat concreet om het voorzien
van stress- en burn-outcoaches, opleidingen voor leidinggevenden inzake het aansturen van personeel van
op afstand, het stroomlijnen van online sollicitatiegesprekken en selectietests en het verbeteren van de
digitale communicatie naar de ambtenaren;

3) Er komt eenmalige enveloppe van 200 miljoen euro voor het ziekenhuispersoneel - werknemers en
zelfstandigen. De bevoegde minister zal in overleg met de sociale partners deze maatregelen ter
ondersteuning van de ziekenhuispersoneel verder uitwerken. Er zal ook overleg plaatsvinden met de
deelstaten in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid;

4) Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de
essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen
overloon op van toepassing;
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor werknemers

5) Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector
of naar het onderwijs;

6) Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de
zorgsector en in het onderwijs;

7) Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten
bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs;

8) Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die
bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens
tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht;

9) Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van
studenten met een studiebeurs;

10) 50 euro premie voor mensen die recht hebben op IGO of IVT;

11) Verdere bevriezing degressiviteit van de werkloosheid tot eind 2020;
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor werknemers

12) Een reeds uitgeoefend bijberoep kan u verder blijven uitoefenen tijdens de werkloosheid, als u
aangifte doet bij de RVA. Bepaalde inkomensgrenzen mogen niet overschreden worden;

• Er werd van 01.02.2020 tot 31.08.2020 een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, in de loop
van de drie maanden vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. De
inkomsten uit het bijberoep beïnvloeden normaal het bedrag van de werkloosheidsuitkering, maar voor de
periode van 01.02.2020 tot 31.08.2020 wordt de daguitkering niet verminderd;

• Deze versoepeling wordt verlengd tot en met 31.12.2020 indien deze persoon tewerkgesteld is in een
bijzonder hard getroffen onderneming of behoort tot een bijzonder zwaar getroffen sector;

• Zie infoblad T45 op de website www.rva.be.
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Tijdelijke aanpassing van de berekening van de
vermeerdering wegens geen of ontoereikende

voorafbetalingen

art 7. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I
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De verhoging van het percentage geldt niet voor vennootschappen die:

• een inkoop van eigen aandelen - moment van de verkrijging van de eigen aandelen is bepalend of een kapitaalvermindering
hebben verricht (art. 537 WIB 92 interne liquidatie);

• die dividenden betalen of toekennen, ook de dividenden die voortkomen uit een aantasting van de liquidatiereserves zoals
bedoeld in de art. 184quater en 541 WIB 92, herkwalificatie intresten,…

=> in de periode tussen 12 maart 2020 en de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk.

corona steunmaatregelen

Voordeel VA in %
eenmanzaak

vermeerderings % 2,25%

vennootschap zonder

dividenduitkering,

vermeerderings % 6,75%

vennootschap met

dividenduitkering,

vermeerderings % 6,75%
1ste VA 10/04 3% 9% 9%

2de VA 10/07 2,50% 7,50% 7,50%

3de VA 10/10 2,25% i.p.v. 2% 6,75% i.p.v. 6% 6%

4de VA 20/12 1,75% i.p.v. 1,5% 5,25% i.p.v. 4,5% 4,50%
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• een variabele remuneratie (bonus) betalen aan personen zoals bedoeld in art. 3:6, WVV zijn (leidinggevenden, voorzitter
directieraad, belangrijkste vertegenwoordigers,…)

=> in de periode van 12.03.2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk

merk op: enkel m.b.t. boekjaren uiterlijk begonnen op 30.06.2019; door reparatiewet van 28.04.2020 (BS 6.05.2020) niet meer van
toepassing op eerste boekjaar dat begint na 30.06.2019; want art.3:6 §3 2e lid, 6e WVV bestaat niet meer.

Antimisbruikbepaling: deze tegemoetkoming is ook niet van toepassing op een belastingplichtige die:

- een rechtstreekse deelneming aanhoudt in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is opgenomen op één van de lijsten
waarnaar wordt verwezen in artikel 307, § ½ WIB9 of een Staat die is opgenomen in de lijst in artikel 179 van
het KB/WIB 92 (supra);

Of een vennootschap die, in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk:
- betalingen heeft gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van de in het eerste streepje bedoelde Staten, voor zover

deze betalingen in de loop van die periode een totaalbedrag vormen van ten minste 100 000 euro, en niet werd aangetoond dat
deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige
financiële of economische behoeften.
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Artikel 179, KB/WIB 92

De in artikel 307, § 1, vijfde lid, b, WIB92, bedoelde lijst van 30 Staten zonder of met een lage belasting is de
hiernavolgende:

1. Abu Dhabi; 2. Ajman;

3. Anguilla; 4. Bahama’s;

5. Bahrein; 6. Bermuda;

7. Britse Maagdeneilanden; 8. Kaaimaneilanden;

9. Dubai; 10. Fujairah;

11. Guernsey; 12. Jersey;

13. Eiland Man; 14. Marshalleilanden;

15. Micronesië (Federatie van); 16. Monaco;

17. Montenegro; 18. Nauru;

19. Oezbekistan; 20. Palau;

21. Pitcairneilanden; 22. Ras al Khaimah;

23. Saint-Barthelemy; 24. Sharjah;

25. Somalië; 26. Turkmenistan;

27. Turks en Caicos Eilanden; 28. Umm al Qaiwain;

29. Vanuatu; 30. Wallis-en-Futuna.
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Giften in natura

Art. 2 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I
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Cfr. circulaire 2020/C/104 over het schenken van bepaalde goederen aan bepaalde
instellingen en giften in natura d.d. 17.08.2020

• Het betreft een tijdelijke maatregel inzake het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen of computers aan
bepaalde instellingen en de gevolgen ervan op het stuk van de btw, de VenB en de BNI/ven.

Het betreft onder meer het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen evenals
het gratis verstrekken van computers aan minderbedeelde leerlingen teneinde het hen mogelijk te maken om via hun
onderwijsinstelling afstandsonderwijs te volgen en om daarbij over het vereiste materiaal te beschikken.

• Het betreft fiscale maatregelen inzake btw, vennootschapsbelasting en giften in natura aan welbepaalde instellingen
dewelke worden omschreven in de wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van
de COVID-19-pandemie (BS 11.06.2020) (COVID I) en door de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale
bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (COVID III) (BS 23.07.2020)

• Deze circulaire vervangt integraal de circulaire 2020/C/58 (nr. E.T. 137.408/2) van 21.04.2020 over het schenken van
goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura en de circulaire 2020/C/46 van 24.03.2020 (nr. E.T.137.408).
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1. Belasting over de toegevoegde waarde

• Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis weg te schenken, wordt deze handeling
op grond van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek gelijkgesteld met een belastbare levering onder
bezwarende titel wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de
voorbelasting is ontstaan.

• Het Btw-Wetboek voorziet reeds in een aantal uitzonderingen op dit principe: handelsmonsters of handelsgeschenken
van geringe waarde, het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen, levensnoodzakelijke niet-
voedingsmiddelen

• In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek wordt niet gelijkgesteld met een levering van
goederen verricht onder bezwarende titel, de onttrekking door een belastingplichtige aan zijn bedrijf van de volgende
goederen om ze om niet te verstrekken aan de instellingen en organisaties, wanneer voor die goederen of de
bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan (artikel 18, § 1, van de wet van 29.05.2020
houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie)

- medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18.03.1999 betreffende de medische
hulpmiddelen;

- de beschermingsmiddelen voor de zorgverstrekkers en de patiënten noodzakelijk voor de preventie van virale besmettingen en
infectieziekten alsook voor de diagnose en de behandeling van patiënten die aan dergelijke ziekten lijden of die symptomen
daarvan vertonen;

- materialen en voorwerpen die daadwerkelijk kunnen gebruikt worden als bescherming voor zorgverstrekkers en patiënten.

Bijvoorbeeld: mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, brillen (duikbril, veiligheidsbril, ...), waterdichte poncho's, ...
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geschonken aan:

- instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.07.2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen, waarvan de diensten normaliter vrijgesteld zijn krachtens artikel 44, § 2, 1° van het Btw-Wetboek.

- navolgende instellingen beoogd door artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek:
- instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben
- kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen
- instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben

- instellingen die school- en universitair onderwijs verschaffen

- humanitaire hulporganisaties om hun behoeften voor de duur van hun interventie te dekken tijdens de periode waarin zij
bijstand verlenen aan personen die getroffen zijn door het COVID-19 virus of het risico daarop lopen en meer algemeen ter
voorziening van de noodhulpdiensten

- instellingen die, op het tijdstip dat de goederen om niet worden verstrekt, erkend zijn door de Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen op grond waarvan zij met vrijstelling van btw en invoerrechten bepaalde hulpgoederen kunnen invoeren
op het Belgisch grondgebied bij toepassing van het besluit (EU) 2020/491 van de Europese Commissie van 03.04.2020 waarbij
vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de
COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden

- andere overheidsinstellingen en publiekrechtelijke lichamen als deze die hiervoor reeds werden bedoeld
Worden hier onder meer beoogd alle overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke lichamen daaronder begrepen de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, de politiediensten, de hulpverleningszones, de gevangenissen
die zullen instaan voor de verdere verdeling of terbeschikkingstelling ervan volgens de noodwendigheden.
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2. Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners/vennootschappen

• de schenker mag geen enkel voordeel voor zichzelf hebben verkregen en de geschonken goederen moeten
uitsluitend toekomen aan de begunstigden;

• de geschonken goederen zullen niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 26, WIB 92 (verleende
abnormale of goedgunstige voordelen);

• Bovendien zijn de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar in de zin
van artikel 49WIB92;

• De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn slechts van toepassing indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake
btw;

• Indien de schenker (vennootschap) niet onderworpen is aan de btw, zullen dezelfde hiervoor aangehaalde
maatregelen van toepassing zijn voor zover die schenker hetzelfde bewijs levert als de btw-belastingplichtigen.

3. Personenbelasting en belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen

• Voor zelfstandigen, ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep die onderworpen zijn aan de
personenbelasting of de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen gelden mutatis mutandis deze
bepalingen.
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Giften in natura

Art. 4 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I
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Belastingvermindering voor giften in natura

• In principe geven enkel giften in geld recht op een belastingvermindering - particulieren;

• In afwijking van artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92, kunnen tussen 01.03.2020 en 30.06.2020 eveneens
bepaalde giften in natura die nuttig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie aan welbepaalde instellingen in
aanmerking komen voor de belastingvermindering voor giften;

• Het gaat dan om een belastingvermindering voor de giften in natura aan welbepaalde instellingen met een waarde
van ten minste 40,00 euro (ajr 2021)

• De belastingvermindering is gelijk aan 60 % van de waarde van de werkelijk gedane giften in natura;
Voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 45% op 60% gebracht

• Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering voor giften wordt verleend mag per belastbaar
tijdperk niet meer bedragen dan 20 % van het totale netto-inkomen, met uitsluiting van de inkomsten die volgens
artikel 171, WIB 92, worden belast (afzonderlijk belaste inkomsten), noch meer bedragen dan 397.850,00 euro (ajr
2021);

• voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 10% op 20% gebracht.
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Belastingvermindering voor giften in natura

• Deze belastingvermindering is van toepassing voor belastingplichtigen, natuurlijke personen die zijn onderworpen aan

de personenbelasting en in welbepaalde gevallen aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen en die

buiten het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit een gift in natura verrichten aan welbepaalde instellingen.

• De belastingvermindering geldt voor de giften in natura gedaan tussen 01.03.2020 en 30.06.2020.

De giften in natura moeten uitsluitend gebeuren aan:

- de erkende universitaire ziekenhuizen en hun stichtingen, bedoeld in artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, a), WIB 92;

- de OCMW’s bedoeld in artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, c), WIB 92 en aan hun ziekenhuizen;

- het Rode Kruis van België, bedoeld in artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, f), WIB 92;

- instellingen die de mindervaliden, de bejaarden en de beschermde minderjarigen bijstaan, bedoeld in artikel 145/33, § 1,

eerste lid, 1°, e), WIB 92, zolang zij erkend waren op 13.03.2020;

- De maatregel is er uitsluitend op gericht om voornoemde instellingen toe te laten naast giften in geld ook bepaalde giften in

natura te ontvangen en daarvoor fiscale kwijtschriften uit te reiken.
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Welke giften betreft het?

• Het betreft giften van medische materialen of producten die nuttig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en als
zodanig door de begiftigde zijn erkend.

Het betreft dan bijvoorbeeld (niet beperkende lijst):
mondmaskers, ontsmettende middelen, testsets voor het Corona-virus, beademingstoestellen, beschermde kledij,
veiligheidsbrillen, duikbrillen, waterdichte poncho’s, enz. …

Het geschonken goed mag door de belastingplichtige niet zijn verworven of geproduceerd in het kader van zijn
beroepsactiviteit die winst of baten oplevert.

Hoe wordt de waarde van de giften vastgesteld?

• De bedoelde giften in natura gelden voor de werkelijke waarde bij de begiftigde
- ofwel op basis van een aankoopfactuur van het geschonken medisch materiaal of de medische producten.

Deze factuur moet door de schenker aan de begiftigde worden voorgelegd.
- ofwel, bij ontstentenis van een aankoopfactuur, op forfaitair vastgestelde waarde voor de volgende goederen:

- wegwerp mondmasker 3 laags met elastieken oorbandjes: 1,00 euro
- herbruikbaar stoffen mondmasker: 1,50 euro
- wegwerp mondkapje FFP2: 3,00 euro
- pet gelaatscherm: 1,00 euro.

• De instellingen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de
belastingvermindering voor giften in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen.
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Giften in natura

Art. 3 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I – CORONA III
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Schenkingen van computers aan scholen BTW

1. Belasting over de toegevoegde waarde

• Wanneer een belastingplichtige bijgevolg gratis goederen uitdeelt, wordt deze handeling in principe gelijkgesteld met
een levering onder bezwarende titel (Artikel 12, § 1, eerste lid, 2° van het Btw-Wetboek)

• Mits voldaan is aan de hierna bepaalde voorwaarden, worden schenkingen van de beoogde goederen door
belastingplichtigen aan onderwijsinstellingen niet gelijkgesteld met een levering van goederen onder bezwarende titel.

• wordt niet gelijkgesteld met een levering van goederen verricht onder bezwarende titel, de onttrekking door een
belastingplichtige aan zijn bedrijf van computers om ze om niet te verstrekken aan scholen gevestigd in België,
wanneer voor die goederen of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is
ontstaan

Onder 'computers' in de zin van voornoemd artikel 19, § 1, wordt begrepen:
- desktop computers
- laptops
- Tablets

• Worden niet beoogd: mobiele telefoons (smartphones) en andere communicatiemiddelen.
• Betreffende 'computers' kunnen zich zowel in nieuwe staat als in gebruikte staat (tweedehands of refurbished)

bevinden.
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• De vermelding mag worden vervangen door een andere vermelding, voor elke schenking, van de categorieën van de

verdeelde goederen en de overeenkomstige hoeveelheden of door het kasticket of de scanningslijst met betrekking tot

de geleverde goederen in bijlage van het voornoemd document.

• een verklaring van de begunstigde waarin hij zich ertoe verbindt:

- de ontvangen goederen te bestemmen voor het onderwijs of

- om ze gratis ter beschikking te stellen aan een andere school gevestigd in België

• een verzameldocument worden opgesteld waarin de schenkingen verricht in de loop van een maand worden

gegroepeerd;

• is van toepassing op de onttrekkingen van de bedoelde goederen die plaatsvinden vanaf 01.03.2020 tot en met

31.12.2020

• Aanpassing datum: Artikel 29 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de

COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)
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2. Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners/vennootschappen

• de schenker mag geen enkel voordeel voor zichzelf hebben verkregen en de geschonken goederen moeten
uitsluitend toekomen aan de begunstigden;

• In dat geval zullen de geschonken goederen niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 26, WIB 92
verleende abnormale of goedgunstige voordelen;

• Bovendien zijn de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar in de zin
van artikel 49 WIB 92;

• De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn slechts van toepassing indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake btw;

• Indien de schenker (vennootschap) niet onderworpen is aan de btw, zullen dezelfde hiervoor aangehaalde
maatregelen van toepassing zijn voor zover die schenker hetzelfde bewijs levert als de btw-belastingplichtigen.

3. Personenbelasting en belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen

Zelfstandigen

• Voor zelfstandigen, ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep, die onderworpen zijn aan de
personenbelasting of de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen gelden mutatis mutandis dezelfde
bepalingen.
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Giften in natura

Art. 5 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I
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Belastingvermindering voor giften in natura - particulieren

• tussen 01.03.2020 en 31.12.2020 kunnen eveneens giften van computers die nuttig zijn voor afstandsonderwijs aan in België

gevestigde scholen in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor giften.

• Het betreft een belastingvermindering voor giften van computers met een waarde van ten minste 40,00 euro (aj. 2021).

De belastingvermindering is gelijk aan 60 % van de waarde van de werkelijk gedane giften van computers.

• Voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 45% op 60% gebracht.

• Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering voor giften wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk

niet meer bedragen dan 20 % van het totale netto-inkomen, met uitsluiting van de inkomsten die overeenkomstig artikel

171, WIB 92 worden belast (afzonderlijk belaste inkomsten), noch meer bedragen dan 397.850,00 euro (aj. 2021).

• voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 10% op 20% gebracht.

• De belastingvermindering geldt voor giften van computers, gedaan tussen 01.03.2020 en 31.12.2020
Artikelen 29 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS

23.07.2020)

• Van toepassing op belastingplichtigen natuurlijke personen die zijn onderworpen aan de personenbelasting en in

welbepaalde gevallen aan de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen en die buiten het kader van een zelfstandige

beroepsactiviteit een gift van computers verrichten aan scholen.

• Het geschonken goed mag door de belastingplichtige niet zijn verworven of geproduceerd in het kader van zijn

beroepsactiviteit die winst of baten oplevert.
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Hoe wordt de waarde van de giften vastgesteld?

De waarde van de giften van de computers wordt vastgesteld:

- ofwel op basis van de aankoopfactuur van de geschonken computer.
Deze factuur moet door de schenker aan de betrokken school worden voorgelegd.
Het aankoopbedrag wordt verminderd met 25 % per volledig jaar dat is verstreken vanaf de datum van de
aankoop.

- ofwel, bij ontstentenis van een aankoopfactuur, op basis van een raming van de waarde van de geschonken
computers door de school die de gift ontvangt.
Die raming is gebaseerd op de marktwaarde van de geschonken goederen en houdt rekening met de
marktwaarde ervan op 29.02.2020

• De scholen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de
belastingvermindering voor giften in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen.
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vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die

worden getroffen door de gewesten, gemeenschappen,

provincies of gemeenten

Art. 6. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen

ten gevolge - van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I, Circulaire 2020/C/130
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- Normaal vormen vergoedingen belastbare inkomstenen dit zowel voor natuurlijke personen (bv. art. 25, 6°, a) WIB 92)
als voor rechtspersonen (art 183 WIB 92)

De premies worden uitdrukkelijk van inkomstenbelastingen vrijgesteld onder de volgende voorwaarden:

• de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten;
• in de regeling is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse

economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden;
• de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020

Vb. De Vlaamse corona-hinderpremie t.e.m. 05/04/2020 4.000 euro, vanaf 06/04/2020 160 EUR per verplichte
sluitingsdag van de handelszaak (online verkopen mag)
De Vlaamse corona-compensatiepremie t.b.v. 3.000 EUR door omzetdaling van 60% tussen 14/03 en 30/04/2020,
de ondersteuningspremie, Vlaams Beschermingsmechanisme, voorschot voor organisaties van evenementen.

• De in deze circulaire besproken vrijstelling is in werking getreden op 11.06.2020 en is van toepassing op de in aanmerking
komende vergoedingen die worden betaald of toegekend tussen 15.03.2020 en 31.12.2020.
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1) Steunmaatregelen aan bedrijven

• een vennootschap zal de ontvangen som als een opbrengst in resultaat nemen tijdens het belastbare tijdperk dat ze
wordt verkregen;

• de vrijstelling gebeurt door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves voor het aanslagjaar dat
verbonden is met dat belastbare tijdperk;

• een ondernemer-natuurlijke persoon moet de vrijgestelde som niet in de aangifte PB of BNI/nat. pers. Opnemen;

• De vergoeding zal worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet PB voor het aanslagjaar 2021 zodat er
voor inkomensafhankelijke voordelen rekening kan worden gehouden met deze vergoedingen.
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Ci. 2020/C/94 Belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht

• Onder COVID-19-crisisoverbruggingsrecht wordt verstaan het overbruggingsrecht dat in toepassing van de art. 3 en 4 van de wet
van 23.03.2020 is toegekend aan zelfstandigen die naar aanleiding van COVID-19 gedwongen zijn hun zelfstandige activiteit
volledig of gedeeltelijk te onderbreken (W 23.03.2020 tot wijziging van de W 22.12.2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van

zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen)

• Het belastingstelsel van die uitkeringen is afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken
activiteit van de verkrijger behoren

Verkrijgers van winst of baten

• Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten als winst of baten bedoeld in art. 23, § 1, 1° of 2°, WIB
92, zijn aan te merken, zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht in principe
belastbaar als in art. 25, 6°, a of 27, tweede lid, 4°, a, WIB 92, bedoelde vergoedingen verkregen ter compensatie of naar
aanleiding van een handeling die een vermindering van de beroepswerkzaamheid of van de winst of de baten tot gevolg kan
hebben (door een gedwongen handeling)

• afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 % in zover ze niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaren
voorafgaand aan het jaar van de vermindering van de werkzaamheid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn
verkregen (tenzij de gezamenlijke belasting met de andere inkomsten van de verkrijger voordeliger is)

• In de mate dat ze (samen met die andere vergoedingen) de belastbare nettowinst-of baten van die vier jaren overschrijden, zijn
ze belastbaar tegen de progressieve aanslagtarieven.
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Verkrijgers van bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders

Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten zijn aan te merken:

- als bezoldigingen van werknemers bedoeld in art. 30, 1°, WIB 92 (een zelfstandige helper wiens inkomsten als
bezoldigingen van werknemers belastbaar zijn)

- of als bezoldigingen van bedrijfsleiders bedoeld in art. 30, 2°, WIB 92 (een zelfstandige bedrijfsleider),
dan zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht belastbaar als in art. 31,
tweede lid, 4° of in art. 32, tweede lid, 2°, WIB 92, bedoelde vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke derving van bezoldigingen.

Verkrijgers van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten zijn aan te merken als bezoldigingen van
meewerkende echtgenoten bedoeld in art. 30, 3°, WIB 92, zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het
crisis-overbruggingsrecht niet belastbaar.

Er bestaat immers geen wettelijke bepaling die dergelijke inkomsten aan de inkomstenbelasting onderwerpt.
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2) vergoedingen toegekend aan particulieren, Circulaire 2020/C/130, 21/10/2020

a) het Vlaamse Gewest kent een forfaitaire vergoeding toe om de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of
waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge de Coronacrisis te compenseren

- deze vergoeding bedraagt 202,68 euro en is een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke
dervingen van bezoldigingen en vormt in beginsel een belastbaar vervangingsinkomen

- deze forfaitaire vergoeding wordt vrijgesteld van inkomstenbelastingen teneinde de kosten voor energie en water te
compenseren

- de vergoedingen toegekend aan particulieren door de andere Gewesten worden eveneens van belasting vrijgesteld
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b) aansluitend de circulaire 2020/C/49 over de financiële tegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de
aangesloten onthaalouders d.d. 02.04.2020

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19
virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang (BS 31.03.2020, ed. 1), voorziet een tijdelijke
financiële compensatie (subsidie) voor organisatoren van kinderopvang

• De organisatoren die werken met kinderbegeleiders onder het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders
moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie.

• Eén van die voorwaarden is dat zij een kostenvergoeding moeten betalen aan de kinderbegeleiders van 17,50 euro
per volledige afwezigheidsdag in de kinderopvanglocatie bij de kinderbegeleider.

Het betreft eventueel een als volgt herleid bedrag:

- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan vijf uur en minstens drie uur bedraagt: 10,50 euro
- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan drie uur duurt: 7 euro.
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• onder afwezigheidsdag wordt verstaan de opvangdag die besteld is door het gezin in het opvangplan in de schriftelijke
overeenkomst tussen de organisator en het gezin, en waarop het kind afwezig is of waarop de opvang gesloten is door
overmacht, in de periode dat de coronamaatregelen gelden.

• deze zogenaamde kostenvergoeding wordt dus als compensatie voor de afwezigheidsdagen toegekend.

• deze vergoeding vormt een niet belastbare kostenvergoeding indien er effectief opvang tegenover staat

• vergoedingen die aan kinderbegeleiders worden toegekend voor dagen van afwezigheid vormen bijgevolg een
belastbaar beroepsinkomen vermits de belastingvrijstelling enkel van toepassing is als er opvang tegenover staat

• wanneer evenwel een vergoeding van 17,50 euro per volledige afwezigheidsdag aan de kinderbegeleiders wordt
toegekend binnen de voorwaarden en omstandigheden zoals bepaald in het voormelde besluit, wordt ten
uitzonderlijke titel aanvaard dat deze vergoeding bij de kinderbegeleiders geen belastbaar beroepsinkomen is.

Het betreft eventueel een als volgt herleid bedrag:
- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan vijf uur en minstens drie uur bedraagt: 10,50 euro
- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan drie uur duurt: 7 euro.

• ten vroegste vanaf 14.03.2020 tot 31.12.2020
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Kosten kinderoppas

Art. 16.§4 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/117 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor

activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19

• Commentaar op art. 16, § 4, van de wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19 pandemie (BS 11.06.2020) (CORONA I) en art. 6, van de wet van 15.07.2020 houdende diverse
dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020).

• Deze circulaire annuleert en vervangt de circulaire 2020/C/60 van 24.04.2020

• uitgaven die in 2019 of 2020 zijn betaald voor een opvangactiviteit die had moeten doorgaan in de periode van
14.03.2020 tot 31.12.2020, maar die door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader
van de COVID-19 pandemie.

• Als de ouders het voor de geannuleerde opvangactiviteit - geheel of gedeeltelijk - betaalde bedrag niet terugvorderen,
zullen deze uitgaven, onder bepaalde voorwaarden, toch recht geven op de belastingvermindering voor kinderoppas.

• Omwille van COVID-19 zijn alle jeugdactiviteiten tijdens de paasvakantie geschrapt

• Om te vermijden dat jeugdorganisaties en andere organisatoren massaal in financiële problemen zouden komen,
wordt aangedrongen op solidariteit van de betrokken ouders
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• Die ouders, of althans de ouders voor wie dat financieel mogelijk is, zouden solidair kunnen zijn door het
inschrijvingsgeld voor kampen en activiteiten niet terug te vragen. Die solidariteit wordt fiscaal ondersteund.

• Wie zijn inschrijvingsgeld niet terugvraagt, zal, onder de hierna vermelde voorwaarden, toch recht hebben op de
belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden.

• Uitgaven voor kinderoppas die in 2019 of 2020 werkelijk zijn betaald voor dagen waarop er geen effectieve oppas
is geweest, worden voor de toepassing van artikel 145/35 WIB92, als uitgaven voor een oppasdag aangemerkt,
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• de uitgaven zijn gedaan voor een opvangactiviteit die had moeten doorgaan in de periode van 14.03.2020 tot
31.12.2020, maar door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader van de COVID-19-
pandemie;

• de belastingplichtige had het recht om de reeds gedane uitgaven terug te vorderen, maar heeft beslist om dit niet te
doen, zelfs niet gedeeltelijk;

• de organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit.

• De beslissing van de ouders om de uitgaven niet terug te vragen, moet definitief en onherroepelijk zijn.

• Wie zijn uitgaven geheel of zelfs gedeeltelijk terugvordert, heeft geen recht op de belastingvermindering.
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Thuiswerk
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Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk

• Deze circulaire bespreekt de mogelijkheid van een werkgever om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire
thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers - inbegrepen ambtenaren van diverse overheden - die
regelmatig en structureel thuiswerken, om de kosten te dekken die deze werknemers maken en die ten laste komen
van de werkgever.

• Die vergoeding van maximaal 126,94 euro per maand is bij de verkrijgers een niet-belastbare terugbetaling van eigen
kosten van de werkgever. Ingevolge indexering verhoogt dit bedrag vanaf 01.04.2020 tot 129,48 euro per maand

Voorwaarde dat de werkgever het dubbele bewijs levert dat:

- de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn;
- de vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

• Indien er effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk wordt gedaan door werknemers, nl. minstens 5 werkdagen

per maand, kan de werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen van maximaal 126,94 euro per maand

• Ingevolge indexering verhoogt dit bedrag vanaf 01.04.2020 129,48 euro per maand
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• De vermelde bedragen moeten niet evenredig worden verminderd in geval van deeltijdse prestaties.

• Als een deeltijdse werknemer effectief aan de voorwaarden voldoet om de forfaitaire thuiswerkvergoeding te

ontvangen, mag de werkgever de maximale forfaitaire thuisvergoeding toekennen, ongeacht het aantal uren van de

arbeidsovereenkomst.

• die forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt geacht de bureaukosten te dekken. Dit zijn kosten gerelateerd aan de

inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal,

kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering,

onroerende voorheffing, ... in de verblijfplaats van de werknemer

• er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functiecategorieën.

• de hier bedoelde forfaitaire thuiswerkvergoeding niet worden gecombineerd met eventuele andere vergoedingen

voor bureaukosten die de werknemer reeds zou ontvangen.
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Bij de verkrijgers is die forfaitaire thuiswerkvergoeding een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de
werkgever, indien rekening wordt gehouden met volgende modaliteiten:

• de forfaitaire vergoeding in mindering te brengen van hun bewezen beroepskosten;
• de op basis van een forfaitair bedrag toegekende kosten eigen aan de werkgever niet meer op basis van

werkelijke bewijsstukken ten laste worden genomen door de werkgever;
• de werkgever heeft steeds nominatieve lijsten ter beschikking met de werknemers;
• moet worden verantwoord door individuele fiches. Op de fiche 281.10, naast rubriek b) van vak 26 'diverse

inlichtingen', moet de vermelding 'JA – ernstige normen' worden ingevuld;
• het bedrag van de forfaitaire thuiswerkvergoeding mag ook worden uitbetaald tijdens het normale vakantieverlof,

maar moet evenredig worden verminderd in geval van lange afwezigheid wegens andere redenen dan het
jaarlijks vakantieverlof.

• De goedkeuring van vergoedingen die niet aan deze voorwaarden voldoen kan worden aangevraagd bij de DVB.

• Deze maatregel is van toepassing vanaf 01.03.2020.

• Maatregel is er gekomen om de rulingaanvragen omtrent thuiswerk te beperken

• www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19
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Tewerkstelling kritische sectoren: overuren

Art. 16.§ 1 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/110 over de fiscale vrijstelling voor vrijwillige overuren in

kritieke sectoren in het kader van de COVID-19-pandemie d.d. 27.08.2020

• Wet van 27.03.2020 die machtiging verleent aan de koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 (II) (BS 30.03.2020, tweede editie)

• Wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 11.06.2020)
• Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27.04.2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27.03.2020 die machtiging

verleent aan de koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot
vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren (BS 28.04.2020, tweede editie).

Eerste commentaar op de fiscale vrijstelling voor bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die bij de
werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren werden gepresteerd tijdens de periode van 01.04.2020 tot en met
30.06.2020.

• Sinds 2017 kunnen werknemers maximum 100 vrijwillige overuren presteren per jaar (Arbeidswet).

• de werknemer moet voorafgaandelijk wel een schriftelijke overeenkomst sluiten met zijn werkgever.

• Dit akkoord is zes maanden geldig en kan worden vernieuwd.

• Deze overuren geven in principe recht op een overloon, maar worden niet ingehaald door de werknemer (geen
inhaalrust).
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• op arbeidsrechtelijk vlak wordt het maximum van 100 vrijwillige overuren per jaar, voor de periode van 01.04.2020 tot en
met 30.06.2020 verhoogd tot 220 uren bij de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren.

• op sociaal vlak voorziet het KB 05.06.2020 (BS 24.06.2020) een beperking van het loonbegrip als basis voor de berekening

van de sociale zekerheidsbijdragen der werknemers voor de netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende vrijwillige

overuren die tijdens het tweede kwartaal 2020 gepresteerd worden bij werkgevers in de kritieke sectoren in toepassing van

artikel 2, § 1 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 14: geen sociale bijdragen verschuldigd.

• op fiscaal vlak worden de volgende bezoldigingen vrijgesteld (Wet van 29 mei 2020) (in afwijking van de artikelen 31,

tweede lid, 1° en 32, WIB92):

• de bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die overeenkomstig hoofdstuk 2 van het

volmachtenbesluit nr. 14 tijdens de periode van 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 werden gepresteerd bij de

werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren.

• Voor de toepassing van deze fiscale vrijstelling wordt onder 'kritieke sectoren' verstaan de bedrijven en instellingen die

behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het MB van 23.03.2020 houdende dringende

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit MB van 23.03.2020 werd gewijzigd door

het MB van 03.04.2020

Bijvoorbeeld: apotheken, créches, postdiensten, taxidiensten, leveranciers van brandstoffen,..
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Tewerkstelling kritische sectoren: studenten

Art. 16.§ 3 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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studenten
• de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren studentenarbeid komen niet in aanmerking voor het vaststellen van het

nettobedrag van de bestaansmiddelen (max. 2.820 euro ajr 2021).

• Vereist is dat hun werkgevers de uren hebben aangegeven overeenkomstig artikel 7 van het KB van 5.11.2002 (DIMONA-
aangifte RSZ)

• Tewerkstelling in kritische sectoren die nood hebben aan arbeidskrachten (voedingssector, distributiesector,…)

• In het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 (BS 28.04.2020) is bepaald dat de voor het tweede kwartaal 2020
gepresteerde uren niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren

• Bij KB van 18 mei 2020 (BS 26.05.2020) wordt dezelfde maatregel toegepast op het vlak van de bedrijfsvoorheffing waar
studentenbezoldigingen, onder dezelfde voorwaarden als op sociaal vlak, een gunstregeling genieten in de vorm van een
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

NIEUW:

• De uren die tijdens het 4de kwartaal 2020 en 1ste kwartaal 2021 gepresteerd worden in de zorgsector/onderwijs tellen niet mee
voor de 475 uren regeling – vanaf 13 november 2020 aanpassing – waarschijnlijk volgt de directe belastingen dit standpunt.

• Het KB heeft uitwerking vanaf 1 april 2020.
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Tewerkstelling kritische sectoren:
werkloosheid en aanvullende vergoedingen

Art. 17 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/92 over wettelijke en eventuele extra-wettelijke uitkeringen
ingevolge tijdelijke werkloosheid: bedrijfsvoorheffing

• Addendum bij de circulaire 2020/C/57 van 20.04.2020 over werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende
vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

• In de circulaire 2020/C/57 van 20.04.2020 over werkloosheidsuitkeringen wordt onder meer gesteld dat de bestaande
fiscale bepalingen niet toelaten om een onderscheid te maken tussen uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten
gevolge van het uitbreken van het coronavirus en andere werkloosheidsuitkeringen.

• De wetgever heeft beslist om het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen die vanaf 01.05.2020
tot en met 31.12.2020 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen en betrekking hebben op dagen van
tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode, te verlagen van 26,75 % naar 15 %.

• op het vlak van de berekening van de belasting wijzigt er niets.

• Deze verlaging geldt evenwel niet voor de extra-wettelijke uitkeringen.

• De andere wettelijke uitkeringen en extra-wettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid worden
onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %.
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Tax shelter: verlening termijnen

Art. 8. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale
bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het
tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken d.d. 25.05.2020

De federale regering heeft beslist om een aantal tijdelijke fiscale maatregelen in te voeren, die de voorwaarden
versoepelen voor de toekenning en het behoud van de tax shelter vrijstelling die van toepassing is in de VenB en de
BNI/ven

Termijnverlenging voor de uitgaven

• de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven moeten worden uitgevoerd binnen een periode van maximum 18
maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst - 24 maanden voor de animatiefilms en
animatieseries bestemd voor televisie

- Zowel de termijnen van 18 maanden als die van 24 maanden worden verlengd met 12 maanden indien de
raamovereenkomst is ondertekend vanaf 12.09.2018 of 12.03.2018 voor animatiefilms en animatieseries
bestemd voor TV, tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd.

• Voor de tax shelter voor podiumwerken moeten de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven worden gedaan
binnen een periode van maximum 24 maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst.

- die termijn van 24 maanden wordt eveneens verlengd met 12 maanden indien de raamovereenkomst is
ondertekend vanaf 12.03.2018 tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd
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Termijnverlenging voor de storting van de sommen:

De in aanmerking komende investeerder moet de sommen, waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst
heeft verbonden, storten binnen de 3 maanden na de ondertekening van die raamovereenkomst.

• Die in aanmerking komende investeerders kunnen de storting van die sommen met 3 maanden uitstellen voor
zover de vervaldag na 12.03.2020 valt.

Bewijslast: aantonen dat hij door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om Covid-19 te bestrijden:
- ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de bedoelde termijn van 3 maanden,
- ofwel zijn liquiditeiten heeft gebruikt voor de redding en/of de heropstart van zijn activiteit.

• Als op het einde van de met 3 maanden verlengde termijn, de in aanmerking komende investeerder zijn bijdrage voor
de productie van het werk zoals opgenomen in de raamovereenkomst nog steeds niet heeft gestort, zal de tijdelijke
vrijstelling die werd gevraagd tijdens het vorige b.t. (in principe het b.t. verbonden aan het ajr 2020) een belastbare
winst vormen van het eerste b.t. dat eindigt na het verstrijken van de termijn van 6 maanden (3 maanden verlengd
met 3 maanden).
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Uitstel van voorstellingen

• Wanneer de voorstellingen van het podiumwerk worden uitgesteld, dan zullen de uitgaven die werden gedaan naar
aanleiding van de voorstellingen (zelfde aantal) die waren geprogrammeerd binnen de maand na de Première maar die
niet hebben kunnen plaatsvinden door de sluiting van de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes, worden
beschouwd als productie- en exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan binnen de maand na de Première in de zin
van art. 194ter, § 1, eerste lid, 7°, WIB 92. Die uitgaven moeten worden gedaan binnen de verlengde termijn.

• de productievennootschap moet aantonen dat het uitstel van de voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de
federale regering om de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes te sluiten.

Van toepassing vanaf

- de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.09.2018, of 12.03.2018 voor de animatiefilms en animatieseries
bestemd voor televisie, tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd.

- op de raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020.
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Art. 11 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 (CORONA I) (art.194ter, § 3, 5e lid WIB92)

Tijdelijke verhoging plafond – ook voor podiumproducties
• de vrijstelling per belastbaar tijdperk is beperkt tot 50 %, met een maximum van 750.000 euro van de belastbare

gereserveerde winst" (art. 194ter, § 3, lid 1 WIB 1992);

• Het maximumbedrag van 750.000 euro werd eerder al opgetrokken naar 850.000 euro voor het belastbare tijdperk
waarvoor het (gewone) tarief van de vennootschapsbelasting nog slechts 29 % bedraagt;

• In afwijking van artikel 194ter, § 3, vijfde lid WIB92 wordt het bedrag van 850.000 euro verhoogd tot 1.700.000 euro voor
het belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze wet tot 30 december 2020 inbegrepen;

• het maximumbedrag werd eerder opgetrokken naar 1.000.000 euro voor het belastbaar tijdperk waarvoor het (gewone)
tarief van de vennootschapsbelasting nog slechts 25 % bedraagt;

• In afwijking van artikel 194ter/1, § 3, zesde lid WIB92 wordt het bedrag van 1.000.000 euro nogmaals verhoogd tot
2.000.000 euro voor het belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit
vanaf 31 december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen.
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Waardeverminderingen op handelsvorderingen
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Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de
vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen d.d. 23.3.2020

• De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer
behoorlijk geïdentificeerde vorderingen;

• De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben
voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico;

• De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun
bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen;

• De circulaire 2019/C/78 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico’s en kosten in geval van een vereenvoudigde
boekhouding verduidelijkt die voorwaarde voor de ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren.
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• De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering

afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de

geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die

zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor

waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven;

• Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen;

• de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van

waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die

vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden

genomen;

• iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen moeten men identificeren en toelichten in de opgave 204.3;

• de beoordeling van het verlies op een vordering zal per schuldenaar moeten gebeuren;

• Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de

vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden

opgelegd door de federale regering.
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- Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S.
23.07.2020 (CORONA III)

 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (50%) voor vennootschappen die gebruik maken van de
tijdelijke werkloosheid

 Aanpassing belastingvermindering voor giften
 Verlenging van de regeling voor uitgaven voor kinderoppas
 Consumptiecheque
 Receptiekosten
 Vrijstelling van belasting voor de consumptiecheque
 Tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van receptiekosten
 Verhoging éénmalige Investeringsaftrek
 Aanpassing aan de vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen

ten gevolge van de COVID-19-pandemie (aanpassing data carry back)
 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet

ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen

- Talrijke KB’s ter uitvoering van d wettelijke bepalingen (verlaging btw restaurant-en cateringdiensten,…)
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CORONA III: Vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing (50%) voor vennootschappen die gebruik

maken van de tijdelijke werkloosheid
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Voor elk van de maanden juni 2020, juli 2020 en augustus 2020 bedraagt de niet door te storten bedrijfsvoorheffing

50 % van het verschil tussen:

- enerzijds de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van die maand op de in aanmerking te nemen bezoldigingen

en

- anderzijds het totaal van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020 (referentieperiode) op de

in aanmerking te nemen bezoldigingen

• De in aanmerking te nemen bezoldigingen zijn de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, WIB 92,
vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers met uitsluiting van het vakantiegeld, de
eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen

• Deze vrijstelling wordt berekend op het saldo van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing na toepassing van de
vrijstellingen beoogd in de artikelen 275/1 tot 275/11, WIB 92

• Is dat saldo ontoereikend om de volledige vrijstelling (van 50 %) te verrekenen, dan kan het niet-verrekend
gedeelte overgedragen worden naar de volgende periodes waarvoor BV verschuldigd is, althans voor zover zij zich
binnen hetzelfde kalenderjaar situeren.

• Deze vrijstelling kan worden toegepast in combinatie met de toepassing van de vrijstellingen van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing beoogd in de artikelen 275/1 tot 275/11, WIB 92
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- deze vrijstelling mag over de beoogde drie maanden niet meer bedragen dan 20 miljoen euro

- de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing mag krachtens deze nieuwe steunmaatregel verrekend worden met de
bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de in aanmerking komende bezoldigingen van de werknemers

- de W 15.07.2020 treedt in werking op 23.07.2020.

De nieuwe vrijstelling van doorstorting is niet van toepassing op:

- de vennootschappen die tijdens de periode van 12.03.2020 tot 31.12.2020 een inkoop van eigen aandelen of een
toekenning of uitkering van dividenden als bedoeld in artikel 18, WIB92, met inbegrip van de uitkering van
liquidatiereserves als bedoeld in de artikelen 184quater en 541 WIB92, of een kapitaalvermindering met inbegrip van
de kapitaalvermindering als bedoeld in artikel 537 WIB92, of elke andere vermindering of verdeling van het eigen
vermogen hebben verricht ;

- de vennootschappen die, in de periode van 12.03.2020 tot 31.12.2020 ofwel:
- een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is opgenomen op

één van de lijsten waarnaar wordt verwezen in artikel 307, § 1/2, WIB 92 of een Staat die is opgenomen in
de lijst in artikel 179, KB/WIB 92 ; of

- betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van de in het eerste streepje bedoelde
Staten, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste
100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en
oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.
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Voorbeelden (MvT)

• BV kost mei 2020 : 1.000

• BV kost juni 2020: 1.500

• BV dat niet moet worden doorgestort voor juni 2020: 1.500 – 1.000 = 500 x 50% = 250 euro

• BV kost mei 2020: 1.000

• BV kost augustus 2020: 2.000

• BV dat niet worden doorgestort in augustus 2020: 2.000 – 1.000 = 1.000 x 50% = 500 euro

• Bv kost mei 2020: 1.000

• BV kost juli 2020: 1.800

• BV dat niet moet worden doorgestort voor juli 2020: 1.800 – 1.000 = 800 x 50% = 400 euro
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Artikelen 7 en 8 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

(CORONA III) (BS 23.07.2020), Circulaire 2020/C/131, dd. 22/10/2020

• werkgevers kunnen consumptiecheques (min. 10 euro, max. 300 euro of 30 cheques) aanbieden aan hun werknemers vanaf

17.07.2020:

• Deze cheque is vrijgesteld van belastingen (Coronawet III van 15.07.2020) en sociale zekerheidsbijdragen (KB 15.07.2020)

• Gebruik in horeca, cultuur (erkende of gesubsidieerde cult. verenigingen) en sport (moet een federatie bestaan)

• Indien aan alle voorwaarden voldaan; aftrekbare kost bij de werkgever

Bijwerking door de Wet van 31.07.2020 (BS 17.08.2020)

• Kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die goederen of diensten aanbieden aan de

consument vanuit de vestigingseenheid en voldoen aan de voorwaarden van een microvennootschap (art. 1:25 WVV) maar

rechtspersoonlijkheid is niet vereist (boekhandels, elektrowinkels, kledingwinkels, enz..)

• De geldigheid van de consumptiecheques is beperkt tot 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de verplichting om de

inrichtingen die behoren tot de horecasector te sluiten met het doel de verspreiding van het COVID-19 te beperken wordt

beëindigd (uiterste datum is 7.06.2021: daarna vervallen deze cheques);

• Online aankopen zijn uitgesloten;

• De cheques mogen tot en met 31.12.2020 uitgereikt worden; de verdeling ervan gebeurt via de werkgever;

• indien aan de voorwaarden wordt voldaan vormt deze cheque een beroepskost overeenkomstig artikel 49 WIB92
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Artikelen 9 en 10 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)

• de beroepsmatig gedane receptiekosten die worden betaald of gedragen tussen 8.06.2020 en 31.12.2020,

worden voor 100% als beroepskost aangemerkt;

• Niet van toepassing op de restaurantkosten of de relatiegeschenken.

corona steunmaatregelen

CORONA III: de receptiekosten

9223/11/2020

SBM Cevora 23/11/2020

corona steunmaatregelen 92



Artikelen 11 en 12 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020) Bericht BS d.d. 8.09.2020

• het basispercentage van de éénmalige investeringsaftrek bedraagt 25 % voor de nieuwe vaste activa die zijn
verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

• in personenbelasting (art. 69 §1, 1e lid WIB92) en vennootschapsbelasting (voor kleine vennootschappen)
(art. 201 §1 WIB92)

• kleine vennootschappen kunnen ervoor opteren om het verhoogde tarief van 25% van de investeringsaftrek voor
gewone investeringen ook toe te passen ten aanzien van hun specifieke investeringen waarvoor een verhoogde (maar
lagere) investeringsaftrek geldt

• Vb energiebesparende IA van 13,5% kan worden verhoogd naar 25%:
• Vb. digitale investeringen IA van 13,5% kan worden verhoogd naar 25%
• Vb. investeringen in beveiliging IA van 20,5 % kan worden verhoogd naar 25%

Hergebruik van verpakkingen blijft 3%: geen verhoging

Update Regeerakkoord De Croo I: verlenging 25% investeringsaftrek met twee kalenderjaren.
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Voorwaarden in de vennootschapsbelasting;

1) vennootschappen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek op hun 'gewone' investeringen; en

2) investeringen die beantwoorden aan de voorwaarden die voor 'gewone' investeringen gelden

• Optie enkel voor 'kleine' vennootschappen’ (art. 1:24, § 1 tot 6 WVV); de vennootschap moet 'klein' zijn voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt verricht;

• de vennootschap moet voor het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt verricht onherroepelijk
verzaken aan de aftrek voor risicokapitaal ('notionele interest’);

• de activa waarin wordt geïnvesteerd moeten rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande
economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend;

• de activa waarin wordt geïnvesteerd mogen niet behoren tot de bestanddelen die in het kader van de aftrek
voor risicokapitaal in mindering moeten worden gebracht van het in aanmerking te nemen risicokapitaal (zoals
bv. bepaalde beleggingen of bepaalde onroerende goederen)

• De overdracht van niet afgetrokken investeringsaftrek: met betrekking tot de in 2019 verkregen of tot stand
gebrachte vaste activa wordt voorzien in een overdracht naar de twee volgende belastbare tijdperken (art. 201 §1, 5e

lid WIB92)

• Niet voor de investeringen gedurende de periode 12.03.2020 tot 31.12.2020

• DOC 275U werd aangepast
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Investeringsaftrek vennootschapsbelasting Art. 201 §1 WIB92 versie 12/09/2020

éénmalige aftrek (op de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde)

alle vennootschappen

Nieuwe octrooien (1)

Nieuwe activa ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe

milieuvriendelijke producten of toekomstgerichte technologieën (2)

Nieuwe energiebesparende investeringen

Investering hergebruik van verpakking drank en nijverheidsproducten

Andere investeringen (grote vennootschappen vanaf 01/01/2014)

Investeringen in zeeschepen

Nieuwe investering van rookafzuig- en verluchtingssytemen in horeca-

inrichtingen

aanslagjaar 2021aanslagjaar 2020

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

3%

0%

30%

13,50%

13,50%

13,50%

3%

0%

30%
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Investeringsaftrek vennootschapsbelasting Art. 201 §1 WIB92 versie 12/09/2020

éénmalige aftrek (op de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde)

Uitsluitend kleine vennootschappen in Art. 1: 24 §1 -§6 WVV.

Nieuwe octrooien (1) (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

Nieuwe activa ter bevordering van onderzoek en ontwikkel ing van nieuwe

milieuvriendeli jke producten of toekomstgerichte technologieën (2) (Tussen

12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

Nieuwe energiebesparende investeringen (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:

25%)

Investering hergebruik van verpakking drank en nijverheidsproducten

Andere investeringen (grote vennootschappen vanaf 01/01/2014)

Investeringen in zeeschepen

Nieuwe investering van rookafzuig- en verluchtingssytemen in horeca-

inrichtingen (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

In boekjaren 2014 en 2015 verkregen of tot stand gebrachte investeringen die

rechtstreeks verband houden met de werkel ijk uitgeoefende economische

werkzaamheid (art. 201 §1 1ste l id 1°WIB92) - niet combineerbaar met de aftrek

voor risicokapitaal indien ze in mindering komen van de berekeningsgrondslag

ervan - deze maatregel is voor onbepaalde duur verlengd (Tax shift wet dd.

26/12/2015) - de gewone investeringsaftrek is niet combineerbaar met de

notionele intrestaftrek, de verhoogde is wel combineerbaar. Wet van

25/12/2017 heeft de investeringsaftrek verhoogd naar 20% voor investeringen

in vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en

31/12/2019. Kan enkel worden overgedragen naar het volgende belastbare

ti jdperk, Art. 201 §1 al. 5 WIB92 ). (Wet 25/12/2017) Tussen 01/01/2020 -

11/03/2020/ 8% Vanaf 01/01/2021 8%. Coronamaatregel: Een tijdel ijk

verhoogde aftrekt geldt voor kleine vennootschappen die investeren in

afschrijfbare vaste activa tussen 12 maart en 31 december 2020: 25%. Het is

mogelijk om de investeringsaftrekken die werden verkregen in 2019

uitzonderli jk over te dragen naar de twee volgende belastbare tijdperken 2020

en 2021. (Corona III wet 15/07/2020) (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:25%)

aanslagjaar 2021aanslagjaar 2020

13,5%/25%

20,00%

20,00%

20,00%

3%

0%

13,5%/25%

13,5%/25%

3%

0%

30%

20% 8%/25%

30%

20,00%

13,5%/25%
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Investeringsaftrek vennootschapsbelasting Art. 201 §1 WIB92 versie 12/09/2020

éénmalige aftrek (op de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde)

Uitsluitend kleine vennootschappen in Art. 1: 24 §1 -§6 WVV.

Verhoogde investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen in digitale vaste

activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en

factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van

informatie- en communicatietechnologie verkregen in het belastbare tijdperk.

Combineerbaar met notionele intrestaftrek. Vanaf het aanslagjaar 2016

(Programmawet 10/08/2015).

Investeringen in beveil iging van beroepslokalen, hun inhoud en in beveil iging

van bedrijfsvoertuigen. Vanaf 1 januari 2016 is enkel de KMO-definitie van art.

15 W. Venn. van toepassing. (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

Investeringen in beveil iging van bedrijfsvoertuigen Vanaf 1 januari 2016 is

enkel de KMO-definitie van art. 15 W. Venn. van toepassing. (Tussen

12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

verhoogde gespreide aftrek (op de afschrijvingen van het actiefbestanddeel)

Milieuvriendeli jke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling ongeacht het

aantal werknemers (3). Vanaf 1 januari 2016 mogen kosten van onderzoek niet

meer worden geactiveerd. Boekjaren die aanvangen na 31 december 2015. (zie

Ci dd. 15/06/2016).

andere investeringen ( <20 wkn op 1ste dag belastbaar tijdperk waarin men

investeert)

(1) (2) Vanaf het aanslagjaar 2007 is belastingkrediet voor octroo ien en milieuvriendelijke investeringen in

Ond. & Ontw. een optie. De keuze is onherroepelijk; o f belastingkrediet o f investeringsaftrek.

Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde

belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aj. waarin zij die keuze maakten, niet

meer genieten van de investeringsaftrek voor octroo ien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek

en ontwikkeling. (3) Alleen van toepassing als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de

artikelen 205bis to t 205novies WIB92 bedoelde aftrek voor risicokapitaal. De verhoogde tarieven van 20%

en 25%zijn slechts naar een vo lgend BT overdraagbaar. De investering van 2019 zijn twee jaar

overdraagbaar. De andere investeringsaftrek is onbeperktt overdraagbaar.

aanslagjaar 2021aanslagjaar 2020

20,50% 20,5%/25%

13,5%/20% 13,5%/25%

20,50% 20,5%/25%

20,50% 20,50%

0% 0%
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Artikelen 15 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)

- de belastingvermindering wordt verleend voor de betalingen voor nieuwe aandelen op naam verworven met
inbrengen in geld (geen quasi inbreng) die een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van een kleine
vennootschap;

- waarop de belastingplichtige rechtstreeks heeft ingeschreven naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen
14.03.2020 en 31.12.2020 en die hij uiterlijk op 31.12.2020 volledig heeft volstort (tijdelijke maatregel)

- onrechtstreeks investeren via financieringsvehikel of via crowdfunding is niet mogelijk

De voorwaarden en modaliteiten zijn sterk geënt op hetgeen van toepassing is in de 'tax shelter' voor starters (art.
145/26 WIB 1992).
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- de investering gebeurt normaal in een niet-beursgenoteerde vennootschap - een binnenlandse vennootschap of

een EER-vennootschap met een 'Belgische inrichting’ - die als een 'kleine' vennootschap kwalificeert voor het

aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan (art. 1:24 § 1-6

WVV)

- de tijdelijke regeling vereist niet dat het om een 'startende' vennootschap gaat;

- de datum waarop de kleine vennootschap werd opgericht is van geen belang;

Daling van de omzet

- de investering moet gebeuren in een 'kleine' vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 14.03.2020 tot

30.04.2020 met minstens 30 % gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019;

- bij een kleine vennootschap die na 14 maart 2019 is opgericht moet er een vergelijking worden gemaakt tussen

de in de periode van 14.03.2020 tot 30.04.2020 gerealiseerde omzet en de in het financieel plan vooropgestelde

omzet voor diezelfde periode.
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Bedrijfsleiders zijn niet uitgesloten

• de tijdelijke maatregel is ook bedoeld voor een inbreng door een bedrijfsleider van de vennootschap;

• de uitsluiting voor belastingplichtigen die investeren in de vennootschap waarin zij, "rechtstreeks of
onrechtstreeks bedrijfsleider zijn (art. 32, al. 1 WIB 1992) is niet van toepassing;

• ook niet voor belastingplichtigen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider in de startende
vennootschap uitoefenen bij wijze van 'vaste vertegenwoordiger' van een andere vennootschap of via
tussenkomst van een andere vennootschap waarvan zij aandeelhouders zijn;

zijn eveneens niet van toepassing:

- de uitsluiting voor investeringen in vennootschappen die zijn "opgericht in het kader van een fusie of
splitsing van vennootschappen";

- de uitsluiting voor investeringen in vennootschappen die al een kapitaalvermindering hebben

doorgevoerd (behoudens bv. kapitaalverminderingen ter aanzuivering van geleden verliezen)

• Alle andere uitsluitingen zijn wel van toepassing
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60 maanden i.p.v. 48 maanden:

• de belastingvermindering gaat verloren als de aandelen binnen 60 maanden na hun aanschaffing worden

overgedragen, behoudens bij overlijden;

• hetzelfde geldt als de kleine vennootschap bepaalde voorwaarden niet langer naleeft in de loop van 60 maanden

volgend op de volstorting van de aandelen;

• de belastingvermindering wordt in deze gevallen immers teruggenomen a rato van het nog niet-verlopen

gedeelte van de 60 maanden-termijn;

• bij een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering voor de
uitgaven die hij of zij heeft gedaan;

 In de tijdelijke tax shelter bedragen de termijnen 60 maanden en bij niet naleving van de voorwaarden wordt de
belastingvermindering pro-rata teruggenomen in functie van het aantal ontbrekende maanden (tenzij bij
overlijden)

• Wanneer een belastingplichtige voor één van de vijf belastbare tijdperken die volgen op het belastbaar tijdperk
waarvoor de belastingvermindering is verleend, niet kan aantonen dat hij de aandelen nog in zijn bezit heeft, zal
er worden vanuit gegaan dat hij ze op 1 januari van dat belastbaar tijdperk heeft vervreemd.
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Beperkingen

• De investeerder mag via de inbrengen een vertegenwoordiging van het kapitaal van de kleine vennootschap van
hoogstens 30 % verwerven;

• de absolute investeringslimiet bedraagt 100.000 euro per investeerder;

• de limiet geldt voor alle betalingen die via de tijdelijke tax shelter worden gedaan tussen 14.03.2020 en 31.12.2020;

• In hoofde van de kleine vennootschap bedraagt het totale bedrag dat zij aan inbrengen kan ontvangen 250.000 euro;

• de maximumbedragen van de tijdelijke en permanente regeling (verwerven van aandelen van startende
ondernemingen of groeibedrijven) staan los van elkaar;

• een recent opgerichte vennootschap kan tot 250.000 euro ophalen via de maatregel voor startende bedrijven en
bijkomend 250.000 euro via de tijdelijke maatregel;

• de tijdelijke tax shelter niet worden gecumuleerd met :
- de belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen;
- de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds;
- de permanente tax shelter voor startende kleine vennootschappen en voor zogenaamde 'groeibedrijven'.
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Tarief en aanrekening belastingvermindering:

• het tarief van de belastingvermindering bedraagt 20% van het ingebracht geld na aftrek van de eventuele
verbonden kosten;

• ze wordt aangerekend op de gereduceerde belasting Staat met betrekking tot de gezamenlijke belaste inkomsten;
• eventueel ook op de korf van roerende inkomsten wanneer die worden geglobaliseerd;
• er is overdracht van het saldo op de gewestelijke personenbelasting dat betrekking heeft op de gezamenlijk

belaste inkomsten;
• ze wordt aangerekend net vóór de belastingverminderingen die in een belastingkrediet kunnen worden omgezet;
• de belastingvermindering die niet of niet volledig kan worden genoten is overdraagbaar is maar beperkt tot de

drie volgende belastbare tijdperken;
• de belastingvermindering wordt niet overgedragen naar het belastbare tijdperk waarvoor een terugname van de

belastingvermindering moet gebeuren (bv. omdat de aandelen vroegtijdig zijn vervreemd);

Attesten

• de belastingplichtige moeten aantonen dat de aandelen die hij verworven heeft, voldoen aan de voorwaarden
van de belastingvermindering;

• aantonen dat de aandelen gedurende een periode van vijf jaar in zijn bezit worden gehouden;
• de vennootschap zal voor het jaar van de inbreng in geld en de vijf volgende jaren attesten moeten afleveren
• de manier waarop zal bij koninklijk besluit worden vastgelegd.
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• Artikelen 27 en 28 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de
COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020);

• artikel 19, § 1, van het KB nr. 1 van 29.12.1992 betreft btw belastingplichtigen die gehouden zijn om periodieke
aangiften in te dienen (maandelijks of driemaandelijks) zijn verplicht een voorschot te betalen op de belasting die
verschuldigd is voor de handelingen die zij in de loop van de laatste aangifteperiode hebben verricht;

• In afwijking daarvan van moet de belastingplichtige die op 1.10.2020 btw-kwartaalaangiften indient geen voorschot
betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van het jaar 2020;

• de belastingplichtige die op 1.12.2020 btw-maandaangiften indient overeenkomstig artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van
het Wetboek btw, moet geen voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van de
maand december van het jaar 2020;

• De btw pas verschuldigd tegen 20.01.2021.
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Btw tarief 6% van 8 juni tot 31.12.2020 op restaurant- en cateringdiensten

• Sinds begin 2010 geldt voor restaurant- en cateringdiensten een verlaagd BTW-tarief van 12 %,

met uitzondering van het verschaffen van dranken ;

• het BTW-tarief wordt tijdelijk verlaagd tot 6 % voor "restaurant- en cateringdiensten" inclusief dranken,

met uitzondering voor alcoholische dranken;

• Alcoholische dranken: bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een

effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.;

• de verlaging betreft het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van dranken of van beide, mits er voldoende

bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan worden geleverd;

• zowel in de ruimte van de dienstverrichter als buitenshuis (zelfbedieningsrestaurants, kantines, hotels of gastenkamers

met half-of volpension, foodtrucks, traiteurs, bakkerijen met verbruik salon, tijdelijke standen voor consumptie op een

festival, een beurs, een jaarmarkt,…

• ook het verschaffen van dranken zonder spijzen komt in aanmerking mits er voldoende relevante bijkomende diensten

worden geleverd en dit in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, taverne,..)

• Desgevallend moet de prijs opgesplitst worden (Beslissing E.T. 117.557 d.d. 23.12.2009), zoniet alles aan 21 % btw
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Vlaamse maatregelen
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WinWinlening (ontwerp van decreet VR 2020 0708 DOC.0932/1)

• Deze belastingvermindering bedraagt 2,5% voor elk jaar dat de lening loopt;

• het maximum aan intresten is de wettelijke rentevoet: die bedraagt 1,75% voor 2020;

• Neemt de vorm aan van een achtergestelde lening;

Wijzigingen

• het maximum te ontlenen bedrag per onderneming wordt verhoogd van 200.000 euro naar 300.000 euro;

• het bedrag per kredietgever wordt opgetrokken van 50.000 euro naar 75.000 euro;

• er komt meer flexibiliteit in de looptijd van de Winwinlening. Het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen

de 5 en 10 jaar i.p.v. 8 jaar;

• het wordt voor de partijen mogelijk gemaakt om de looptijd van de voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet

geregistreerde Winwinleningen, die aflopen in 2020, met maximum twee jaar te verlengen. Dit stelt ondernemingen in

staat de terugbetaling meer te spreiden of uit te stellen;

• Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum tien jaar;

• Tijdelijk wordt het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies (faillissement) verhoogd van 30% naar 40%;

Deze hogere waarborg geldt alleen voor alle nieuwe Winwinleningen die worden afgesloten tijdens de periode vanaf 15

maart 2020 tot en met 31 december 2021, voor de ganse looptijd van die leningen.
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Vriendenaandeel of winwinkapitaal – Vlaams voorontwerp van decreet VR 2020 1707 DOC.0909,
goedgekeurd in de commissie Economie op 12/11/2020

• particulieren die kapitaal inbrengen in een ‘bevriende’ vennootschap, zullen recht hebben op een (terugbetaalbare)
belastingkrediet;

• familie en vrienden worden aangemoedigd om kapitaalparticipaties te verwerven van kmo’s;
• Bijgevolg gaat het om risicodragend kapitaal;
• Geen rente of vooraf bepaalde terugbetalingsdatum;

Kenmerken kmo:
• een niet beursgenoteerde vennootschap met rechtspersoonlijkheid zijn;
• haar exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest;
• een kmo zijn volgens de Europese criteria (ruimer dan criteria WVV);
• geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn, noch de hoedanigheid hebben van een vastgoed-,

management- of bestuurdersvennootschap;
• geen ‘besmette’ banden hebben met belastingparadijzen;

Is geïnspireerd op het systeem van de achtergestelde lening met dezelfde maxima voor kredietgeven en kredietnemer.
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De KMO-vennootschap
• een vennootschap kan tot 300.000 euro aan kapitaal verwerven op deze wijze;
• wat reeds is opgehaald als winwinlening(en), komt in mindering van dit maximumbedrag;
• tot aan het grensbedrag kunnen partijen vrij beslissen aan welke maatregel ze het fiscale voordeel toewijzen;
• inbrengen die die bedragen te boven gaan geven geen recht op een belastingvoordeel;

De investeerder
• de inbrenger heeft gedurende vijf jaar recht op een fiscaal voordeel van 2,5 % onder de vorm van een niet overdraagbaar

belastingkrediet, wat neerkomt op maximaal 1.875 euro per belastingplichtige per jaar (2,5 % van 75.000 euro);
• het belastingkrediet wordt toegekend a rato van het aantal dagen dat de vriendenaandelen in het belastbaar tijdperk zijn

aangehouden;
• het risico op verlies wordt niet fiscaal afgedekt: het verlies van (een deel van) de inleg leidt niet tot een bijkomend eenmalig

belastingkrediet;
• het bestuursorgaan moet een verslag opstellen over de uitgifteprijs van de aandelen;
• dat verslag moet desgevallend een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant;
• Het vriendenaandeel is een nieuw uitgegeven aandeel op naam, verworven met een inbreng in geld;
• Het vertegenwoordigt een fractie van het kapitaal of het eigen vermogen van de emittent;
• Het aandeel moet volledig volgestort zijn;
• Het bewijs van de volstorting en van het behoud van de vriendenaandelen moet de belastingplichtige jaarlijks ter beschikking

houden van de fiscus;
• de emitterende vennootschap moet gedurende 60 maanden aan sommige voorwaarden blijven voldoen (een kmo kan evenwel

later haar statuut van kmo verliezen of op de beurs worden genoteerd zonder dat het fiscale voordeel verloren gaat).
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De inbrenger

- er geldt een maximumbedrag van 75.000 euro voor de inbrenger per jaar;

- dit bedrag kan deels als winwinlening en deels als winwinaandelen worden geïnvesteerd;

- de inbrenger mag zijn beleggingen spreiden over meerdere kmo’s;

- moet een natuurlijk persoon zijn, die optreedt buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten;

- moet in het Vlaamse Gewest wonen of er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;

- mag geen werknemer zijn van de emitterende vennootschap;

- mag geen bestuurder zijn van de vennootschap noch een vergelijkbaar mandaat uitoefenen;

- mag geen aandeelhouder zijn met 10 % of meer van de aandelen of stemrechten, noch van rechten of effecten waarvan
uitoefening leidt tot overschrijding van die drempel;

- mag niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van een uitgesloten bestuurder of aandeelhouder
van de vennootschap;
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het welvaartsfonds

• De Vlaamse regering richt een "welvaartsfonds" op dat op langere termijn moet investeren in ondernemingen;

• De regering vult het fonds met 240 miljoen euro (PMV), maar kijkt naar spaarders om verder te investeren;

• Dat fonds moet achtergestelde leningen en kapitaal verschaffen aan start-ups en innovatieve bedrijven;

• In ruil voor uw investering bekomt men een belastingvoordeel: drie jaar lang een korting van 2,5 % met een maximum
van duizend euro in totaal gedurende 3 jaren;

• Voor wie 10.000 euro investeert, levert dat drie jaar lang 250 euro op aan belastingbesparing;

• Er is ook een voordeel op vlak van de erfbelasting. Als men komt te overlijden, zal slechts 3 % erfbelasting worden
geheven op de investering en worden deze bedragen niet meegeteld in de globalisatie;

• Echter…. er is geen overheidsgarantie;
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coronalening bij PMV

• Vlaamse bedrijven kunnen een achtergestelde lening aanvragen bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV
sedert 5.05.2020;

• Budget van 500 miljoen euro voorzien door de Vlaamse regering;

• voor kmo’s, zelfstandigen, start-ups en scale-ups;

• Enkel voor zij die niet in aanmerking komen voor het federale overbruggingskrediet;

• terugbetaling over drie jaar, intrestvoet tussen de 3% en 6%

• Max. 4,3 miljoen euro per aanvraag
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Ministerraad van 04.09.2020 :
COVID-19: terugbetaalbaar voorschot evenementensector

• De eventsector met de bedrijven betrokken bij de organisatie van events heeft het door de coronamaatregelen moeilijk;
• De Vlaamse regering zal het nodige werkkapitaal verstrekken aan organisatoren om nieuwe activiteiten voor te bereiden en

op te zetten vanaf het najaar 2020;

• Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare
kosten en onvermijdbare facturen van minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro;

• Dit werkkapitaal wordt ter beschikking gesteld onder de vorm van een terugbetaalbaar voorschot, waarbij de terugbetaling
afhankelijk is van het effectief kunnen doorgaan van het event;

• Indien het event geannuleerd wordt door overheidsmaatregelen m.b.t. COVID-19 vervalt de verplichting tot terugbetaling;
• Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement op zich verlieslatend was, moet de steun worden

terugbetaald;

• een eerste oproep komt er in september voor events tot 31/12/2020 (uiterste indieningsdatum begin oktober 2020 );
• Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum in

november of begin december 2020;

• Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/voorschot-voor-organisatoren-van-evenementen
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Vlaams herstel Cultuurkrediet

• Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen voor het overbruggen van de coronacrisis een
renteloze lening aanvragen van 5.000 tot 100.000 euro met een looptijd van maximum 6 jaar;

• Voor kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector die niet in aanmerking komen voor de
bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in kader van de coronacrisis;

• Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij-
en hoofdberoep) zijn;

• Ook mogelijk voor culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen
vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling);

• Het is een lening met een looptijd van maximum 6 jaar en er is vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar mogelijk;
• Er worden geen zekerheden (waarborgen) gevraagd;
• Een Herstel Cultuurkrediet is mogelijk indien men geen toegang (meer) heeft tot bankfinanciering en niet in aanmerking

komt voor de Corona-lening van PMV;
• enkel een Herstel Cultuurkrediet aanvragen voor een bestaande activiteit of organisatie zodat de activiteit moet

opgestart zijn vóór 1 april 2020;
• Er mogen geen achterstallen zijn bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen;
• Een Herstel Cultuurkrediet is combineerbaar met een reeds lopend Cultuurkrediet of elke andere vorm van financiering;
• Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot 1 december 2020.

• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/herstel-cultuurkrediet
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Vlaamse culturele activiteitenpremie

Voor wie op 1/09/2020 actief is in de Vlaamse cultuursector

 Exploitatiezetel in Nederlands taalgebied of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
 Voor publieke activiteiten tussen 1/09/2020 en 31/05/2021;
 met behulp van minstens twee cultuurwerkers, werknemer of zelfstandige;
 Maximum 20.000 euro per activiteit;
 2. 000 euro of een veelvoud daarvan;

Aanvraag: via vlaanderen.be en uiterlijk op 31/05/2021
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Uitbreiding crisiswaarborg
• Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten

waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag;
• Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag;

Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot twaalf maanden in plaats van drie maanden een
overbruggingskrediet laten waarborgen;

• Ook VZW kunnen gebruik maken van de waarborgregeling, op voorwaarde dat de vzw een economische activiteit
uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden
aangeboden;

• Deze maatregel is enkel van toepassing op organisaties die hun exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben;

• deze waarborgregeling gebeurt via een bank of leasingmaatschappij;
• Een lijst zal al de waarborghouders bevatten die nu reeds een samenwerking hebben met PMV:

• zie Aanvraagprocedure van de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen.
• zij beslissen na analyse of de financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg. Deze uitbreiding loopt tot

eind 2020.

Meer info
• https://www.vlaio.be : Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)
• https://www.pmvz.eu : Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis
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Aanmoedigingspremie

• De aanmoedigingspremie bestaat reeds om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te
vermijden;

• Dit wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of
dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis;

• Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro en wordt uitgebreid naar ondernemingen
waarvan de productie met minstens 20% is gedaald;

• Deze maatregel geldt voor werknemers in de profitsector en werknemers met een contract van onbepaalde duur in de
social-profitsector;

• Deze maatregel is van toepassing op werknemers die werken in het Vlaams Gewest of bij een organisatie gevestigd in
Brussel, die tot het PC 329.01 behoort of het PC 329.03, op voorwaarde dat de werknemers zijn ingeschreven op de
Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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corona steunmaatregelen

Work in progress …..de federale wederopbouwreserve
(Parl. St. Kamer 2019-2020, nr. 1412/004, kamer 12 november 2020)
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• Naast maatregelen inzake liquiditeit zij er ook maatregelen nodig die vennootschappen aanmoedigt hun
solvabiliteit te herstellen;

• Dit kan worden gerealiseerd door toekomstige winsten van aanslagjaren 2022, 2023 of 2024 fiscaal gunstig te
behouden in de onderneming door deze vrij te stellen zodat vennootschappen zo snel mogelijk terug over een
gelijkwaardig eigen vermogen beschikken als vóór het COVID-19 tijdperk;

• voorwaarden zijn het behoud van haar eigen vermogen - geen inkoop van eigen aandelen, kapitaalvermindering
of dividendtoekenning- en het tewerkstellingspeil - “85%- regel”;

• maatregel van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 voor verliezen in 2020 geleden;

• het maximaal bedrag wordt gevormd door het bedrijfsverlies van het boekjaar op afsluitdatum van het boekjaar
2020, inclusief de reeds belaste bedragen van de wederopbouwreserve, met als absoluut maximum 20 miljoen
euro (Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 25) NIEUW art. 194quater/1 §1 lid 1 WIB92;

• een onderneming met een bedrijfsresultaat van het boekjaar afgesloten in 2020 zonder verlies, kan bijgevolg niet
genieten van deze regeling (Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 28);

• Bedrijfsverlies : zie rubriek III van het volledig schema van de jaarrekening en rubriek II van het verkort schema

van de jaarrekening (resp. bijlage III en IV van het KB/WVV)

corona steunmaatregelen 120

de federale wederopbouwreserve

23/11/2020

SBM Cevora 23/11/2020

corona steunmaatregelen 120



Bedrag
• => maximum het bedrijfsverlies voor het boekjaar dat afsluit in 2020

• Voor elk belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling beperkt tot het bedrag van de belastbare gereserveerde winst van
het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de wederopbouwreserve;

• de maximale aanleg voor een boekjaar voor deze vrijgestelde reserve is bijgevolg het bedrag van de aangroei van
reserves, na aanpassingen in meer en min van de begintoestand van de reserves, en vóór de aanleg van deze
wederopbouwreserve;

Onaantastbaarheidsvoorwaarde:
• De wederopbouwreserve is onderworpen aan onaantastbaarheidsvoorwaarde:

• aanleg belastingvrije reserve boekhoudkundig in dit is in tegensteling tot de carry back;
• wordt uiteindelijk toch belastbaar bij het sluiten van de vereffening.

Boekhoudkundig Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 27

• Deze reserve dient geboekt op een aparte rekening binnen de categorie belastingvrije reserves van de balans
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Uitgesloten vennootschappen

1) De vennootschappen die, in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte

die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd :

- een kapitaalvermindering; of

- een inkoop van eigen aandelen; of

- dividenden uitkeren of toekennen (cfr. art. 18 WIB 92); of

- elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht.

2) Gereglementeerde beleggingsvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen en

zeescheepvaartvennootschappen die tonnage-regime toepassen.
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Belastbaarheid (art. 194quater/1, §4 WIB 92)

De wederopbouwreserve wordt alleen vrijgesteld in zoverre :

1) de vennootschap, te rekenen vanaf 12 maart 2020 tot de laatste dag van de het belastbaar tijdperk waarin

de wederopbouwreserve wordt genoten :

• géén rechtstreekse deelneming in een vennootschap gevestigd in een Staat die is opgenomen in één van de
lijsten bedoeld in artikel 307, §1/2, of in een staat die is opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 179, KB/WIB
92; ofwel

• géén betalingen heeft gedaan aan dergelijke vennootschappen voor een totaalbedrag van ten minste 100.000
euro voor het belastbare tijdperk, tenzij is aangetoond dat deze betalingen zijn verricht in het kader van
werkelijke en oprechte verrichtingen als gevolg van rechtmatige financiële of economische behoeften

2) zij op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft of tot grondslag dient voor

de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of tot enige beloning of toekenning

(“onaantastbaarheidsvoorwaarde”)

• De belastbaarheid is beperkt tot het bedrag van de vrijgestelde wederopbouwreserve zoals op de balans vermeld.
VB. wanneer het belastbaar bedrag van de dividendtoekenning of - uitkering, inkoop eigen aandelen,
kapitaalvermindering, andere eigen vermogensverdeling, of het bezoldigingstekort groter zou zijn dan het bedrag

van de vrijgestelde wederopbouwreserve.
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Belastbaarheid : art. 194quater/1, §5 WIB 92

• De bedragen die aangelegd werden als wederopbouwreserve, worden geheel of gedeeltelijk aangemerkt als winst van het
belastbare tijdperk indien de vennootschap in dat belastbare tijdperk :

1) een inkoop van eigen aandelen verricht, ten belope van de waarde van de inkoop; of

2) een dividend toekent of uitkeert (inclusief liquidatiereserves), ten belope van het bedrag van het dividend; of

3) een kapitaalvermindering (inclusief kapitaalvermindering ex. art. 537 WIB 92) ten belope van het bedrag van de
kapitaalvermindering; of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen verricht, ten belope van het
bedrag van de vermindering of verdeling

4) in haar resultatenrekening onder de post " 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" een bedrag
opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag dat voor deze post is vastgesteld op de afsluitdatum van het
boekjaar dat is geëindigd in 2019 indien voor het eerst tijdens het belastbare tijdperk aan deze voorwaarde wordt
voldaan, of onder dezelfde post een bedrag opneemt onder de drempel die voorheen de laagste was indien aan
dezelfde voorwaarde is voldaan in een vorig belastbaar tijdperk, ten belope van het verschil tussen:

- enerzijds het bedrag van de eerder genoemde drempel van 85% respectievelijk het bedrag van de voorheen laagste drempel, en

- anderzijds het bovengenoemde bedrag van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" voor het belastbare
tijdperk dat respectievelijk onder de bovengenoemde drempel van 85% ligt, of dat onder de voorheen laagste drempel ligt
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voorbeeld (Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 26)

• Boekjaar 2019: rekening "620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" : 100.000 euro

• Boekjaar 2020: bedrijfsverlies van 200.000 euro

• Boekjaar 2021: aanleg wederopbouwreserve : 200.000 euro

• Boekjaar 2022: rekening "620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" : 80.000 euro
Het bedrag van 80.000 euro is onder de drempel van 85 % van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale
voordelen" van boekjaar 2019 (85.000 euro)

• Het belastbare bedrag van de wederopbouwreserve is 85.000 (drempel) - 80.000 (kosten van het boekjaar)
= 5.000 euro

• Boekjaar 2023: rekening "620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" : 70.000 euro;

• geen nieuwe wederopbouwreserve meer aangelegd (het maximum in functie van het bedrijfsverlies van boekjaar
2020 was reeds bereikt).

 belastbare bedrag : 80.000 euro (voorheen de laagste drempel) - 70.000 euro (kost van het boekjaar) =

10.000 euro
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Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen op basis van de beschikbare informatie. De inhoud en interpretatie kan door nieuwe
wetgeving, rechtspraak, … alsnog wijzigen. De auteur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten die kunnen optreden
ten gevolge van de interpretatie van deze informatie. Op basis van deze algemene informatie kan geen concrete situatie worden beoordeeld zonder
debijstand van een deskundige.

dankt u voor uw aandacht en… hou het gezond
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Wettelijke bepalingen:

1) Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 (CORONA I)

 Aanpassing giften in natura;

 vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten (hinderpremie, compensatiepremie,..);

 Tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen
van de inkomstenbelasting;

 Taxshelter film podiumkunsten: verlenging termijn van 18 maanden met 6 maanden;

 Andere bepalingen betreffende inkomstenbelastingen tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de
kritieke sectoren gepresteerd tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020;

 Vrijstelling vrijwillige overuren in kritische sectoren;

 Onttrekkingen van medische hulpmiddelen en computers met het oog op een levering om niet aan bepaalde
instellingen en organisaties (btw);

 Wijziging betreffende de registratie-, hypotheek-en griffierechten;

 Wijziging betreffende het wetboek diverse rechten en taksen;

corona steunmaatregelen 323/11/2020

2) Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van
ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-pandemie, B.S.,
1.07.2020 (CORONA II)

 Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen geleden door belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting;

of de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen en de vennootschapsbelasting (carry back);

 Wederopbouwreserve (niet opgenomen in deze wet);

3) Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S.
23.07.2020 (CORONA III)
 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (50%) voor vennootschappen die gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid;
 Belastingvermindering voor giften en uitgaven voor kinderopvang;
 Consumptiecheque;
 Receptiekosten;
 Verhoging éénmalige investeringsaftrek;
 Aanpassing aan de vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van

de COVID-19-pandemie;
 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-

pandemie sterk hebben zien dalen;

 Wijzigingen aan het taxshelterstelsel;
 Bepaling met betrekking tot de vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020 (btw).

- Talrijke KB’s ter uitvoering van de wettelijke bepalingen (verlaging btw restaurant-en cateringdiensten,…)

corona steunmaatregelen 423/11/2020
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COVID-19

Maatregelen 1ste lock down

Uitstel van (betalings)termijnen
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Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

• Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de
rechtspersonenbelasting wordt automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een
extra termijn van 2 maanden toegekend (= 4 maanden vanaf verzendingsdatum aanslagbiljet tenzij de rechten van de schatkist in gevaar
zijn)

• Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

https: //financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31.12.2020 steunmaatregelen vragen
aan de FOD Financiën = Individueel aanvragen en verlenging van de maatregel (beslissing 06/11/2020)

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) met volgende schulden:
• bedrijfsvoorheffing
• btw
• personenbelasting
• vennootschapsbelasting
• Rechtspersonenbelasting

Welke maatregelen?
• afbetalingsplan
• vrijstelling van nalatigheidsinteresten
• kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
• Contactpunt: Regionaal Invorderingscentrum (RIC); op te zoeken via kantorengids

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
corona steunmaatregelen 723/11/2020

RSZ: Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn (KB nr. 17 van 4.05.2020 (BS 12.05.2020, 2e editie)

Ondernemingen die genieten van automatisch uitstel van betalingen

Deze maatregel geldt voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn uit de volgende sectoren:
- Horeca
- Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.
- Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart,

18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
-voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
-dierenvoedingswinkels;
-apotheken;
-krantenwinkels;
-tankstations en de leveranciers van brandstoffen Toeristische sector: zie volgende slide

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020
Hieronder vallen:
• de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
• de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
• het derde voorschot voor het 1e kwartaal
• het saldo van het 1e kwartaal
• het debetbericht jaarlijkse vakantie
• de voorschotten voor het 2e kwartaal
• het saldo van het 2e kwartaal

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen - werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere
bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid - en loopt tot 15.12.2020.
- de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

• RSZ: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingencorona steunmaatregelen 823/11/2020
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KB nr. 30 van 4 juni 2020, BS 15 juni 2020; RSZ-aanpassingen

• de werkgevers die behoren tot de toeristische sector en die onder de verplichte sluitingsmaatregel vallen worden
toegevoegd

• het uitstel geldt voor alle door de RSZ te innen bijdragen die vanaf 20.03.2020 tot 15.12.2020 zijn vervallen, met
uitzondering van:

• de door de RSZ ambtshalve vastgestelde bijdragen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020 -bedoeld is de
regeling waarbij de RSZ ambtshalve het bedrag van de sociale bijdragen bepaalt wanneer "geen dan wel een
onvolledige of onjuiste" aangifte is gedaan;

• de voorschotten voor het derde kwartaal 2020;
• het saldo voor het derde kwartaal 2020;
• En het eerste en tweede voorschot voor het vierde kwartaal 2020

• Sommige werkgevers genieten het uitstel van betaling slechts mits indiening van een 'verklaring op eer’;

• Ze sluiten de zaak omdat ze niet konden voldoen aan de sanitaire maatregelen of ze beslisten zelf 'volledig' te
sluiten omwille van andere redenen bv. wegens sluiting van 'hun leveranciers of klanten’

corona steunmaatregelen 923/11/2020

• De 'verklaring op eer’ diende ingediend tussen 20 maart 2020 en 31 juli 2020

• de mogelijkheid om een uitstel van betaling tot 15 december 2020 te verkrijgen verviel op 31 juli 2020

• Werkgevers zonder sluiting die hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020,
genieten ook een uitstel van betaling, mits indiening van een 'verklaring op eer’ zoals hiervoor bepaald

• de bedragen waarvoor de werkgever een uitstel van betaling heeft verkregen dienen uiterlijk op 15 december 2020
betaald aan de RSZ;

• zoniet is er een bijdrageopslag van 10 % van het verschuldigde bedrag en een verwijlinterest van 7 % per jaar
verschuldigd;

• de interesten worden berekend vanaf 16 december 2020 tot op de dag waarop de betaling van het saldo plaats heeft;

• de forfaitaire vergoeding die normaal verschuldigd is als de verplichtingen inzake de betaling van 'voorschotten' aan de
RSZ niet worden nageleefd, is niet van toepassing is voor het eerste en het tweede kwartaal 2020;

• De wijzigingen gelden vanaf 20 maart 2020.

corona steunmaatregelen 10

KB nr. 30 van 4 juni 2020, BS 15 juni 2020; RSZ-aanpassingen
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 Ondernemers die moeilijkheden ondervinden om de huur te betalen, kunnen beroep doen op een goedkope lening
van de Vlaamse overheid;

 De Vlaamse overheid is bereid twee maanden huur voor te schieten indien de verhuurder één of twee maanden
huur kwijtscheldt;

 De rentevoet bedraagt 2%;

 De lening moet binnen 18 maanden worden terugbetaald maar de huurder is de eerste 6 maanden vrijgesteld van
aflossing;

 Maximum leningsbedrag voor de huurder: 35.000 EUR;

 Aanvragen via Vlaio

corona steunmaatregelen 11

Verlenging Vlaamse Handelshuurlening

23/11/2020

Overlijden

 Na een overlijden moeten de erfgenamen binnen de vier maanden een aangifte van nalatenschap indienen.

 VLABEL legt geen belastingverhoging op als een laattijdige aangifte nog ingediend wordt ten laatste op 31 januari
2021. Burgers hoeven hiervoor zelf geen uitstel te vragen.

Registratie

 U heeft recht op een teruggave door een wederverkoop binnen de twee jaar indien u een eigendom binnen de
twee jaar terug verkoopt. U krijgt 3/5 van de registratiebelasting terug. De akte moet in principe binnen een
termijn van twee jaar verleden moet worden. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

 U heeft recht op meeneembaarheid door verrekening indien een oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt
verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht. De vroeger betaalde rechten worden verrekend bij de
registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom indien akte van de nieuwe aankoop verleden wordt binnen de
twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd tot
en met 31 januari 2021.

 U heeft recht op het verlaagd tarief voor een bescheiden woning indien u binnen de drie jaar na datum van de akte
op het adres ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

 U heeft recht op het gunsttarief voor de aankoop van een gezinswoning als u geen andere onroerende
eigendommen hebt. Veel kopers hebben hun ‘oude’ woning nog niet verkocht bij de aankoop van een nieuwe
woning. Deze kopers kunnen toch genieten van het tarief van 6% als ze zich verbinden om hun oude woning binnen
het jaar te verkopen. Deze termijn wordt ook verlengd tot en met 31 januari 2021.

corona steunmaatregelen 12

Uitstel Vlaamse erf- en registratiebelasting tot 31 januari 2021
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Drie mogelijkheden om notariële akten te ondertekenen

- Mits naleving voorzorgsmaatregelen op kantoor van de notaris

- Akte per videoconferentie
Voor akten met meerdere partijen - zoals een verkoop - kan u gebruik maken van de akte per videoconferentie.
Elke partij begeeft zich naar zijn notariskantoor.

- Digitale volmacht
U kan digitaal een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon of medewerker van het notariskantoor. Met zo’n
volmacht ondertekent deze persoon de notariële akte uw plaats. Het regelen van zo’n volmacht gebeurt via een
beveiligde videoconferentie met de notaris.
Tot eind dit jaar is het gebruik van de digitale volmacht volledig gratis.

Vennootschapsbijdrage

- Normaal moet de vennootschapsbijdrage elk jaar uiterlijk op 30 juni worden gestort aan het sociaal
verzekeringsfonds.

- Naar aanleiding van de coronacrisis werd de deadline eerder al uitgesteld naar 31 oktober 2020, maar de regering
besliste om dit uitstel te verlengen tot het einde van 2020.

- Vennootschappen hebben dus tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen.

corona steunmaatregelen 13

Notariële akten - vennootschapsbijdrage
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen – beslissing 6 november 2020 – nog geen wet

Verlenging van bestaande algemene maatregelen

1) Mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en

nalatigheidsinteresten;

2) Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten;

3) BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers;

4) Verlenging van de gratis notariële volmachten waardoor mensen zich niet naar het notariskantoor moeten

begeven;

5) Opschorting van de controles op de verblijfsvoorwaarde namelijk, maximaal 29 dagen per jaar buiten België

verblijven bij de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO);

23/11/2020 corona steunmaatregelen 15

Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen – beslissing 6 november 2020 – nog geen wet

Verlenging van bestaande algemene maatregelen

6) Betalingsuitstel van één jaar van de voorlopige bijdragen sociale kas 2020 en de eindafrekening 2018 met
vervaldag in 2020 voor alle zelfstandigen (hoofdberoep en bijberoep).

VAPZ =premie 2020 blijft fiscaal aftrekbaar ondanks geen betaling sociale kas
opgelet met de periodieke toekenning van een wedde bestuurder voor de 80%-regel van de IPT

7) Vrijstelling van betaling bijdragen sociale kas voor zelfstandigen met tijdelijke zware financiële problemen door de
coronacrisis

• Voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partner maxi-statuut en gepensioneerden
maar niet voor zelfstandigen in bijberoep

• Ook voor starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn

Voor sociale bijdragen van 2020 en de eindafrekening over 2018, die vervalt in 2020
VAPZ-premie 2020 is fiscaal niet aftrekbaar, er is verlies van pensioenrechten maar kinderbijslag en
ziekteverzekering blijven behouden

Aanvraagtermijn van 1 jaar; vraag in het 4de kwartaal 2020 de vrijstelling aan voor gans 2020

23/11/2020 corona steunmaatregelen 16
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging van bestaande maatregelen voor bedrijven

1) Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waarbij KMO-vennootschappen,
eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun
belastbare winst;

2) Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni
2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het
bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen;

3) Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen met
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 (zonder aan te tonen dat er 20% werkloosheid was in Q2 2020).

Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of
haar bruto maandloon - geplafonneerd op 2.754,76 euro. Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een
RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen;

23/11/2020 corona steunmaatregelen 17

Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging van bestaande maatregelen voor bedrijven

De versoepeling geldt voor alle ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis, omdat ze:

• verplicht moeten sluiten (geheel of gedeeltelijk);
• te weinig werk hebben;
• te maken krijgen met specifieke overmachtssituaties, waarbij de werknemer niet kan werken omwille van:

- een door de overheid verplichte quarantaine;
- opvang van kind wegens de (gedeeltelijke) sluiting van de school of opvang;
- opvang van kind dat in quarantaine moet.

Wie blijft open van de handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand?

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten

4) Tijdelijke bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen tot 31/01/2021
voor bedrijven die verplicht de deuren sluiten. Het vorig moratorium duurde van 20/05/2020 tot 17/06/2020.

23/11/2020 corona steunmaatregelen 18
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor bedrijven

1) Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de
financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de
dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen;

2) Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal
van 2020 naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector die verplicht moesten sluiten;

Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze
maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden
gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling;

23/11/2020 corona steunmaatregelen 19

De ministerraad van 23 oktober 2020 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling invoert
voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen.

Wie komt in aanmerking?

De premie wordt toegekend aan de volgende ondernemingen:
• ondernemingen uit de horecasector
• ondernemingen uit de evenementensector
• exploitanten van kermisattracties

Omvang steun?
De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage
voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020:

• het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
• de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het

Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in
aanmerking worden genomen.

De premie wordt in twee fasen berekend:
1) Een voorlopige premie op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2020,
2) daarna op basis van de cijfers voor het derde kwartaal 2020 eenmaal de aangifte binnen zijn.

Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige
premie, is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

corona steunmaatregelen 20

Compensatie voor de RSZ-werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020 – beslissing 6 november 2020

23/11/2020
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Uitbreiding sectoren

Er werd op 6 november 2020 beslist om deze regeling uit te breiden naar andere sectoren dan de horeca en de
evenementensector die verplicht moeten sluiten en ondernemingen die zwaar getroffen zijn.

Vermits veel werkgevers hun socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal al hebben betaald, betreft het een
(gedeeltelijke) compensatie via een creditnota. Per onderneming zal een plafond voor het totale vrijstellingsbedrag
worden gehanteerd.

Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien
zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen.

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie

NIEUW sinds 19/11/2020: Uw KBO-nummer invoeren op de onlinedienst “Check RSZ-compensatie”

Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/compensatie-en-uitstel-van-betalingen-aan-de-rsz

Bron; Ministerieel besluit 18/10/2020 en nieuwsbericht federale regering, website eerste minister, persbericht federale regering van 6 november
2020
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Compensatie voor de RSZ- werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020 - beslissing 6 november 2020
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging maatregelen voor zelfstandigen

1) Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht van oktober en november tot en met december 2020 voor
alle sectoren die verplicht gesloten zijn vanaf 19/10/2020 tot 19/11/2020. Voor een zelfstandige zonder gezinslast
komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per
maand. Uitbetaling verloopt automatisch via uw sociaal verzekeringsfonds in twee fasen. Voor de gedwongen
sluitingen vanaf 02/11/2020 zal er binnenkort ook een communicatie worden uitgestuurd.

Soorten: De activiteit moet volledig of gedeeltelijk onderbroken worden
• overbruggingsrecht maanden juli en augustus vrijwillige sluiting ten minste 7 dagen
• Vanaf september verplichte sluiting
• Verplichte sluiting (maart - december)

Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het enkel
overbruggingsrecht aanvragen en dienen een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen. Dit bedraagt
1.291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,1euro met gezinslast.

Ze dienen hun zaak niet te sluiten. Indien ze hun activiteiten voor 100% moeten stopzetten kunnen ze het dubbel
overbruggingsrecht aanvragen en een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen.

Sluiten vanaf 19/10 tot en met 31/10: dubbel crisis-overbruggingsrecht voor oktober
Sluiten vanaf 2/11 tot en met 19/11: dubbel crisis-overbruggingsrecht voor november

Aanvragen tot het einde van het 2de kwartaal nadien: april/mei/juni: 31/12/2020
NIEUW: goedgekeurd op 19 november 2020

Info bij de FOD Economie - Tel : 0800 120 33 - Mail : info.eco@economie.fgov.be

23/11/2020 corona steunmaatregelen 22
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Verlenging maatregelen voor zelfstandigen

Voor 19/10 Vanaf 19/10 Vanaf 2/11
Discotheken en dancings Cafés Schoonheidssalons
Evenementensector Restaurants Niet-medische pedicurezaken
Foorkramers Wellness Kappers
Nachtwinkels Bowling Pretparken
Shisha-bars Bioscopen Binnenspeeltuinen
Jacuzzi’s Zwembaden
Stoomcabines …..
…..

2) Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal
gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte
termijn worden uitgewerkt, rekening houdend met de adviezen van het Algemeen Beheerscomité.

3) Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een
uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

4) Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een
uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht - voor alleenstaande zelfstandigen en
zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval.
Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand.

23/11/2020 corona steunmaatregelen 23

• Vlaams Beschermingsmechanisme I
Periode 1 augustus 2020 – 30 september 2020

Ondernemingen die destijds in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie of de hinderpremie behoren tot het
toepassingsgebied van deze maatregel. Er dient een omzetverlies van 60% te worden aangetoond ongeacht de sector.
De periode 1/08/2019 – 30/09/2019 dient te worden vergeleken met de periode 1/08/2020 – 30/09/2020. Steunbijdrage
van 7,5% van de omzet in hoofdberoep, excl. BTW. In bijberoep: 3,75% als netto belastbaar inkomen 2019 tussen 6.996,89
en 13.993,78 euro bedraagt en niet tegelijk werknemer van 80% of meer. Aanvragen via Vlaio tegen uiterlijk 15/11/2020

• Vlaams Beschermingsmechanisme II: keuzestelsel

II A Periode 1 oktober 2020 – 15 november 2020
Opnieuw dezelfde doelgroep hinderpremie en compensatiepremie: eenmanszaken en vennootschappen die opnieuw
geconfronteerd worden met een omzetverlies van 60%.
Voor deze premie dient de periode van 1/10/2020 – 15/11/2020 te worden vergeleken met dezelfde periode
vorig jaar. Verplicht gesloten zaken dienen wel een omzetverlies aan te tonen als ze de periode van 1/10 - tot 15/11 kiezen

bij de aanvraag. Ze dienen echter geen omzetverlies aan te tonen als ze de periode aanduiden waarin zij verplicht
gesloten zijn

Deze subsidie bedraagt normaliter 10% van de gerealiseerde omzet excl. BTW in de periode 1/10/2019 – 15/11/2019 omvatten.
Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 % steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld
in het financieel plan.

• Er is een maximumbedrag van 11.250 EUR voor kleine bedrijven en 22.500 EUR voor ondernemingen vanaf 10 werknemers.

Covid19: Vlaams pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020
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Vlaamse steun: Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

II B Periode 19 oktober 2020 – 18 november 2020
Voor deze premie bedraagt de referentieperiode 19/10/2020 – 18/11/2020 voor ondernemingen die
opnieuw geconfronteerd worden met een omzetverlies van minstens 60%.

• Voor de referentieperiode 19/10/2020 tot 18/11/2020 bedraagt de maximale steun 7.500 EUR voor ondernemingen met een
RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers en 15.000 EUR voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

• De steun zal normaliter 10% bedragen van de omzet (exclusief btw) die tijdens dezelfde periode in 2019 werd gerealiseerd.
Ook hier kan er weer worden gerefereerd naar een andere periode.

• Vermits de te vergelijken periodes momenteel nog lopende zijn, kan men deze premie nog niet aanvragen.

• Van 19 oktober tot 18 november 2020 zijn alle cafés en restaurants verplicht gesloten. Deze ondernemingen moeten dan ook
kiezen voor de referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020. Zij hebben automatisch recht op de premie, ook zonder
een omzetdaling aan te tonen. NIEUW: Indien omzet take away > 50% van de omzet moet wel een omzetdaling aangetoond
worden. Uitbreiding naar periode 01/11 – 15/11 indien verplicht gesloten.

• Aanvragen via de website van Vlaio tussen 1/10/2020 en 31/12/2020 sinds 16 november 2020 - NIEUW

• Andere steunmaatregelen: winwinlening, vriendenaandeel, welvaartsfonds, coronalening PMV, terugbetaalbaar voorschot
evenementensector, uitbreiding crisiswaarborg, het cultuurkrediet, de aanmoedigingspremie,… blijven van toepassing .

Covid-19: Vlaams pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Relance-uitkering/heropstart-overbruggingsrecht

Voor de relance-uitkering dient men in geval van meerdere activiteiten (in verschillende vennootschappen) rekening te houden
met de voornaamste hoofdactiviteit.

• uw zaak diende tot en met 3 mei 2020 minstens een maand verplicht gesloten te zijn;

• Indien u bijkomstig een omzetverlies heeft geleden van minstens 10% in het tweede of derde kwartaal door de corona-crisis,
in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, kan u in aanmerking komen voor de relance-uitkering.

Dit maandelijkse bedrag kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli, augustus, september, oktober november en
december en kan niet gecombineerd worden met het crisis-overbruggingsrecht.

Om in aanmerking te komen dient men per maand te kijken indien men aan de voorwaarden voldoet:

- Juni, juli, augustus en september: omzetverlies tijdens het tweede kwartaal 2020 van minstens 10%,
in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Aanvragen tot het einde van het 2e kwartaal nadien
juli/augustus/september: 31/03/2021

- Oktober, november en december: omzetverlies tijdens het derde kwartaal 2020 van minstens 10%,
in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

Verlengd van oktober tot december 2020.

- Volledige uitkering 1.614,10 EUR (gezin) of 1.291,69 EUR (alleenstaande), geen dubbele uitkering voor oktober en
november. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd op het relance- en crisis-overbruggingsrecht.

Covid-19: Federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020
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Klassiek overbruggingsrecht

 Voorwaarden zijn strenger dan het corona-overbruggingsrecht

• Minstens 4 kwartalen hoofdberoep
• Minstens 4 kwartalen effectief betaald in de referteperiode van 16 kwartalen
• Geen beroepsactiviteit of vervangingsinkomen
• Hoofdverblijfplaats in België

 Maximum 12 maanden uitkering en 4 kwartalen gratis met behoud rechten in de ziekteverzekering

 Versoepeling voor gedwongen onderbreking wegens quarantaine;
– Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volstaat en kan over 2 maanden lopen

Bijvoorbeeld: een sluiting van de klas, school of kinderopvang
– Attest op naam zelfstandige of op naam persoon ingeschreven op hetzelfde adres
– Wie van thuis uit kan werken, komt niet in aanmerking

 Met gezinslast 1.614,10 euro en alleenstaand 1.291,69 euro

 Aanvragen tot einde 2e kwartaal na de start van de onderbreking

Covid-19: Federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor zelfstandigen

1) Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en
behoud van de pensioenopbouw;

2) Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met
behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

3) Financiering van het vakantiegeld voor werkgevers van bedienden – in progress.
De dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de corona maatregelen zijn immers
gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur in 2021 en dit is een zware kost.

De financiering hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid die u toepaste in het tweede kwartaal van 2020.
Voor de berekening van de tussenkomst zal een formule worden gebruikt:
aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht X gemiddeld dagloon X gemiddeld percentage
inhoudingen van 41% * percentage bruto vakantiegeld van 15,34% * factor terugvordering (33%, 66% of 100%).
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Aantal dagen tijdelijke werkloosheid in 2020/2 Percentage van de tussenkomst

Minder dan 10% 0

10 tot 20% 33

20 tot 50% 66

Meer dan 50% 100
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Bestaande maatregelen voor werknemers

1) Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid uitbetaald van 1 mei tot 31 december 2020:
15% i.p.v. 26,75% inhouding bedrijfsvoorheffing tot 31 maart 2021;
Opgelet: dit wordt in de eindbelasting belast als normaal loon . Werknemers hebben recht op een
belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen indien het totaal netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen
lager is dan 29.600 EUR - inkomstenjaar 2020 -;

2) De minister van Financiën en de minister van Economie zullen in overleg met de financiële sector het
bestaande moratorium voor de hypothecaire kredieten en de consumentenkredieten verlengen. Het overleg
zal ook ‘leasing’ meenemen;

3) Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid
naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle;

23/11/2020 corona steunmaatregelen 29
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Bestaande maatregelen voor werknemers

4) Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor
tijdelijke werkloosheid. Concreet wil dit zeggen dat indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt
dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon - geplafonneerd op 2.754,76 euro, deze aangevuld zal worden
met een toeslag van 5,63 euro per dag tot aan dat bedrag;

5) Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13
maart 2020 ministens 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de
kunstenaarswerkloosheid;

6) Extra budget van 13,07 miljoen euro voor consumptiecheques in de zorgsector en verlenging
geldigheidsduur consumptiecheques in de zorg tot eind 2021.
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor werknemers

7) Sinds maandag 2 november 2020 is telewerk opnieuw verplicht, waar het kan.
Voor werknemers die dit niet kunnen door de aard van hun functie of de continuïteit van de arbeid,
geldt een bevestigingsplicht.

Het personeel moet over een attest beschikken waarin de werkgever vermeldt dat hun aanwezigheid op de
werkvloer écht nodig is. Het ministerieel besluit laat ook ‘elk ander bewijsstuk’ toe.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, kondigde al aan dat de inspectiediensten de
controles op verplicht thuiswerk opnieuw opvoeren. Wie niet in regel is, loopt de kans op een boete.
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Nieuwe maatregelen voor werknemers

1) Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk
werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen
een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop de
52 dagen. Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen;

2) Plan ondersteuning (tele)dienstverlening en telewerk bij ambtenaren. Het gaat concreet om het voorzien
van stress- en burn-outcoaches, opleidingen voor leidinggevenden inzake het aansturen van personeel van
op afstand, het stroomlijnen van online sollicitatiegesprekken en selectietests en het verbeteren van de
digitale communicatie naar de ambtenaren;

3) Er komt eenmalige enveloppe van 200 miljoen euro voor het ziekenhuispersoneel - werknemers en
zelfstandigen. De bevoegde minister zal in overleg met de sociale partners deze maatregelen ter
ondersteuning van de ziekenhuispersoneel verder uitwerken. Er zal ook overleg plaatsvinden met de
deelstaten in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid;

4) Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de
essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen
overloon op van toepassing;
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Covid-19: federaal pakket steunmaatregelen - beslissing 6 november 2020

Nieuwe maatregelen voor werknemers

5) Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector
of naar het onderwijs;

6) Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de
zorgsector en in het onderwijs;

7) Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten
bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs;

8) Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die
bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens
tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht;

9) Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van
studenten met een studiebeurs;

10) 50 euro premie voor mensen die recht hebben op IGO of IVT;

11) Verdere bevriezing degressiviteit van de werkloosheid tot eind 2020;
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Nieuwe maatregelen voor werknemers

12) Een reeds uitgeoefend bijberoep kan u verder blijven uitoefenen tijdens de werkloosheid, als u
aangifte doet bij de RVA. Bepaalde inkomensgrenzen mogen niet overschreden worden;

• Er werd van 01.02.2020 tot 31.08.2020 een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, in de loop
van de drie maanden vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. De
inkomsten uit het bijberoep beïnvloeden normaal het bedrag van de werkloosheidsuitkering, maar voor de
periode van 01.02.2020 tot 31.08.2020 wordt de daguitkering niet verminderd;

• Deze versoepeling wordt verlengd tot en met 31.12.2020 indien deze persoon tewerkgesteld is in een
bijzonder hard getroffen onderneming of behoort tot een bijzonder zwaar getroffen sector;

• Zie infoblad T45 op de website www.rva.be.
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Tijdelijke aanpassing van de berekening van de
vermeerdering wegens geen of ontoereikende

voorafbetalingen

art 7. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I

corona steunmaatregelen 3523/11/2020

De verhoging van het percentage geldt niet voor vennootschappen die:

• een inkoop van eigen aandelen - moment van de verkrijging van de eigen aandelen is bepalend of een kapitaalvermindering
hebben verricht (art. 537 WIB 92 interne liquidatie);

• die dividenden betalen of toekennen, ook de dividenden die voortkomen uit een aantasting van de liquidatiereserves zoals
bedoeld in de art. 184quater en 541 WIB 92, herkwalificatie intresten,…

=> in de periode tussen 12 maart 2020 en de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk.

corona steunmaatregelen

Voordeel VA in %
eenmanzaak

vermeerderings % 2,25%

vennootschap zonder

dividenduitkering,

vermeerderings % 6,75%

vennootschap met

dividenduitkering,

vermeerderings % 6,75%
1ste VA 10/04 3% 9% 9%

2de VA 10/07 2,50% 7,50% 7,50%

3de VA 10/10 2,25% i.p.v. 2% 6,75% i.p.v. 6% 6%

4de VA 20/12 1,75% i.p.v. 1,5% 5,25% i.p.v. 4,5% 4,50%

36

Personen- en vennootschapsbelasting
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• een variabele remuneratie (bonus) betalen aan personen zoals bedoeld in art. 3:6, WVV zijn (leidinggevenden, voorzitter
directieraad, belangrijkste vertegenwoordigers,…)

=> in de periode van 12.03.2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk

merk op: enkel m.b.t. boekjaren uiterlijk begonnen op 30.06.2019; door reparatiewet van 28.04.2020 (BS 6.05.2020) niet meer van
toepassing op eerste boekjaar dat begint na 30.06.2019; want art.3:6 §3 2e lid, 6e WVV bestaat niet meer.

Antimisbruikbepaling: deze tegemoetkoming is ook niet van toepassing op een belastingplichtige die:

- een rechtstreekse deelneming aanhoudt in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is opgenomen op één van de lijsten
waarnaar wordt verwezen in artikel 307, § ½ WIB9 of een Staat die is opgenomen in de lijst in artikel 179 van
het KB/WIB 92 (supra);

Of een vennootschap die, in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk:
- betalingen heeft gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van de in het eerste streepje bedoelde Staten, voor zover
deze betalingen in de loop van die periode een totaalbedrag vormen van ten minste 100 000 euro, en niet werd aangetoond dat
deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige
financiële of economische behoeften.

corona steunmaatregelen 37

Vennootschapsbelasting

23/11/2020

Artikel 179, KB/WIB 92

De in artikel 307, § 1, vijfde lid, b, WIB92, bedoelde lijst van 30 Staten zonder of met een lage belasting is de
hiernavolgende:

1. Abu Dhabi; 2. Ajman;

3. Anguilla; 4. Bahama’s;

5. Bahrein; 6. Bermuda;

7. Britse Maagdeneilanden; 8. Kaaimaneilanden;

9. Dubai; 10. Fujairah;

11. Guernsey; 12. Jersey;

13. Eiland Man; 14. Marshalleilanden;

15. Micronesië (Federatie van); 16. Monaco;

17. Montenegro; 18. Nauru;

19. Oezbekistan; 20. Palau;

21. Pitcairneilanden; 22. Ras al Khaimah;

23. Saint-Barthelemy; 24. Sharjah;

25. Somalië; 26. Turkmenistan;

27. Turks en Caicos Eilanden; 28. Umm al Qaiwain;

29. Vanuatu; 30. Wallis-en-Futuna.

corona steunmaatregelen 3823/11/2020
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Giften in natura

Art. 2 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I

corona steunmaatregelen 3923/11/2020

Cfr. circulaire 2020/C/104 over het schenken van bepaalde goederen aan bepaalde
instellingen en giften in natura d.d. 17.08.2020

• Het betreft een tijdelijke maatregel inzake het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen of computers aan
bepaalde instellingen en de gevolgen ervan op het stuk van de btw, de VenB en de BNI/ven.

Het betreft onder meer het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen evenals
het gratis verstrekken van computers aan minderbedeelde leerlingen teneinde het hen mogelijk te maken om via hun
onderwijsinstelling afstandsonderwijs te volgen en om daarbij over het vereiste materiaal te beschikken.

• Het betreft fiscale maatregelen inzake btw, vennootschapsbelasting en giften in natura aan welbepaalde instellingen
dewelke worden omschreven in de wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van
de COVID-19-pandemie (BS 11.06.2020) (COVID I) en door de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale
bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (COVID III) (BS 23.07.2020)

• Deze circulaire vervangt integraal de circulaire 2020/C/58 (nr. E.T. 137.408/2) van 21.04.2020 over het schenken van
goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura en de circulaire 2020/C/46 van 24.03.2020 (nr. E.T.137.408).

corona steunmaatregelen 4023/11/2020
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1. Belasting over de toegevoegde waarde

• Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis weg te schenken, wordt deze handeling
op grond van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek gelijkgesteld met een belastbare levering onder
bezwarende titel wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de
voorbelasting is ontstaan.

• Het Btw-Wetboek voorziet reeds in een aantal uitzonderingen op dit principe: handelsmonsters of handelsgeschenken
van geringe waarde, het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen, levensnoodzakelijke niet-
voedingsmiddelen

• In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek wordt niet gelijkgesteld met een levering van
goederen verricht onder bezwarende titel, de onttrekking door een belastingplichtige aan zijn bedrijf van de volgende
goederen om ze om niet te verstrekken aan de instellingen en organisaties, wanneer voor die goederen of de
bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan (artikel 18, § 1, van de wet van 29.05.2020
houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie)

- medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18.03.1999 betreffende de medische
hulpmiddelen;

- de beschermingsmiddelen voor de zorgverstrekkers en de patiënten noodzakelijk voor de preventie van virale besmettingen en
infectieziekten alsook voor de diagnose en de behandeling van patiënten die aan dergelijke ziekten lijden of die symptomen
daarvan vertonen;

- materialen en voorwerpen die daadwerkelijk kunnen gebruikt worden als bescherming voor zorgverstrekkers en patiënten.

Bijvoorbeeld: mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, brillen (duikbril, veiligheidsbril, ...), waterdichte poncho's, ...

corona steunmaatregelen 4123/11/2020

geschonken aan:

- instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.07.2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen, waarvan de diensten normaliter vrijgesteld zijn krachtens artikel 44, § 2, 1° van het Btw-Wetboek.

- navolgende instellingen beoogd door artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek:
- instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben
- kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen
- instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben

- instellingen die school- en universitair onderwijs verschaffen

- humanitaire hulporganisaties om hun behoeften voor de duur van hun interventie te dekken tijdens de periode waarin zij
bijstand verlenen aan personen die getroffen zijn door het COVID-19 virus of het risico daarop lopen en meer algemeen ter
voorziening van de noodhulpdiensten

- instellingen die, op het tijdstip dat de goederen om niet worden verstrekt, erkend zijn door de Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen op grond waarvan zij met vrijstelling van btw en invoerrechten bepaalde hulpgoederen kunnen invoeren
op het Belgisch grondgebied bij toepassing van het besluit (EU) 2020/491 van de Europese Commissie van 03.04.2020 waarbij
vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de
COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden

- andere overheidsinstellingen en publiekrechtelijke lichamen als deze die hiervoor reeds werden bedoeld
Worden hier onder meer beoogd alle overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke lichamen daaronder begrepen de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, de politiediensten, de hulpverleningszones, de gevangenissen
die zullen instaan voor de verdere verdeling of terbeschikkingstelling ervan volgens de noodwendigheden.

corona steunmaatregelen 4223/11/2020
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2. Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners/vennootschappen

• de schenker mag geen enkel voordeel voor zichzelf hebben verkregen en de geschonken goederen moeten
uitsluitend toekomen aan de begunstigden;

• de geschonken goederen zullen niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 26, WIB 92 (verleende
abnormale of goedgunstige voordelen);

• Bovendien zijn de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar in de zin
van artikel 49WIB92;

• De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn slechts van toepassing indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake
btw;

• Indien de schenker (vennootschap) niet onderworpen is aan de btw, zullen dezelfde hiervoor aangehaalde
maatregelen van toepassing zijn voor zover die schenker hetzelfde bewijs levert als de btw-belastingplichtigen.

3. Personenbelasting en belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen

• Voor zelfstandigen, ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep die onderworpen zijn aan de
personenbelasting of de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen gelden mutatis mutandis deze
bepalingen.

corona steunmaatregelen 4323/11/2020

Giften in natura

Art. 4 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I
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Belastingvermindering voor giften in natura

• In principe geven enkel giften in geld recht op een belastingvermindering - particulieren;

• In afwijking van artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92, kunnen tussen 01.03.2020 en 30.06.2020 eveneens
bepaalde giften in natura die nuttig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie aan welbepaalde instellingen in
aanmerking komen voor de belastingvermindering voor giften;

• Het gaat dan om een belastingvermindering voor de giften in natura aan welbepaalde instellingen met een waarde
van ten minste 40,00 euro (ajr 2021)

• De belastingvermindering is gelijk aan 60 % van de waarde van de werkelijk gedane giften in natura;
Voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 45% op 60% gebracht

• Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering voor giften wordt verleend mag per belastbaar
tijdperk niet meer bedragen dan 20 % van het totale netto-inkomen, met uitsluiting van de inkomsten die volgens
artikel 171, WIB 92, worden belast (afzonderlijk belaste inkomsten), noch meer bedragen dan 397.850,00 euro (ajr
2021);

• voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 10% op 20% gebracht.

corona steunmaatregelen 4523/11/2020

Belastingvermindering voor giften in natura

• Deze belastingvermindering is van toepassing voor belastingplichtigen, natuurlijke personen die zijn onderworpen aan

de personenbelasting en in welbepaalde gevallen aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen en die

buiten het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit een gift in natura verrichten aan welbepaalde instellingen.

• De belastingvermindering geldt voor de giften in natura gedaan tussen 01.03.2020 en 30.06.2020.

De giften in natura moeten uitsluitend gebeuren aan:

- de erkende universitaire ziekenhuizen en hun stichtingen, bedoeld in artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, a), WIB 92;

- de OCMW’s bedoeld in artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, c), WIB 92 en aan hun ziekenhuizen;

- het Rode Kruis van België, bedoeld in artikel 145/33, § 1, eerste lid, 1°, f), WIB 92;

- instellingen die de mindervaliden, de bejaarden en de beschermde minderjarigen bijstaan, bedoeld in artikel 145/33, § 1,

eerste lid, 1°, e), WIB 92, zolang zij erkend waren op 13.03.2020;

- De maatregel is er uitsluitend op gericht om voornoemde instellingen toe te laten naast giften in geld ook bepaalde giften in

natura te ontvangen en daarvoor fiscale kwijtschriften uit te reiken.

corona steunmaatregelen 4623/11/2020
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Welke giften betreft het?

• Het betreft giften van medische materialen of producten die nuttig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en als
zodanig door de begiftigde zijn erkend.

Het betreft dan bijvoorbeeld (niet beperkende lijst):
mondmaskers, ontsmettende middelen, testsets voor het Corona-virus, beademingstoestellen, beschermde kledij,
veiligheidsbrillen, duikbrillen, waterdichte poncho’s, enz. …

Het geschonken goed mag door de belastingplichtige niet zijn verworven of geproduceerd in het kader van zijn
beroepsactiviteit die winst of baten oplevert.

Hoe wordt de waarde van de giften vastgesteld?

• De bedoelde giften in natura gelden voor de werkelijke waarde bij de begiftigde
- ofwel op basis van een aankoopfactuur van het geschonken medisch materiaal of de medische producten.

Deze factuur moet door de schenker aan de begiftigde worden voorgelegd.
- ofwel, bij ontstentenis van een aankoopfactuur, op forfaitair vastgestelde waarde voor de volgende goederen:

- wegwerp mondmasker 3 laags met elastieken oorbandjes: 1,00 euro
- herbruikbaar stoffen mondmasker: 1,50 euro
- wegwerp mondkapje FFP2: 3,00 euro
- pet gelaatscherm: 1,00 euro.

• De instellingen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de
belastingvermindering voor giften in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen.

corona steunmaatregelen 4723/11/2020

Giften in natura

Art. 3 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I – CORONA III
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47

48



SBM Cevora 23/11/2020

corona steunmaatregelen 25

Schenkingen van computers aan scholen BTW

1. Belasting over de toegevoegde waarde

• Wanneer een belastingplichtige bijgevolg gratis goederen uitdeelt, wordt deze handeling in principe gelijkgesteld met
een levering onder bezwarende titel (Artikel 12, § 1, eerste lid, 2° van het Btw-Wetboek)

• Mits voldaan is aan de hierna bepaalde voorwaarden, worden schenkingen van de beoogde goederen door
belastingplichtigen aan onderwijsinstellingen niet gelijkgesteld met een levering van goederen onder bezwarende titel.

• wordt niet gelijkgesteld met een levering van goederen verricht onder bezwarende titel, de onttrekking door een
belastingplichtige aan zijn bedrijf van computers om ze om niet te verstrekken aan scholen gevestigd in België,
wanneer voor die goederen of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is
ontstaan

Onder 'computers' in de zin van voornoemd artikel 19, § 1, wordt begrepen:
- desktop computers
- laptops
- Tablets

• Worden niet beoogd: mobiele telefoons (smartphones) en andere communicatiemiddelen.
• Betreffende 'computers' kunnen zich zowel in nieuwe staat als in gebruikte staat (tweedehands of refurbished)

bevinden.

corona steunmaatregelen 4923/11/2020

• De vermelding mag worden vervangen door een andere vermelding, voor elke schenking, van de categorieën van de

verdeelde goederen en de overeenkomstige hoeveelheden of door het kasticket of de scanningslijst met betrekking tot

de geleverde goederen in bijlage van het voornoemd document.

• een verklaring van de begunstigde waarin hij zich ertoe verbindt:

- de ontvangen goederen te bestemmen voor het onderwijs of

- om ze gratis ter beschikking te stellen aan een andere school gevestigd in België

• een verzameldocument worden opgesteld waarin de schenkingen verricht in de loop van een maand worden

gegroepeerd;

• is van toepassing op de onttrekkingen van de bedoelde goederen die plaatsvinden vanaf 01.03.2020 tot en met

31.12.2020

• Aanpassing datum: Artikel 29 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de

COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)

corona steunmaatregelen 50

Schenkingen van computers aan scholen BTW

23/11/2020
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2. Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners/vennootschappen

• de schenker mag geen enkel voordeel voor zichzelf hebben verkregen en de geschonken goederen moeten
uitsluitend toekomen aan de begunstigden;

• In dat geval zullen de geschonken goederen niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 26, WIB 92
verleende abnormale of goedgunstige voordelen;

• Bovendien zijn de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar in de zin
van artikel 49 WIB 92;

• De hiervoor aangehaalde maatregelen zijn slechts van toepassing indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake btw;

• Indien de schenker (vennootschap) niet onderworpen is aan de btw, zullen dezelfde hiervoor aangehaalde
maatregelen van toepassing zijn voor zover die schenker hetzelfde bewijs levert als de btw-belastingplichtigen.

3. Personenbelasting en belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen

Zelfstandigen

• Voor zelfstandigen, ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep, die onderworpen zijn aan de
personenbelasting of de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen gelden mutatis mutandis dezelfde
bepalingen.

corona steunmaatregelen 5123/11/2020

Giften in natura

Art. 5 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I
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Belastingvermindering voor giften in natura - particulieren

• tussen 01.03.2020 en 31.12.2020 kunnen eveneens giften van computers die nuttig zijn voor afstandsonderwijs aan in België

gevestigde scholen in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor giften.

• Het betreft een belastingvermindering voor giften van computers met een waarde van ten minste 40,00 euro (aj. 2021).

De belastingvermindering is gelijk aan 60 % van de waarde van de werkelijk gedane giften van computers.

• Voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 45% op 60% gebracht.

• Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering voor giften wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk

niet meer bedragen dan 20 % van het totale netto-inkomen, met uitsluiting van de inkomsten die overeenkomstig artikel

171, WIB 92 worden belast (afzonderlijk belaste inkomsten), noch meer bedragen dan 397.850,00 euro (aj. 2021).

• voor de in 2020 gedane giften wordt het percentage van 10% op 20% gebracht.

• De belastingvermindering geldt voor giften van computers, gedaan tussen 01.03.2020 en 31.12.2020
Artikelen 29 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS

23.07.2020)

• Van toepassing op belastingplichtigen natuurlijke personen die zijn onderworpen aan de personenbelasting en in

welbepaalde gevallen aan de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen en die buiten het kader van een zelfstandige

beroepsactiviteit een gift van computers verrichten aan scholen.

• Het geschonken goed mag door de belastingplichtige niet zijn verworven of geproduceerd in het kader van zijn

beroepsactiviteit die winst of baten oplevert.
corona steunmaatregelen 5323/11/2020

Hoe wordt de waarde van de giften vastgesteld?

De waarde van de giften van de computers wordt vastgesteld:

- ofwel op basis van de aankoopfactuur van de geschonken computer.
Deze factuur moet door de schenker aan de betrokken school worden voorgelegd.
Het aankoopbedrag wordt verminderd met 25 % per volledig jaar dat is verstreken vanaf de datum van de
aankoop.

- ofwel, bij ontstentenis van een aankoopfactuur, op basis van een raming van de waarde van de geschonken
computers door de school die de gift ontvangt.
Die raming is gebaseerd op de marktwaarde van de geschonken goederen en houdt rekening met de
marktwaarde ervan op 29.02.2020

• De scholen stellen de attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de
belastingvermindering voor giften in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen.

corona steunmaatregelen 5423/11/2020
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vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die

worden getroffen door de gewesten, gemeenschappen,

provincies of gemeenten

Art. 6. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen

ten gevolge - van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 – CORONA I, Circulaire 2020/C/130

corona steunmaatregelen 5523/11/2020

- Normaal vormen vergoedingen belastbare inkomstenen dit zowel voor natuurlijke personen (bv. art. 25, 6°, a) WIB 92)
als voor rechtspersonen (art 183 WIB 92)

De premies worden uitdrukkelijk van inkomstenbelastingen vrijgesteld onder de volgende voorwaarden:

• de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten;
• in de regeling is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse

economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden;
• de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020

Vb. De Vlaamse corona-hinderpremie t.e.m. 05/04/2020 4.000 euro, vanaf 06/04/2020 160 EUR per verplichte
sluitingsdag van de handelszaak (online verkopen mag)
De Vlaamse corona-compensatiepremie t.b.v. 3.000 EUR door omzetdaling van 60% tussen 14/03 en 30/04/2020,
de ondersteuningspremie, Vlaams Beschermingsmechanisme, voorschot voor organisaties van evenementen.

• De in deze circulaire besproken vrijstelling is in werking getreden op 11.06.2020 en is van toepassing op de in aanmerking
komende vergoedingen die worden betaald of toegekend tussen 15.03.2020 en 31.12.2020.

corona steunmaatregelen 5623/11/2020

vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten, Circulaire 2020/C/130, 21/10/2020
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1) Steunmaatregelen aan bedrijven

• een vennootschap zal de ontvangen som als een opbrengst in resultaat nemen tijdens het belastbare tijdperk dat ze
wordt verkregen;

• de vrijstelling gebeurt door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves voor het aanslagjaar dat
verbonden is met dat belastbare tijdperk;

• een ondernemer-natuurlijke persoon moet de vrijgestelde som niet in de aangifte PB of BNI/nat. pers. Opnemen;

• De vergoeding zal worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet PB voor het aanslagjaar 2021 zodat er
voor inkomensafhankelijke voordelen rekening kan worden gehouden met deze vergoedingen.

corona steunmaatregelen 5723/11/2020

vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten

Ci. 2020/C/94 Belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht

• Onder COVID-19-crisisoverbruggingsrecht wordt verstaan het overbruggingsrecht dat in toepassing van de art. 3 en 4 van de wet
van 23.03.2020 is toegekend aan zelfstandigen die naar aanleiding van COVID-19 gedwongen zijn hun zelfstandige activiteit
volledig of gedeeltelijk te onderbreken (W 23.03.2020 tot wijziging van de W 22.12.2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van

zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen)

• Het belastingstelsel van die uitkeringen is afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken
activiteit van de verkrijger behoren

Verkrijgers van winst of baten

• Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten als winst of baten bedoeld in art. 23, § 1, 1° of 2°, WIB
92, zijn aan te merken, zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht in principe
belastbaar als in art. 25, 6°, a of 27, tweede lid, 4°, a, WIB 92, bedoelde vergoedingen verkregen ter compensatie of naar
aanleiding van een handeling die een vermindering van de beroepswerkzaamheid of van de winst of de baten tot gevolg kan
hebben (door een gedwongen handeling)

• afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 % in zover ze niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaren
voorafgaand aan het jaar van de vermindering van de werkzaamheid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn
verkregen (tenzij de gezamenlijke belasting met de andere inkomsten van de verkrijger voordeliger is)

• In de mate dat ze (samen met die andere vergoedingen) de belastbare nettowinst-of baten van die vier jaren overschrijden, zijn
ze belastbaar tegen de progressieve aanslagtarieven.
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Verkrijgers van bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders

Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten zijn aan te merken:

- als bezoldigingen van werknemers bedoeld in art. 30, 1°, WIB 92 (een zelfstandige helper wiens inkomsten als
bezoldigingen van werknemers belastbaar zijn)

- of als bezoldigingen van bedrijfsleiders bedoeld in art. 30, 2°, WIB 92 (een zelfstandige bedrijfsleider),
dan zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht belastbaar als in art. 31,
tweede lid, 4° of in art. 32, tweede lid, 2°, WIB 92, bedoelde vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke derving van bezoldigingen.

Verkrijgers van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten zijn aan te merken als bezoldigingen van
meewerkende echtgenoten bedoeld in art. 30, 3°, WIB 92, zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het
crisis-overbruggingsrecht niet belastbaar.

Er bestaat immers geen wettelijke bepaling die dergelijke inkomsten aan de inkomstenbelasting onderwerpt.
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2) vergoedingen toegekend aan particulieren, Circulaire 2020/C/130, 21/10/2020

a) het Vlaamse Gewest kent een forfaitaire vergoeding toe om de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of
waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge de Coronacrisis te compenseren

- deze vergoeding bedraagt 202,68 euro en is een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke
dervingen van bezoldigingen en vormt in beginsel een belastbaar vervangingsinkomen

- deze forfaitaire vergoeding wordt vrijgesteld van inkomstenbelastingen teneinde de kosten voor energie en water te
compenseren

- de vergoedingen toegekend aan particulieren door de andere Gewesten worden eveneens van belasting vrijgesteld
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b) aansluitend de circulaire 2020/C/49 over de financiële tegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de
aangesloten onthaalouders d.d. 02.04.2020

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19
virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang (BS 31.03.2020, ed. 1), voorziet een tijdelijke
financiële compensatie (subsidie) voor organisatoren van kinderopvang

• De organisatoren die werken met kinderbegeleiders onder het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders
moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie.

• Eén van die voorwaarden is dat zij een kostenvergoeding moeten betalen aan de kinderbegeleiders van 17,50 euro
per volledige afwezigheidsdag in de kinderopvanglocatie bij de kinderbegeleider.

Het betreft eventueel een als volgt herleid bedrag:

- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan vijf uur en minstens drie uur bedraagt: 10,50 euro
- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan drie uur duurt: 7 euro.

corona steunmaatregelen 6123/11/2020

• onder afwezigheidsdag wordt verstaan de opvangdag die besteld is door het gezin in het opvangplan in de schriftelijke
overeenkomst tussen de organisator en het gezin, en waarop het kind afwezig is of waarop de opvang gesloten is door
overmacht, in de periode dat de coronamaatregelen gelden.

• deze zogenaamde kostenvergoeding wordt dus als compensatie voor de afwezigheidsdagen toegekend.

• deze vergoeding vormt een niet belastbare kostenvergoeding indien er effectief opvang tegenover staat

• vergoedingen die aan kinderbegeleiders worden toegekend voor dagen van afwezigheid vormen bijgevolg een
belastbaar beroepsinkomen vermits de belastingvrijstelling enkel van toepassing is als er opvang tegenover staat

• wanneer evenwel een vergoeding van 17,50 euro per volledige afwezigheidsdag aan de kinderbegeleiders wordt
toegekend binnen de voorwaarden en omstandigheden zoals bepaald in het voormelde besluit, wordt ten
uitzonderlijke titel aanvaard dat deze vergoeding bij de kinderbegeleiders geen belastbaar beroepsinkomen is.

Het betreft eventueel een als volgt herleid bedrag:
- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan vijf uur en minstens drie uur bedraagt: 10,50 euro
- voor een gereserveerde opvangdag die minder dan drie uur duurt: 7 euro.

• ten vroegste vanaf 14.03.2020 tot 31.12.2020

corona steunmaatregelen 6223/11/2020
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Kosten kinderoppas

Art. 16.§4 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020

corona steunmaatregelen 6323/11/2020

Circulaire 2020/C/117 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor

activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19

• Commentaar op art. 16, § 4, van de wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19 pandemie (BS 11.06.2020) (CORONA I) en art. 6, van de wet van 15.07.2020 houdende diverse
dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020).

• Deze circulaire annuleert en vervangt de circulaire 2020/C/60 van 24.04.2020

• uitgaven die in 2019 of 2020 zijn betaald voor een opvangactiviteit die had moeten doorgaan in de periode van
14.03.2020 tot 31.12.2020, maar die door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader
van de COVID-19 pandemie.

• Als de ouders het voor de geannuleerde opvangactiviteit - geheel of gedeeltelijk - betaalde bedrag niet terugvorderen,
zullen deze uitgaven, onder bepaalde voorwaarden, toch recht geven op de belastingvermindering voor kinderoppas.

• Omwille van COVID-19 zijn alle jeugdactiviteiten tijdens de paasvakantie geschrapt

• Om te vermijden dat jeugdorganisaties en andere organisatoren massaal in financiële problemen zouden komen,
wordt aangedrongen op solidariteit van de betrokken ouders
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• Die ouders, of althans de ouders voor wie dat financieel mogelijk is, zouden solidair kunnen zijn door het
inschrijvingsgeld voor kampen en activiteiten niet terug te vragen. Die solidariteit wordt fiscaal ondersteund.

• Wie zijn inschrijvingsgeld niet terugvraagt, zal, onder de hierna vermelde voorwaarden, toch recht hebben op de
belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden.

• Uitgaven voor kinderoppas die in 2019 of 2020 werkelijk zijn betaald voor dagen waarop er geen effectieve oppas
is geweest, worden voor de toepassing van artikel 145/35 WIB92, als uitgaven voor een oppasdag aangemerkt,
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• de uitgaven zijn gedaan voor een opvangactiviteit die had moeten doorgaan in de periode van 14.03.2020 tot
31.12.2020, maar door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader van de COVID-19-
pandemie;

• de belastingplichtige had het recht om de reeds gedane uitgaven terug te vorderen, maar heeft beslist om dit niet te
doen, zelfs niet gedeeltelijk;

• de organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit.

• De beslissing van de ouders om de uitgaven niet terug te vragen, moet definitief en onherroepelijk zijn.

• Wie zijn uitgaven geheel of zelfs gedeeltelijk terugvordert, heeft geen recht op de belastingvermindering.
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Betaalde kinderoppas

23/11/2020

Thuiswerk
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Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk

• Deze circulaire bespreekt de mogelijkheid van een werkgever om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire
thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers - inbegrepen ambtenaren van diverse overheden - die
regelmatig en structureel thuiswerken, om de kosten te dekken die deze werknemers maken en die ten laste komen
van de werkgever.

• Die vergoeding van maximaal 126,94 euro per maand is bij de verkrijgers een niet-belastbare terugbetaling van eigen
kosten van de werkgever. Ingevolge indexering verhoogt dit bedrag vanaf 01.04.2020 tot 129,48 euro per maand

Voorwaarde dat de werkgever het dubbele bewijs levert dat:

- de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn;
- de vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

• Indien er effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk wordt gedaan door werknemers, nl. minstens 5 werkdagen

per maand, kan de werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen van maximaal 126,94 euro per maand

• Ingevolge indexering verhoogt dit bedrag vanaf 01.04.2020 129,48 euro per maand
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• De vermelde bedragen moeten niet evenredig worden verminderd in geval van deeltijdse prestaties.

• Als een deeltijdse werknemer effectief aan de voorwaarden voldoet om de forfaitaire thuiswerkvergoeding te

ontvangen, mag de werkgever de maximale forfaitaire thuisvergoeding toekennen, ongeacht het aantal uren van de

arbeidsovereenkomst.

• die forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt geacht de bureaukosten te dekken. Dit zijn kosten gerelateerd aan de

inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal,

kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering,

onroerende voorheffing, ... in de verblijfplaats van de werknemer

• er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functiecategorieën.

• de hier bedoelde forfaitaire thuiswerkvergoeding niet worden gecombineerd met eventuele andere vergoedingen

voor bureaukosten die de werknemer reeds zou ontvangen.
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Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk
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Bij de verkrijgers is die forfaitaire thuiswerkvergoeding een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de
werkgever, indien rekening wordt gehouden met volgende modaliteiten:

• de forfaitaire vergoeding in mindering te brengen van hun bewezen beroepskosten;
• de op basis van een forfaitair bedrag toegekende kosten eigen aan de werkgever niet meer op basis van

werkelijke bewijsstukken ten laste worden genomen door de werkgever;
• de werkgever heeft steeds nominatieve lijsten ter beschikking met de werknemers;
• moet worden verantwoord door individuele fiches. Op de fiche 281.10, naast rubriek b) van vak 26 'diverse

inlichtingen', moet de vermelding 'JA – ernstige normen' worden ingevuld;
• het bedrag van de forfaitaire thuiswerkvergoeding mag ook worden uitbetaald tijdens het normale vakantieverlof,

maar moet evenredig worden verminderd in geval van lange afwezigheid wegens andere redenen dan het
jaarlijks vakantieverlof.

• De goedkeuring van vergoedingen die niet aan deze voorwaarden voldoen kan worden aangevraagd bij de DVB.

• Deze maatregel is van toepassing vanaf 01.03.2020.

• Maatregel is er gekomen om de rulingaanvragen omtrent thuiswerk te beperken

• www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19
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Tewerkstelling kritische sectoren: overuren

Art. 16.§ 1 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/110 over de fiscale vrijstelling voor vrijwillige overuren in

kritieke sectoren in het kader van de COVID-19-pandemie d.d. 27.08.2020

• Wet van 27.03.2020 die machtiging verleent aan de koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 (II) (BS 30.03.2020, tweede editie)

• Wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 11.06.2020)
• Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27.04.2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27.03.2020 die machtiging

verleent aan de koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot
vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren (BS 28.04.2020, tweede editie).

Eerste commentaar op de fiscale vrijstelling voor bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die bij de
werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren werden gepresteerd tijdens de periode van 01.04.2020 tot en met
30.06.2020.

• Sinds 2017 kunnen werknemers maximum 100 vrijwillige overuren presteren per jaar (Arbeidswet).

• de werknemer moet voorafgaandelijk wel een schriftelijke overeenkomst sluiten met zijn werkgever.

• Dit akkoord is zes maanden geldig en kan worden vernieuwd.

• Deze overuren geven in principe recht op een overloon, maar worden niet ingehaald door de werknemer (geen
inhaalrust).
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• op arbeidsrechtelijk vlak wordt het maximum van 100 vrijwillige overuren per jaar, voor de periode van 01.04.2020 tot en
met 30.06.2020 verhoogd tot 220 uren bij de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren.

• op sociaal vlak voorziet het KB 05.06.2020 (BS 24.06.2020) een beperking van het loonbegrip als basis voor de berekening

van de sociale zekerheidsbijdragen der werknemers voor de netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende vrijwillige

overuren die tijdens het tweede kwartaal 2020 gepresteerd worden bij werkgevers in de kritieke sectoren in toepassing van

artikel 2, § 1 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 14: geen sociale bijdragen verschuldigd.

• op fiscaal vlak worden de volgende bezoldigingen vrijgesteld (Wet van 29 mei 2020) (in afwijking van de artikelen 31,

tweede lid, 1° en 32, WIB92):

• de bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die overeenkomstig hoofdstuk 2 van het

volmachtenbesluit nr. 14 tijdens de periode van 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 werden gepresteerd bij de

werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren.

• Voor de toepassing van deze fiscale vrijstelling wordt onder 'kritieke sectoren' verstaan de bedrijven en instellingen die

behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het MB van 23.03.2020 houdende dringende

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit MB van 23.03.2020 werd gewijzigd door

het MB van 03.04.2020

Bijvoorbeeld: apotheken, créches, postdiensten, taxidiensten, leveranciers van brandstoffen,..
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Tewerkstelling kritische sectoren: studenten

Art. 16.§ 3 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020

corona steunmaatregelen 7323/11/2020

studenten
• de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren studentenarbeid komen niet in aanmerking voor het vaststellen van het

nettobedrag van de bestaansmiddelen (max. 2.820 euro ajr 2021).

• Vereist is dat hun werkgevers de uren hebben aangegeven overeenkomstig artikel 7 van het KB van 5.11.2002 (DIMONA-
aangifte RSZ)

• Tewerkstelling in kritische sectoren die nood hebben aan arbeidskrachten (voedingssector, distributiesector,…)

• In het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 (BS 28.04.2020) is bepaald dat de voor het tweede kwartaal 2020
gepresteerde uren niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren

• Bij KB van 18 mei 2020 (BS 26.05.2020) wordt dezelfde maatregel toegepast op het vlak van de bedrijfsvoorheffing waar
studentenbezoldigingen, onder dezelfde voorwaarden als op sociaal vlak, een gunstregeling genieten in de vorm van een
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

NIEUW:

• De uren die tijdens het 4de kwartaal 2020 en 1ste kwartaal 2021 gepresteerd worden in de zorgsector/onderwijs tellen niet mee
voor de 475 uren regeling – vanaf 13 november 2020 aanpassing – waarschijnlijk volgt de directe belastingen dit standpunt.

• Het KB heeft uitwerking vanaf 1 april 2020.
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Tewerkstelling kritische sectoren:
werkloosheid en aanvullende vergoedingen

Art. 17 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/92 over wettelijke en eventuele extra-wettelijke uitkeringen
ingevolge tijdelijke werkloosheid: bedrijfsvoorheffing

• Addendum bij de circulaire 2020/C/57 van 20.04.2020 over werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende
vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

• In de circulaire 2020/C/57 van 20.04.2020 over werkloosheidsuitkeringen wordt onder meer gesteld dat de bestaande
fiscale bepalingen niet toelaten om een onderscheid te maken tussen uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten
gevolge van het uitbreken van het coronavirus en andere werkloosheidsuitkeringen.

• De wetgever heeft beslist om het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen die vanaf 01.05.2020
tot en met 31.12.2020 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen en betrekking hebben op dagen van
tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode, te verlagen van 26,75 % naar 15 %.

• op het vlak van de berekening van de belasting wijzigt er niets.

• Deze verlaging geldt evenwel niet voor de extra-wettelijke uitkeringen.

• De andere wettelijke uitkeringen en extra-wettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid worden
onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %.
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Tax shelter: verlening termijnen

Art. 8. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale
bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020
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Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het
tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken d.d. 25.05.2020

De federale regering heeft beslist om een aantal tijdelijke fiscale maatregelen in te voeren, die de voorwaarden
versoepelen voor de toekenning en het behoud van de tax shelter vrijstelling die van toepassing is in de VenB en de
BNI/ven

Termijnverlenging voor de uitgaven

• de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven moeten worden uitgevoerd binnen een periode van maximum 18
maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst - 24 maanden voor de animatiefilms en
animatieseries bestemd voor televisie

- Zowel de termijnen van 18 maanden als die van 24 maanden worden verlengd met 12 maanden indien de
raamovereenkomst is ondertekend vanaf 12.09.2018 of 12.03.2018 voor animatiefilms en animatieseries
bestemd voor TV, tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd.

• Voor de tax shelter voor podiumwerken moeten de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven worden gedaan
binnen een periode van maximum 24 maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst.

- die termijn van 24 maanden wordt eveneens verlengd met 12 maanden indien de raamovereenkomst is
ondertekend vanaf 12.03.2018 tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd
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Termijnverlenging voor de storting van de sommen:

De in aanmerking komende investeerder moet de sommen, waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst
heeft verbonden, storten binnen de 3 maanden na de ondertekening van die raamovereenkomst.

• Die in aanmerking komende investeerders kunnen de storting van die sommen met 3 maanden uitstellen voor
zover de vervaldag na 12.03.2020 valt.

Bewijslast: aantonen dat hij door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om Covid-19 te bestrijden:
- ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de bedoelde termijn van 3 maanden,
- ofwel zijn liquiditeiten heeft gebruikt voor de redding en/of de heropstart van zijn activiteit.

• Als op het einde van de met 3 maanden verlengde termijn, de in aanmerking komende investeerder zijn bijdrage voor
de productie van het werk zoals opgenomen in de raamovereenkomst nog steeds niet heeft gestort, zal de tijdelijke
vrijstelling die werd gevraagd tijdens het vorige b.t. (in principe het b.t. verbonden aan het ajr 2020) een belastbare
winst vormen van het eerste b.t. dat eindigt na het verstrijken van de termijn van 6 maanden (3 maanden verlengd
met 3 maanden).

corona steunmaatregelen 79

Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het
tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken d.d. 25.05.2020

23/11/2020

Uitstel van voorstellingen

• Wanneer de voorstellingen van het podiumwerk worden uitgesteld, dan zullen de uitgaven die werden gedaan naar
aanleiding van de voorstellingen (zelfde aantal) die waren geprogrammeerd binnen de maand na de Première maar die
niet hebben kunnen plaatsvinden door de sluiting van de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes, worden
beschouwd als productie- en exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan binnen de maand na de Première in de zin
van art. 194ter, § 1, eerste lid, 7°, WIB 92. Die uitgaven moeten worden gedaan binnen de verlengde termijn.

• de productievennootschap moet aantonen dat het uitstel van de voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de
federale regering om de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes te sluiten.

Van toepassing vanaf

- de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.09.2018, of 12.03.2018 voor de animatiefilms en animatieseries
bestemd voor televisie, tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd.

- op de raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020.
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Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het
tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken d.d. 25.05.2020

23/11/2020
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Art. 11 Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 11.06.2020 (CORONA I) (art.194ter, § 3, 5e lid WIB92)

Tijdelijke verhoging plafond – ook voor podiumproducties
• de vrijstelling per belastbaar tijdperk is beperkt tot 50 %, met een maximum van 750.000 euro van de belastbare

gereserveerde winst" (art. 194ter, § 3, lid 1 WIB 1992);

• Het maximumbedrag van 750.000 euro werd eerder al opgetrokken naar 850.000 euro voor het belastbare tijdperk
waarvoor het (gewone) tarief van de vennootschapsbelasting nog slechts 29 % bedraagt;

• In afwijking van artikel 194ter, § 3, vijfde lid WIB92 wordt het bedrag van 850.000 euro verhoogd tot 1.700.000 euro voor
het belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze wet tot 30 december 2020 inbegrepen;

• het maximumbedrag werd eerder opgetrokken naar 1.000.000 euro voor het belastbaar tijdperk waarvoor het (gewone)
tarief van de vennootschapsbelasting nog slechts 25 % bedraagt;

• In afwijking van artikel 194ter/1, § 3, zesde lid WIB92 wordt het bedrag van 1.000.000 euro nogmaals verhoogd tot
2.000.000 euro voor het belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit
vanaf 31 december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen.

corona steunmaatregelen 8123/11/2020

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

corona steunmaatregelen 8223/11/2020
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Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de
vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen d.d. 23.3.2020

• De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer
behoorlijk geïdentificeerde vorderingen;

• De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben
voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico;

• De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun
bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen;

• De circulaire 2019/C/78 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico’s en kosten in geval van een vereenvoudigde
boekhouding verduidelijkt die voorwaarde voor de ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren.

corona steunmaatregelen 8323/11/2020

• De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering

afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de

geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die

zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor

waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven;

• Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen;

• de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van

waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die

vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden

genomen;

• iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen moeten men identificeren en toelichten in de opgave 204.3;

• de beoordeling van het verlies op een vordering zal per schuldenaar moeten gebeuren;

• Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de

vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden

opgelegd door de federale regering.
corona steunmaatregelen 8423/11/2020
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UItdieping

CORONA III

- Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S.
23.07.2020 (CORONA III)

 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (50%) voor vennootschappen die gebruik maken van de
tijdelijke werkloosheid

 Aanpassing belastingvermindering voor giften
 Verlenging van de regeling voor uitgaven voor kinderoppas
 Consumptiecheque
 Receptiekosten
 Vrijstelling van belasting voor de consumptiecheque
 Tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van receptiekosten
 Verhoging éénmalige Investeringsaftrek
 Aanpassing aan de vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen

ten gevolge van de COVID-19-pandemie (aanpassing data carry back)
 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet

ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen

- Talrijke KB’s ter uitvoering van d wettelijke bepalingen (verlaging btw restaurant-en cateringdiensten,…)

corona steunmaatregelen 8623/11/2020
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CORONA III: Vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing (50%) voor vennootschappen die gebruik

maken van de tijdelijke werkloosheid

corona steunmaatregelen 8723/11/2020

Voor elk van de maanden juni 2020, juli 2020 en augustus 2020 bedraagt de niet door te storten bedrijfsvoorheffing

50 % van het verschil tussen:

- enerzijds de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van die maand op de in aanmerking te nemen bezoldigingen

en

- anderzijds het totaal van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020 (referentieperiode) op de

in aanmerking te nemen bezoldigingen

• De in aanmerking te nemen bezoldigingen zijn de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, WIB 92,
vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers met uitsluiting van het vakantiegeld, de
eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen

• Deze vrijstelling wordt berekend op het saldo van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing na toepassing van de
vrijstellingen beoogd in de artikelen 275/1 tot 275/11, WIB 92

• Is dat saldo ontoereikend om de volledige vrijstelling (van 50 %) te verrekenen, dan kan het niet-verrekend
gedeelte overgedragen worden naar de volgende periodes waarvoor BV verschuldigd is, althans voor zover zij zich
binnen hetzelfde kalenderjaar situeren.

• Deze vrijstelling kan worden toegepast in combinatie met de toepassing van de vrijstellingen van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing beoogd in de artikelen 275/1 tot 275/11, WIB 92

corona steunmaatregelen 8823/11/2020
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- deze vrijstelling mag over de beoogde drie maanden niet meer bedragen dan 20 miljoen euro

- de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing mag krachtens deze nieuwe steunmaatregel verrekend worden met de
bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de in aanmerking komende bezoldigingen van de werknemers

- de W 15.07.2020 treedt in werking op 23.07.2020.

De nieuwe vrijstelling van doorstorting is niet van toepassing op:

- de vennootschappen die tijdens de periode van 12.03.2020 tot 31.12.2020 een inkoop van eigen aandelen of een
toekenning of uitkering van dividenden als bedoeld in artikel 18, WIB92, met inbegrip van de uitkering van
liquidatiereserves als bedoeld in de artikelen 184quater en 541 WIB92, of een kapitaalvermindering met inbegrip van
de kapitaalvermindering als bedoeld in artikel 537 WIB92, of elke andere vermindering of verdeling van het eigen
vermogen hebben verricht ;

- de vennootschappen die, in de periode van 12.03.2020 tot 31.12.2020 ofwel:
- een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is opgenomen op
één van de lijsten waarnaar wordt verwezen in artikel 307, § 1/2, WIB 92 of een Staat die is opgenomen in
de lijst in artikel 179, KB/WIB 92 ; of

- betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van de in het eerste streepje bedoelde
Staten, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste
100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en
oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

corona steunmaatregelen 8923/11/2020

Voorbeelden (MvT)

• BV kost mei 2020 : 1.000

• BV kost juni 2020: 1.500

• BV dat niet moet worden doorgestort voor juni 2020: 1.500 – 1.000 = 500 x 50% = 250 euro

• BV kost mei 2020: 1.000

• BV kost augustus 2020: 2.000

• BV dat niet worden doorgestort in augustus 2020: 2.000 – 1.000 = 1.000 x 50% = 500 euro

• Bv kost mei 2020: 1.000

• BV kost juli 2020: 1.800

• BV dat niet moet worden doorgestort voor juli 2020: 1.800 – 1.000 = 800 x 50% = 400 euro

corona steunmaatregelen 9023/11/2020
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Artikelen 7 en 8 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

(CORONA III) (BS 23.07.2020), Circulaire 2020/C/131, dd. 22/10/2020

• werkgevers kunnen consumptiecheques (min. 10 euro, max. 300 euro of 30 cheques) aanbieden aan hun werknemers vanaf

17.07.2020:

• Deze cheque is vrijgesteld van belastingen (Coronawet III van 15.07.2020) en sociale zekerheidsbijdragen (KB 15.07.2020)

• Gebruik in horeca, cultuur (erkende of gesubsidieerde cult. verenigingen) en sport (moet een federatie bestaan)

• Indien aan alle voorwaarden voldaan; aftrekbare kost bij de werkgever

Bijwerking door de Wet van 31.07.2020 (BS 17.08.2020)

• Kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die goederen of diensten aanbieden aan de

consument vanuit de vestigingseenheid en voldoen aan de voorwaarden van een microvennootschap (art. 1:25 WVV) maar

rechtspersoonlijkheid is niet vereist (boekhandels, elektrowinkels, kledingwinkels, enz..)

• De geldigheid van de consumptiecheques is beperkt tot 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de verplichting om de

inrichtingen die behoren tot de horecasector te sluiten met het doel de verspreiding van het COVID-19 te beperken wordt

beëindigd (uiterste datum is 7.06.2021: daarna vervallen deze cheques);

• Online aankopen zijn uitgesloten;

• De cheques mogen tot en met 31.12.2020 uitgereikt worden; de verdeling ervan gebeurt via de werkgever;

• indien aan de voorwaarden wordt voldaan vormt deze cheque een beroepskost overeenkomstig artikel 49 WIB92
corona steunmaatregelen

CORONA III: de consumptiecheque

9123/11/2020

Artikelen 9 en 10 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)

• de beroepsmatig gedane receptiekosten die worden betaald of gedragen tussen 8.06.2020 en 31.12.2020,

worden voor 100% als beroepskost aangemerkt;

• Niet van toepassing op de restaurantkosten of de relatiegeschenken.

corona steunmaatregelen

CORONA III: de receptiekosten
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Artikelen 11 en 12 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020) Bericht BS d.d. 8.09.2020

• het basispercentage van de éénmalige investeringsaftrek bedraagt 25 % voor de nieuwe vaste activa die zijn
verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

• in personenbelasting (art. 69 §1, 1e lid WIB92) en vennootschapsbelasting (voor kleine vennootschappen)
(art. 201 §1 WIB92)

• kleine vennootschappen kunnen ervoor opteren om het verhoogde tarief van 25% van de investeringsaftrek voor
gewone investeringen ook toe te passen ten aanzien van hun specifieke investeringen waarvoor een verhoogde (maar
lagere) investeringsaftrek geldt

• Vb energiebesparende IA van 13,5% kan worden verhoogd naar 25%:
• Vb. digitale investeringen IA van 13,5% kan worden verhoogd naar 25%
• Vb. investeringen in beveiliging IA van 20,5 % kan worden verhoogd naar 25%

Hergebruik van verpakkingen blijft 3%: geen verhoging

Update Regeerakkoord De Croo I: verlenging 25% investeringsaftrek met twee kalenderjaren.

corona steunmaatregelen

CORONA III: tijdelijke verhoging gewone investeringsaftrek
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Voorwaarden in de vennootschapsbelasting;

1) vennootschappen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek op hun 'gewone' investeringen; en

2) investeringen die beantwoorden aan de voorwaarden die voor 'gewone' investeringen gelden

• Optie enkel voor 'kleine' vennootschappen’ (art. 1:24, § 1 tot 6 WVV); de vennootschap moet 'klein' zijn voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt verricht;

• de vennootschap moet voor het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt verricht onherroepelijk
verzaken aan de aftrek voor risicokapitaal ('notionele interest’);

• de activa waarin wordt geïnvesteerd moeten rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande
economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend;

• de activa waarin wordt geïnvesteerd mogen niet behoren tot de bestanddelen die in het kader van de aftrek
voor risicokapitaal in mindering moeten worden gebracht van het in aanmerking te nemen risicokapitaal (zoals
bv. bepaalde beleggingen of bepaalde onroerende goederen)

• De overdracht van niet afgetrokken investeringsaftrek: met betrekking tot de in 2019 verkregen of tot stand
gebrachte vaste activa wordt voorzien in een overdracht naar de twee volgende belastbare tijdperken (art. 201 §1, 5e

lid WIB92)

• Niet voor de investeringen gedurende de periode 12.03.2020 tot 31.12.2020

• DOC 275U werd aangepast

corona steunmaatregelen 9423/11/2020

93

94



SBM Cevora 23/11/2020

corona steunmaatregelen 48

Investeringsaftrek vennootschapsbelasting Art. 201 §1 WIB92 versie 12/09/2020

éénmalige aftrek (op de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde)

alle vennootschappen

Nieuwe octrooien (1)

Nieuwe activa ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe

milieuvriendeli jke producten of toekomstgerichte technologieën (2)

Nieuwe energiebesparende investeringen

Investering hergebruik van verpakking drank en nijverheidsproducten

Andere investeringen (grote vennootschappen vanaf 01/01/2014)

Investeringen in zeeschepen

Nieuwe investering van rookafzuig- en verluchtingssytemen in horeca-

inrichtingen

aanslagjaar 2021aanslagjaar 2020

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

3%

0%

30%

13,50%

13,50%

13,50%

3%

0%

30%
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Investeringsaftrek vennootschapsbelasting Art. 201 §1 WIB92 versie 12/09/2020

éénmalige aftrek (op de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde)

Uitsluitend kleine vennootschappen in Art. 1: 24 §1 -§6 WVV.

Nieuwe octrooien (1) (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

Nieuwe activa ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe

milieuvriendeli jke producten of toekomstgerichte technologieën (2) (Tussen

12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

Nieuwe energiebesparende investeringen (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:

25%)

Investering hergebruik van verpakking drank en nijverheidsproducten

Andere investeringen (grote vennootschappen vanaf 01/01/2014)

Investeringen in zeeschepen

Nieuwe investering van rookafzuig- en verluchtingssytemen in horeca-

inrichtingen (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

In boekjaren 2014 en 2015 verkregen of tot stand gebrachte investeringen die

rechtstreeks verband houden met de werkeli jk uitgeoefende economische

werkzaamheid (art. 201 §1 1ste lid 1°WIB92) - niet combineerbaar met de aftrek

voor risicokapitaal indien ze in mindering komen van de berekeningsgrondslag

ervan - deze maatregel is voor onbepaalde duur verlengd (Tax shift wet dd.

26/12/2015) - de gewone investeringsaftrek is niet combineerbaar met de

notionele intrestaftrek, de verhoogde is wel combineerbaar. Wet van

25/12/2017 heeft de investeringsaftrek verhoogd naar 20% voor investeringen

in vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en

31/12/2019. Kan enkel worden overgedragen naar het volgende belastbare

ti jdperk, Art. 201 §1 al. 5 WIB92 ). (Wet 25/12/2017) Tussen 01/01/2020 -

11/03/2020/ 8% Vanaf 01/01/2021 8%. Coronamaatregel: Een tijdeli jk

verhoogde aftrekt geldt voor kleine vennootschappen die investeren in

afschrijfbare vaste activa tussen 12 maart en 31 december 2020: 25%. Het is

mogeli jk om de investeringsaftrekken die werden verkregen in 2019

uitzonderlijk over te dragen naar de twee volgende belastbare ti jdperken 2020

en 2021. (Corona III wet 15/07/2020) (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:25%)

aanslagjaar 2021aanslagjaar 2020

13,5%/25%

20,00%

20,00%

20,00%

3%

0%

13,5%/25%

13,5%/25%

3%

0%

30%

20% 8%/25%

30%

20,00%

13,5%/25%
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Investeringsaftrek vennootschapsbelasting Art. 201 §1 WIB92 versie 12/09/2020

éénmalige aftrek (op de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde)

Uitsluitend kleine vennootschappen in Art. 1: 24 §1 -§6 WVV.

Verhoogde investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen in digitale vaste

activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betal ings- en

factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveil iging van

informatie- en communicatietechnologie verkregen in het belastbare ti jdperk.

Combineerbaar met notionele intrestaftrek. Vanaf het aanslagjaar 2016

(Programmawet 10/08/2015).

Investeringen in beveil iging van beroepslokalen, hun inhoud en in beveil iging

van bedri jfsvoertuigen. Vanaf 1 januari 2016 is enkel de KMO-definitie van art.

15 W. Venn. van toepassing. (Tussen 12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

Investeringen in beveil iging van bedrijfsvoertuigen Vanaf 1 januari 2016 is

enkel de KMO-definitie van art. 15 W. Venn. van toepassing. (Tussen

12/03/2020 en 31/12/2020: 25%)

verhoogde gespreide aftrek (op de afschrijvingen van het actiefbestanddeel)

Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling ongeacht het

aantal werknemers (3). Vanaf 1 januari 2016 mogen kosten van onderzoek niet

meer worden geactiveerd. Boekjaren die aanvangen na 31 december 2015. (zie

Ci dd. 15/06/2016).

andere investeringen ( <20 wkn op 1
ste

dag belastbaar tijdperk waarin men

investeert)

(1) (2) Vanaf het aanslagjaar 2007 is belastingkrediet voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in

Ond. & Ontw. een optie. De keuze is onherroepelijk; o f belastingkrediet of investeringsaftrek.

Vennoo tschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde

belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aj. waarin zij die keuze maakten, niet

meer genieten van de investeringsaftrek voor octroo ien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek

en ontwikkeling. (3) A lleen van toepassing als de vennoo tschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de

artikelen 205bis tot 205novies WIB92 bedoelde aftrek voor risicokapitaal. De verhoogde tarieven van 20%

en 25%zijn slechts naar een volgend BT overdraagbaar. De investering van 2019 zijn twee jaar

overdraagbaar. De andere investeringsaftrek is onbeperktt overdraagbaar.

aanslagjaar 2021aanslagjaar 2020

20,50% 20,5%/25%

13,5%/20% 13,5%/25%

20,50% 20,5%/25%

20,50% 20,50%

0% 0%

CORONA III: tijdelijke verhoging gewone investeringsaftrek
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Artikelen 15 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)

- de belastingvermindering wordt verleend voor de betalingen voor nieuwe aandelen op naam verworven met
inbrengen in geld (geen quasi inbreng) die een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van een kleine
vennootschap;

- waarop de belastingplichtige rechtstreeks heeft ingeschreven naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen
14.03.2020 en 31.12.2020 en die hij uiterlijk op 31.12.2020 volledig heeft volstort (tijdelijke maatregel)

- onrechtstreeks investeren via financieringsvehikel of via crowdfunding is niet mogelijk

De voorwaarden en modaliteiten zijn sterk geënt op hetgeen van toepassing is in de 'tax shelter' voor starters (art.
145/26 WIB 1992).

corona steunmaatregelen

CORONA III:Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die
hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk zagen dalen
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- de investering gebeurt normaal in een niet-beursgenoteerde vennootschap - een binnenlandse vennootschap of

een EER-vennootschap met een 'Belgische inrichting’ - die als een 'kleine' vennootschap kwalificeert voor het

aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan (art. 1:24 § 1-6

WVV)

- de tijdelijke regeling vereist niet dat het om een 'startende' vennootschap gaat;

- de datum waarop de kleine vennootschap werd opgericht is van geen belang;

Daling van de omzet

- de investering moet gebeuren in een 'kleine' vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 14.03.2020 tot

30.04.2020 met minstens 30 % gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019;

- bij een kleine vennootschap die na 14 maart 2019 is opgericht moet er een vergelijking worden gemaakt tussen

de in de periode van 14.03.2020 tot 30.04.2020 gerealiseerde omzet en de in het financieel plan vooropgestelde

omzet voor diezelfde periode.
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CORONA III:Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die
hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk zagen dalen
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Bedrijfsleiders zijn niet uitgesloten

• de tijdelijke maatregel is ook bedoeld voor een inbreng door een bedrijfsleider van de vennootschap;

• de uitsluiting voor belastingplichtigen die investeren in de vennootschap waarin zij, "rechtstreeks of
onrechtstreeks bedrijfsleider zijn (art. 32, al. 1 WIB 1992) is niet van toepassing;

• ook niet voor belastingplichtigen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider in de startende
vennootschap uitoefenen bij wijze van 'vaste vertegenwoordiger' van een andere vennootschap of via
tussenkomst van een andere vennootschap waarvan zij aandeelhouders zijn;

zijn eveneens niet van toepassing:

- de uitsluiting voor investeringen in vennootschappen die zijn "opgericht in het kader van een fusie of
splitsing van vennootschappen";

- de uitsluiting voor investeringen in vennootschappen die al een kapitaalvermindering hebben

doorgevoerd (behoudens bv. kapitaalverminderingen ter aanzuivering van geleden verliezen)

• Alle andere uitsluitingen zijn wel van toepassing
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60 maanden i.p.v. 48 maanden:

• de belastingvermindering gaat verloren als de aandelen binnen 60 maanden na hun aanschaffing worden

overgedragen, behoudens bij overlijden;

• hetzelfde geldt als de kleine vennootschap bepaalde voorwaarden niet langer naleeft in de loop van 60 maanden

volgend op de volstorting van de aandelen;

• de belastingvermindering wordt in deze gevallen immers teruggenomen a rato van het nog niet-verlopen

gedeelte van de 60 maanden-termijn;

• bij een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering voor de
uitgaven die hij of zij heeft gedaan;

 In de tijdelijke tax shelter bedragen de termijnen 60 maanden en bij niet naleving van de voorwaarden wordt de
belastingvermindering pro-rata teruggenomen in functie van het aantal ontbrekende maanden (tenzij bij
overlijden)

• Wanneer een belastingplichtige voor één van de vijf belastbare tijdperken die volgen op het belastbaar tijdperk
waarvoor de belastingvermindering is verleend, niet kan aantonen dat hij de aandelen nog in zijn bezit heeft, zal
er worden vanuit gegaan dat hij ze op 1 januari van dat belastbaar tijdperk heeft vervreemd.
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Beperkingen

• De investeerder mag via de inbrengen een vertegenwoordiging van het kapitaal van de kleine vennootschap van
hoogstens 30 % verwerven;

• de absolute investeringslimiet bedraagt 100.000 euro per investeerder;

• de limiet geldt voor alle betalingen die via de tijdelijke tax shelter worden gedaan tussen 14.03.2020 en 31.12.2020;

• In hoofde van de kleine vennootschap bedraagt het totale bedrag dat zij aan inbrengen kan ontvangen 250.000 euro;

• de maximumbedragen van de tijdelijke en permanente regeling (verwerven van aandelen van startende
ondernemingen of groeibedrijven) staan los van elkaar;

• een recent opgerichte vennootschap kan tot 250.000 euro ophalen via de maatregel voor startende bedrijven en
bijkomend 250.000 euro via de tijdelijke maatregel;

• de tijdelijke tax shelter niet worden gecumuleerd met :
- de belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen;
- de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds;
- de permanente tax shelter voor startende kleine vennootschappen en voor zogenaamde 'groeibedrijven'.
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Tarief en aanrekening belastingvermindering:

• het tarief van de belastingvermindering bedraagt 20% van het ingebracht geld na aftrek van de eventuele
verbonden kosten;

• ze wordt aangerekend op de gereduceerde belasting Staat met betrekking tot de gezamenlijke belaste inkomsten;
• eventueel ook op de korf van roerende inkomsten wanneer die worden geglobaliseerd;
• er is overdracht van het saldo op de gewestelijke personenbelasting dat betrekking heeft op de gezamenlijk

belaste inkomsten;
• ze wordt aangerekend net vóór de belastingverminderingen die in een belastingkrediet kunnen worden omgezet;
• de belastingvermindering die niet of niet volledig kan worden genoten is overdraagbaar is maar beperkt tot de

drie volgende belastbare tijdperken;
• de belastingvermindering wordt niet overgedragen naar het belastbare tijdperk waarvoor een terugname van de

belastingvermindering moet gebeuren (bv. omdat de aandelen vroegtijdig zijn vervreemd);

Attesten

• de belastingplichtige moeten aantonen dat de aandelen die hij verworven heeft, voldoen aan de voorwaarden
van de belastingvermindering;

• aantonen dat de aandelen gedurende een periode van vijf jaar in zijn bezit worden gehouden;
• de vennootschap zal voor het jaar van de inbreng in geld en de vijf volgende jaren attesten moeten afleveren
• de manier waarop zal bij koninklijk besluit worden vastgelegd.
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• Artikelen 27 en 28 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de
COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020);

• artikel 19, § 1, van het KB nr. 1 van 29.12.1992 betreft btw belastingplichtigen die gehouden zijn om periodieke
aangiften in te dienen (maandelijks of driemaandelijks) zijn verplicht een voorschot te betalen op de belasting die
verschuldigd is voor de handelingen die zij in de loop van de laatste aangifteperiode hebben verricht;

• In afwijking daarvan van moet de belastingplichtige die op 1.10.2020 btw-kwartaalaangiften indient geen voorschot
betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van het jaar 2020;

• de belastingplichtige die op 1.12.2020 btw-maandaangiften indient overeenkomstig artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van
het Wetboek btw, moet geen voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van de
maand december van het jaar 2020;

• De btw pas verschuldigd tegen 20.01.2021.

corona steunmaatregelen

CORONA III: vrijstelling van het btw-voorschot december 2020
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Btw tarief 6% van 8 juni tot 31.12.2020 op restaurant- en cateringdiensten

• Sinds begin 2010 geldt voor restaurant- en cateringdiensten een verlaagd BTW-tarief van 12 %,

met uitzondering van het verschaffen van dranken ;

• het BTW-tarief wordt tijdelijk verlaagd tot 6 % voor "restaurant- en cateringdiensten" inclusief dranken,

met uitzondering voor alcoholische dranken;

• Alcoholische dranken: bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een

effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.;

• de verlaging betreft het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van dranken of van beide, mits er voldoende

bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan worden geleverd;

• zowel in de ruimte van de dienstverrichter als buitenshuis (zelfbedieningsrestaurants, kantines, hotels of gastenkamers

met half-of volpension, foodtrucks, traiteurs, bakkerijen met verbruik salon, tijdelijke standen voor consumptie op een

festival, een beurs, een jaarmarkt,…

• ook het verschaffen van dranken zonder spijzen komt in aanmerking mits er voldoende relevante bijkomende diensten

worden geleverd en dit in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, taverne,..)

• Desgevallend moet de prijs opgesplitst worden (Beslissing E.T. 117.557 d.d. 23.12.2009), zoniet alles aan 21 % btw
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Vlaamse maatregelen

corona steunmaatregelen 10723/11/2020

WinWinlening (ontwerp van decreet VR 2020 0708 DOC.0932/1)

• Deze belastingvermindering bedraagt 2,5% voor elk jaar dat de lening loopt;

• het maximum aan intresten is de wettelijke rentevoet: die bedraagt 1,75% voor 2020;

• Neemt de vorm aan van een achtergestelde lening;

Wijzigingen

• het maximum te ontlenen bedrag per onderneming wordt verhoogd van 200.000 euro naar 300.000 euro;

• het bedrag per kredietgever wordt opgetrokken van 50.000 euro naar 75.000 euro;

• er komt meer flexibiliteit in de looptijd van de Winwinlening. Het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen

de 5 en 10 jaar i.p.v. 8 jaar;

• het wordt voor de partijen mogelijk gemaakt om de looptijd van de voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet

geregistreerde Winwinleningen, die aflopen in 2020, met maximum twee jaar te verlengen. Dit stelt ondernemingen in

staat de terugbetaling meer te spreiden of uit te stellen;

• Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum tien jaar;

• Tijdelijk wordt het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies (faillissement) verhoogd van 30% naar 40%;

Deze hogere waarborg geldt alleen voor alle nieuwe Winwinleningen die worden afgesloten tijdens de periode vanaf 15

maart 2020 tot en met 31 december 2021, voor de ganse looptijd van die leningen.
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Vriendenaandeel of winwinkapitaal – Vlaams voorontwerp van decreet VR 2020 1707 DOC.0909,
goedgekeurd in de commissie Economie op 12/11/2020

• particulieren die kapitaal inbrengen in een ‘bevriende’ vennootschap, zullen recht hebben op een (terugbetaalbare)
belastingkrediet;

• familie en vrienden worden aangemoedigd om kapitaalparticipaties te verwerven van kmo’s;
• Bijgevolg gaat het om risicodragend kapitaal;
• Geen rente of vooraf bepaalde terugbetalingsdatum;

Kenmerken kmo:
• een niet beursgenoteerde vennootschap met rechtspersoonlijkheid zijn;
• haar exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest;
• een kmo zijn volgens de Europese criteria (ruimer dan criteria WVV);
• geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn, noch de hoedanigheid hebben van een vastgoed-,

management- of bestuurdersvennootschap;
• geen ‘besmette’ banden hebben met belastingparadijzen;

Is geïnspireerd op het systeem van de achtergestelde lening met dezelfde maxima voor kredietgeven en kredietnemer.

corona steunmaatregelen 10923/11/2020

De KMO-vennootschap
• een vennootschap kan tot 300.000 euro aan kapitaal verwerven op deze wijze;
• wat reeds is opgehaald als winwinlening(en), komt in mindering van dit maximumbedrag;
• tot aan het grensbedrag kunnen partijen vrij beslissen aan welke maatregel ze het fiscale voordeel toewijzen;
• inbrengen die die bedragen te boven gaan geven geen recht op een belastingvoordeel;

De investeerder
• de inbrenger heeft gedurende vijf jaar recht op een fiscaal voordeel van 2,5 % onder de vorm van een niet overdraagbaar

belastingkrediet, wat neerkomt op maximaal 1.875 euro per belastingplichtige per jaar (2,5 % van 75.000 euro);
• het belastingkrediet wordt toegekend a rato van het aantal dagen dat de vriendenaandelen in het belastbaar tijdperk zijn

aangehouden;
• het risico op verlies wordt niet fiscaal afgedekt: het verlies van (een deel van) de inleg leidt niet tot een bijkomend eenmalig

belastingkrediet;
• het bestuursorgaan moet een verslag opstellen over de uitgifteprijs van de aandelen;
• dat verslag moet desgevallend een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant;
• Het vriendenaandeel is een nieuw uitgegeven aandeel op naam, verworven met een inbreng in geld;
• Het vertegenwoordigt een fractie van het kapitaal of het eigen vermogen van de emittent;
• Het aandeel moet volledig volgestort zijn;
• Het bewijs van de volstorting en van het behoud van de vriendenaandelen moet de belastingplichtige jaarlijks ter beschikking

houden van de fiscus;
• de emitterende vennootschap moet gedurende 60 maanden aan sommige voorwaarden blijven voldoen (een kmo kan evenwel

later haar statuut van kmo verliezen of op de beurs worden genoteerd zonder dat het fiscale voordeel verloren gaat).
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De inbrenger

- er geldt een maximumbedrag van 75.000 euro voor de inbrenger per jaar;

- dit bedrag kan deels als winwinlening en deels als winwinaandelen worden geïnvesteerd;

- de inbrenger mag zijn beleggingen spreiden over meerdere kmo’s;

- moet een natuurlijk persoon zijn, die optreedt buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten;

- moet in het Vlaamse Gewest wonen of er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;

- mag geen werknemer zijn van de emitterende vennootschap;

- mag geen bestuurder zijn van de vennootschap noch een vergelijkbaar mandaat uitoefenen;

- mag geen aandeelhouder zijn met 10 % of meer van de aandelen of stemrechten, noch van rechten of effecten waarvan
uitoefening leidt tot overschrijding van die drempel;

- mag niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van een uitgesloten bestuurder of aandeelhouder
van de vennootschap;
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het welvaartsfonds

• De Vlaamse regering richt een "welvaartsfonds" op dat op langere termijn moet investeren in ondernemingen;

• De regering vult het fonds met 240 miljoen euro (PMV), maar kijkt naar spaarders om verder te investeren;

• Dat fonds moet achtergestelde leningen en kapitaal verschaffen aan start-ups en innovatieve bedrijven;

• In ruil voor uw investering bekomt men een belastingvoordeel: drie jaar lang een korting van 2,5 % met een maximum
van duizend euro in totaal gedurende 3 jaren;

• Voor wie 10.000 euro investeert, levert dat drie jaar lang 250 euro op aan belastingbesparing;

• Er is ook een voordeel op vlak van de erfbelasting. Als men komt te overlijden, zal slechts 3 % erfbelasting worden
geheven op de investering en worden deze bedragen niet meegeteld in de globalisatie;

• Echter…. er is geen overheidsgarantie;
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coronalening bij PMV

• Vlaamse bedrijven kunnen een achtergestelde lening aanvragen bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV
sedert 5.05.2020;

• Budget van 500 miljoen euro voorzien door de Vlaamse regering;

• voor kmo’s, zelfstandigen, start-ups en scale-ups;

• Enkel voor zij die niet in aanmerking komen voor het federale overbruggingskrediet;

• terugbetaling over drie jaar, intrestvoet tussen de 3% en 6%

• Max. 4,3 miljoen euro per aanvraag
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Ministerraad van 04.09.2020 :
COVID-19: terugbetaalbaar voorschot evenementensector

• De eventsector met de bedrijven betrokken bij de organisatie van events heeft het door de coronamaatregelen moeilijk;
• De Vlaamse regering zal het nodige werkkapitaal verstrekken aan organisatoren om nieuwe activiteiten voor te bereiden en

op te zetten vanaf het najaar 2020;

• Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare
kosten en onvermijdbare facturen van minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro;

• Dit werkkapitaal wordt ter beschikking gesteld onder de vorm van een terugbetaalbaar voorschot, waarbij de terugbetaling
afhankelijk is van het effectief kunnen doorgaan van het event;

• Indien het event geannuleerd wordt door overheidsmaatregelen m.b.t. COVID-19 vervalt de verplichting tot terugbetaling;
• Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement op zich verlieslatend was, moet de steun worden

terugbetaald;

• een eerste oproep komt er in september voor events tot 31/12/2020 (uiterste indieningsdatum begin oktober 2020 );
• Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum in

november of begin december 2020;

• Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/voorschot-voor-organisatoren-van-evenementen
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Vlaams herstel Cultuurkrediet

• Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen voor het overbruggen van de coronacrisis een
renteloze lening aanvragen van 5.000 tot 100.000 euro met een looptijd van maximum 6 jaar;

• Voor kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector die niet in aanmerking komen voor de
bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in kader van de coronacrisis;

• Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij-
en hoofdberoep) zijn;

• Ook mogelijk voor culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen
vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling);

• Het is een lening met een looptijd van maximum 6 jaar en er is vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar mogelijk;
• Er worden geen zekerheden (waarborgen) gevraagd;
• Een Herstel Cultuurkrediet is mogelijk indien men geen toegang (meer) heeft tot bankfinanciering en niet in aanmerking

komt voor de Corona-lening van PMV;
• enkel een Herstel Cultuurkrediet aanvragen voor een bestaande activiteit of organisatie zodat de activiteit moet

opgestart zijn vóór 1 april 2020;
• Er mogen geen achterstallen zijn bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen;
• Een Herstel Cultuurkrediet is combineerbaar met een reeds lopend Cultuurkrediet of elke andere vorm van financiering;
• Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot 1 december 2020.

• https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/herstel-cultuurkrediet
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Vlaamse culturele activiteitenpremie

Voor wie op 1/09/2020 actief is in de Vlaamse cultuursector

 Exploitatiezetel in Nederlands taalgebied of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
 Voor publieke activiteiten tussen 1/09/2020 en 31/05/2021;
 met behulp van minstens twee cultuurwerkers, werknemer of zelfstandige;
 Maximum 20.000 euro per activiteit;
 2. 000 euro of een veelvoud daarvan;

Aanvraag: via vlaanderen.be en uiterlijk op 31/05/2021
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Uitbreiding crisiswaarborg
• Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten

waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag;
• Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag;

Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot twaalf maanden in plaats van drie maanden een
overbruggingskrediet laten waarborgen;

• Ook VZW kunnen gebruik maken van de waarborgregeling, op voorwaarde dat de vzw een economische activiteit
uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden
aangeboden;

• Deze maatregel is enkel van toepassing op organisaties die hun exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben;

• deze waarborgregeling gebeurt via een bank of leasingmaatschappij;
• Een lijst zal al de waarborghouders bevatten die nu reeds een samenwerking hebben met PMV:

• zie Aanvraagprocedure van de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen.
• zij beslissen na analyse of de financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg. Deze uitbreiding loopt tot

eind 2020.

Meer info
• https://www.vlaio.be : Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)
• https://www.pmvz.eu : Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis
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Aanmoedigingspremie

• De aanmoedigingspremie bestaat reeds om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te
vermijden;

• Dit wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of
dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis;

• Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro en wordt uitgebreid naar ondernemingen
waarvan de productie met minstens 20% is gedaald;

• Deze maatregel geldt voor werknemers in de profitsector en werknemers met een contract van onbepaalde duur in de
social-profitsector;

• Deze maatregel is van toepassing op werknemers die werken in het Vlaams Gewest of bij een organisatie gevestigd in
Brussel, die tot het PC 329.01 behoort of het PC 329.03, op voorwaarde dat de werknemers zijn ingeschreven op de
Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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corona steunmaatregelen

Work in progress …..de federale wederopbouwreserve
(Parl. St. Kamer 2019-2020, nr. 1412/004, kamer 12 november 2020)

11923/11/2020

• Naast maatregelen inzake liquiditeit zij er ook maatregelen nodig die vennootschappen aanmoedigt hun
solvabiliteit te herstellen;

• Dit kan worden gerealiseerd door toekomstige winsten van aanslagjaren 2022, 2023 of 2024 fiscaal gunstig te
behouden in de onderneming door deze vrij te stellen zodat vennootschappen zo snel mogelijk terug over een
gelijkwaardig eigen vermogen beschikken als vóór het COVID-19 tijdperk;

• voorwaarden zijn het behoud van haar eigen vermogen - geen inkoop van eigen aandelen, kapitaalvermindering
of dividendtoekenning- en het tewerkstellingspeil - “85%- regel”;

• maatregel van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 voor verliezen in 2020 geleden;

• het maximaal bedrag wordt gevormd door het bedrijfsverlies van het boekjaar op afsluitdatum van het boekjaar
2020, inclusief de reeds belaste bedragen van de wederopbouwreserve, met als absoluut maximum 20 miljoen
euro (Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 25) NIEUW art. 194quater/1 §1 lid 1 WIB92;

• een onderneming met een bedrijfsresultaat van het boekjaar afgesloten in 2020 zonder verlies, kan bijgevolg niet
genieten van deze regeling (Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 28);

• Bedrijfsverlies : zie rubriek III van het volledig schema van de jaarrekening en rubriek II van het verkort schema

van de jaarrekening (resp. bijlage III en IV van het KB/WVV)
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de federale wederopbouwreserve
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Bedrag
• => maximum het bedrijfsverlies voor het boekjaar dat afsluit in 2020

• Voor elk belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling beperkt tot het bedrag van de belastbare gereserveerde winst van
het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de wederopbouwreserve;

• de maximale aanleg voor een boekjaar voor deze vrijgestelde reserve is bijgevolg het bedrag van de aangroei van
reserves, na aanpassingen in meer en min van de begintoestand van de reserves, en vóór de aanleg van deze
wederopbouwreserve;

Onaantastbaarheidsvoorwaarde:
• De wederopbouwreserve is onderworpen aan onaantastbaarheidsvoorwaarde:

• aanleg belastingvrije reserve boekhoudkundig in dit is in tegensteling tot de carry back;
• wordt uiteindelijk toch belastbaar bij het sluiten van de vereffening.

Boekhoudkundig Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 27

• Deze reserve dient geboekt op een aparte rekening binnen de categorie belastingvrije reserves van de balans
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Uitgesloten vennootschappen

1) De vennootschappen die, in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte

die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd :

- een kapitaalvermindering; of

- een inkoop van eigen aandelen; of

- dividenden uitkeren of toekennen (cfr. art. 18 WIB 92); of

- elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht.

2) Gereglementeerde beleggingsvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen en

zeescheepvaartvennootschappen die tonnage-regime toepassen.
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Belastbaarheid (art. 194quater/1, §4 WIB 92)

De wederopbouwreserve wordt alleen vrijgesteld in zoverre :

1) de vennootschap, te rekenen vanaf 12 maart 2020 tot de laatste dag van de het belastbaar tijdperk waarin

de wederopbouwreserve wordt genoten :

• géén rechtstreekse deelneming in een vennootschap gevestigd in een Staat die is opgenomen in één van de
lijsten bedoeld in artikel 307, §1/2, of in een staat die is opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 179, KB/WIB
92; ofwel

• géén betalingen heeft gedaan aan dergelijke vennootschappen voor een totaalbedrag van ten minste 100.000
euro voor het belastbare tijdperk, tenzij is aangetoond dat deze betalingen zijn verricht in het kader van
werkelijke en oprechte verrichtingen als gevolg van rechtmatige financiële of economische behoeften

2) zij op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft of tot grondslag dient voor

de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of tot enige beloning of toekenning

(“onaantastbaarheidsvoorwaarde”)

• De belastbaarheid is beperkt tot het bedrag van de vrijgestelde wederopbouwreserve zoals op de balans vermeld.
VB. wanneer het belastbaar bedrag van de dividendtoekenning of - uitkering, inkoop eigen aandelen,
kapitaalvermindering, andere eigen vermogensverdeling, of het bezoldigingstekort groter zou zijn dan het bedrag

van de vrijgestelde wederopbouwreserve.
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Belastbaarheid : art. 194quater/1, §5 WIB 92

• De bedragen die aangelegd werden als wederopbouwreserve, worden geheel of gedeeltelijk aangemerkt als winst van het
belastbare tijdperk indien de vennootschap in dat belastbare tijdperk :

1) een inkoop van eigen aandelen verricht, ten belope van de waarde van de inkoop; of

2) een dividend toekent of uitkeert (inclusief liquidatiereserves), ten belope van het bedrag van het dividend; of

3) een kapitaalvermindering (inclusief kapitaalvermindering ex. art. 537 WIB 92) ten belope van het bedrag van de
kapitaalvermindering; of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen verricht, ten belope van het
bedrag van de vermindering of verdeling

4) in haar resultatenrekening onder de post " 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" een bedrag
opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag dat voor deze post is vastgesteld op de afsluitdatum van het
boekjaar dat is geëindigd in 2019 indien voor het eerst tijdens het belastbare tijdperk aan deze voorwaarde wordt
voldaan, of onder dezelfde post een bedrag opneemt onder de drempel die voorheen de laagste was indien aan
dezelfde voorwaarde is voldaan in een vorig belastbaar tijdperk, ten belope van het verschil tussen:

- enerzijds het bedrag van de eerder genoemde drempel van 85% respectievelijk het bedrag van de voorheen laagste drempel, en

- anderzijds het bovengenoemde bedrag van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" voor het belastbare
tijdperk dat respectievelijk onder de bovengenoemde drempel van 85% ligt, of dat onder de voorheen laagste drempel ligt
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voorbeeld (Gedr. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1309/001, 26)

• Boekjaar 2019: rekening "620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" : 100.000 euro

• Boekjaar 2020: bedrijfsverlies van 200.000 euro

• Boekjaar 2021: aanleg wederopbouwreserve : 200.000 euro

• Boekjaar 2022: rekening "620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" : 80.000 euro
Het bedrag van 80.000 euro is onder de drempel van 85 % van de post “620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale
voordelen" van boekjaar 2019 (85.000 euro)

• Het belastbare bedrag van de wederopbouwreserve is 85.000 (drempel) - 80.000 (kosten van het boekjaar)
= 5.000 euro

• Boekjaar 2023: rekening "620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen" : 70.000 euro;

• geen nieuwe wederopbouwreserve meer aangelegd (het maximum in functie van het bedrijfsverlies van boekjaar
2020 was reeds bereikt).

 belastbare bedrag : 80.000 euro (voorheen de laagste drempel) - 70.000 euro (kost van het boekjaar) =

10.000 euro
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Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen op basis van de beschikbare informatie. De inhoud en interpretatie kan door nieuwe
wetgeving, rechtspraak, … alsnog wijzigen. De auteur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten die kunnen optreden
ten gevolge van de interpretatie van deze informatie. Op basis van deze algemene informatie kan geen concrete situatie worden beoordeeld zonder
de bijstand van een deskundige.

dankt u voor uw aandacht en… hou het gezond
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VDBD 15/11/2020 Tax shelter voor startende KMO's Tax shelter voor startende KMO's Tax shelter voor startende KMO's Tax shelter voor jonge KMO's

Artikel / Wet
Art. 275/10 WIB92, KB 23/08/2015 - Programmawet 10/08/2015

(Crowdfundingwet), wet 18/12/2015 Europese

Accountancyrichtlijn.

Programmawet 10/08/2015, art. 145/26WIB92 (equity financing), Wet houdende

diverse bepalingen dd. 18/12/2016, BS. 20/12/2016. Bijlagen aangifte KB 1 april

2016, BS. 12/04/2016. Crowdfundingwet dd. 18/12/2016 van toepassing vanaf

1/02/2017 . KB 30/03/2017 reglementair kader startersfondsen vanaf 9/04/2017.

wet 18/12/2015 Europese Accountancyrichtlijn. Wet houdende diverse

bepalingen II, dd. 17/12/2017. KB 18/04/2017 BS. 27/04/2017, Circulaire

2018/C/28; FAQ's Fisconetplus, Wet 26/03/2018, BS. dd. 30/03/2018 vanaf het

aanslagjaar 2019. Wet 28/04/2019 houdende diverse fiscale bepalingen vanaf

het aanslagjaar 2020 een verstrenging tov aanslagjaar 2019, Ci 2019/C/58 en Ci

2020/C/76 van 29/05/2020

Programmawet 10/08/2015, BS. 18/08/2015, art. 21, eerste lid, 13° WIB92,

art. 307 §1 WIB92, art. 313 1ste lid 6° WIB92, art. 315 2de lid 4° WIB92.

Crowdfundingwet dd. 18/12/2016 van toepassing vanaf 1/02/2017 .

Circulaire 2017/C/17 dd. 4/04/2017. Wet 18/12/2015 Europese

Accountancyrichtlijn. Circulaire 2017/C/17, 2018/C/24.

Wet 26/03/2018, BS. dd. 30/03/2018 betreffende de versterking van de

economische groei en de sociale cohesie, belastingvermindering groeibedrijven

art. 145/27 WIB92 vanaf aanslagjaar 2019, inbrengen vanaf 1/01/2018 voor

scale up bedrijven. Incentive voor reeds bestaande bedrijven. Het betreft een

federale belastingvermindering. Circ. 2018/C/111 dd. 13/09/2018. Wet

28/04/2019 houdende diverse fiscale bepalingen vanaf het aanslagjaar 2020 een

verstrenging tov aanslagjaar 2019, Ci 2019/C/57. De Europese "de minimis"-

regeling is van toepassing: er is geen staatssteun als de grens van 200.000 EUR

per onderneming over een periode van drie fiscale aanslagjaren niet is

overschreden. KB 28/06/2019, BS 8/07/2019 uitvoeringsmodaliteiten

Duur permanent permanent permanent permanent

van toepassing vanaf bezoldigingen toegekend vanaf 1/08/2015 vanaf 01/07/2015 vanaf 01/08/2015 Aanslagjaar 2019, inbreng vanaf 01/01/2018

soort vennootschap volgens art. 1:24

WVV.

startende KMO's zowel eenmanszaken als vennootschappen,

kleine ondernemingen cfr. Art. 1:24 WVV. (geconsolideerd) of

een natuurlijke persoon die evenens aan dit artikel voldoet.

Jaarrekeningrichtlijn ( omzetting Richtlijn2013/34/EU dd.

26/06/2013) sinds 01/01/2016 van toepassing. De werkgever

moet beantwoorden aan de criteria voor de toepassing van de

wet van 5 december 1968 betreffende collectieve

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Enkel

bezoldigingen van werknemers, bedrijfsleiders zijn uitgesloten

art. 32 WIB92. Interimkantoren enkel van toepassing indien het

uitzendkantoor zelf een startende KMO is, ook al voldoet de

klant zelf wel aan de KMO-defenitie.

voor natuurlijke personen rijksinwoners en niet-rijksinwonsers die rechtstreeks

hetzij onderhands (BT van inschrijving en volstorting) hetzij via een erkend

crowdfundingplatform dan wel onrechtstreeks via een erkend openbaar

startersfonds (ajr verbonden aan BT waarin 31/12 valt waarop

investeringsvoorwaarde voldaan is), via een financieringsvehikel verplicht met

erkend crowdfundingplatform, via een private startersprivak risicokapitaal

verschaffen aan startende ondernemingen. Voor binnenlandse vennootschappen

of vennootschappen in EER met vaste inrichting in Belgie die kleine

vennootschappen zijn cfr. art. 1:24 WVV. (geconsolideerd) voor het aanslagjaar

verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan.

Nieuwe jaarrekeningrichtlijn sinds 01/01/2016 ( omzetting Richtlijn2013/34/EU

dd. 26/06/2013) van toepassing. De vennootschap mag ten vroegste op

1/01/2013 opgericht zijn. De investering heeft plaats naar aanleiding van de

oprichting of kapitaalverhoging van de vennootschap binnen de vier jaar na

oprichting. De verkoop van reeds bestaande aandelen komt niet in aanmerking.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-–-startende-kleine-

vennootschappen

Vrijstelling roerend inkomen voor intresten van leningen toegestaan door

natuurlijke personen, rijksinwoners of niet-rijksinwoners, (geen

vennootschap noch RPB) buiten zijn beroepswerkzaamheid aan startende

ondernemingen kleine vennootschappen/ ( en geen natuurlijke personen

kredietnemers ) via een verplicht crowdfundingplatform ten belope van de

eerste leningschijf van 15.320 EUR ajr. 2019 (NG 9.965 euro) per jaar per

belastingplichtige ongeacht de omvang van de verworven intresten voor

de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten. Bedoeling is

projecten te financieren onafhankelijk van de financiële sector. Soepeler

voorwaarden dan investeren via aandelen in startende onderneming.

Erkenning door FSMA noodzakelijk. Opties: lening door de belastingplichtige

aan de startende vennootschap via een erkend crowdfundingplatform of

door in te schrijven op beleggingsinstrumenten uitgegeven door een

financieringsvehikel via een erkend crowdfundingsplatform. (Wet van

18/12/2016 van toepassing vanaf 1/02/2017). De leningen moeten

afgesloten zijn voor minimaal 4 jaar.

voor natuurlijke personen rijksinwoner of niet-rijksinwoner die rechtstreeks

hetzij onderhands (BT van inschrijving en volstorting) hetzij via een erkend

crowdfundingplatform dan wel onrechtstreeks via een financieringsvehikel via

een erkend crowdfundingplatform nieuwe aandelen verwerven van een

groeibedrijf. Het is niet mogelijk te investeren via een openbaar startersfonds of

een private startersprivak. Het betreft kleine vennootschappen, investering

vanaf het vijfde tot en met het tiende jaar na de oprichting van de

vennootschap, met minstens 10 voltijdse werknemers gedurende 12 maanden

volgend op de volstorting van de aandelen en die gedurende de twee

voorgaande aanslagjaren een groei realiseerden van minimum 10% per

aanslagjaar in werkgelegenheid of in jaaromzet.

stelsel per definitie optie optie optie

formaliteit aparte aangiftes BV opnemen in aangifte PB - attest 281,85 vanaf 01/01/2020 elektronisch indienen
aantal leningen opnemen in aangifte PB, ongeacht of de inkomsten al dan

niet vrijgesteld zijn.
opnemen in aangifte PB

Algemeen tarief roerende

voorheffing/personenbelasting/bedrijfsv

oorheffing

10%/20% vrijstellling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Eenmalige belastingvermindering in de personenbelasting 30% kleine venp. of

via crowdfunding platform / 45% indien rechtstreeks in microvennootschap art.

1:25 WVV. voor aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de

kapitaalinbreng wordt gedaan en onrechtstreekse investering via een

financieringsvehikel crowdfundingplatform art.145/26 §3 al 6 WIB92. Geen

vzw's.

Vrijstelling van de roerende voorheffing (30%) van de intresten op

leningen tot de eerste schijf van 15.000 EUR/jaar/belastingplichtige

Eenmalige belastingvermindering in de personenbelasting 25%, ongeacht of

het een KMO-vennootschap of een microvennootschap betreft.

aard bedrijfsvoorheffing aandelen lening aandelen

voorwaarden

vrijstellling doorstorting BV: kleine onderneming (code 60

starters) 10% van de BV ingehouden op de bezoldigingen van de

werknemers - micro-onderneming (code 61 starters) 20% van

de BV ingehouden op de bezoldigingen van de werknemers

micro-entiteiten- nominatieve lijst van werknemers moet

beschikbaar zijn. startende KMO's : verwijzing naar art. 1:24 §1

tot §6 en art. 1:25 WVV. Niet van toepassing op startende vzw's,

stichtingen en feitelijke verenigingen zie FAQ's dd. 18/04/2017.

Kredietnemer is een kleine vennootschap cfr. Art. 1:24 WVV. §§ 1 tot 6.

Enkel voor starters tot maximum 48 maanden ingeschreven in het KBO. Er

is geen absoluut beginpunt bepaald. In hoofde van de kredietgever

natuurlijke persoon die de lening verstrekt buiten de beroepswerkzaamheid

(beheer privévermogen) verkrijgt een vrijstelling van roerende voorheffing

op de intresten van de lening t.b.v. een maximum leningsbedrag van 15.000

EUR per jaar (ajr. 2016, 2017, 2018). Herkwalificatie intrest naar dividend

blijft van toepassing. (code PB 1088/2088). De lening moet nieuwe

initiatieven financieren, het betreft niet het louter onderbrengen in een

vennootschap van activiteiten die voorheen reeds als natuurlijke persoon

werden uitgeoefend of het overbrengen van bestaande activiteiten van de

ene naar de andere vennootschap door inbreng, fusie, splitsing of een

daarmee gelijkgestelde.

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing risicokapitaal voor startende ondernemingen starterslening via crowdfunding risicokapitaal in groeibedrijven (scale ups)

De maatregel is een uitbreiding van de bestaande Tax shelter voor startende

ondernemingen. Elke kleine vennootschap krijgt een zogenaamde 'fiscale

rugzak' van € 500.000 (over een periode van zes jaar) waarbij het in de fase als

starter tijdens eerste 4 jaar maximaal € 250.000 kan ophalen en in de fase van

groeier - tussen 4 en 10 jaar oud - nog eens maximaal € 250.000 kan ophalen.

De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via de tax shelter groeibedrijf

en de tax shelter start ups investeren, Boven de investering van 100.000 EUR is

er geen belastingvermindering meer. De belastingplichtige mag zelf kiezen aan

welke soort belastingvermindering hij de voorkeur geeft maar in groeibedrijven

is er geen verschil m.b.t. microbedrijven wat wel het geval is bij starters. Dit

bedrag wordt niet geïndexeerd.

De belastingplichtige moet investeren in een kleine vennootschap cfr. artikel

Enkel voor 1) rechtstreeks onderhands investeren in nieuwe aandelen van

startende ondernemingen naar aanleiding van de oprichting of via een erkend

crowdfunding platform dan wel onrechtstreeks in een financieringsvehikel

verplicht via een crowdfundingplatform (Wet van 18/12/2016 van toepassing

vanaf 1/02/2017) tarief 45% wel mogelijk - een emittent van

beleggingsinstrumenten - met uitgifte van nieuwe beleggingsinstrumenten) of

onrechtstreeks investeren via nieuwe rechten van deelneming uitgegeven door

een erkend openbaar startersfonds of een private startersprivak (45% tarief is

niet mogelijk) , gedurende de eerste 4 jaren, de aandelen zijn uitgegeven n.a.v.

de oprichting of n.a.v. een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na datum van

oprichting (dd. inschrijving kapitaalverhoging door de belastingplichtige en niet

dd. effectieve storting) - dus ten vroegste op 01/01/2013 opgericht (neerlegging

oprichtingsakte griffie Rb van koophandel) - aandelen moeten onmiddellijk

volstort zijn. In principe 4 jaar aan te houden anders terugname van de

belastingvermindering uitz. o.m. faling . Het betreft een binnenlandse

vennootschap of om een EER-vennootschap die in België over een binnenlandse



Startende onderneming = ten hoogste 48 maanden

ingeschreven in het KBO, er is geen absoluut beginpunt bepaald.

De termijn van 48 maanden begint te lopen op de eerste dag van

de maand volgend op de registratie bij de KBO.

Kredietgever moet vanaf aanslagjaar 2016 het aantal startleningen

aangeven in de aangifte PB code 1088/2088. De intresten boven 15.000

EUR zijn verplicht aan te geven op de aangifte tenzij de RV werd aangegeven

door de kredietnemer. Er zijn geen beperkende voorwaarden gesteld in

verband met de activiteiten die de kredietnemer mag beoefenen, dit is

anders dan bij de tax shelter investering in aandelen. Bij vervroegde

terugbetaling is er geen verlies van het voordeel. De belastingvrijstelling is

niet van toepassing op aan de VenB of RPB onderworpen rechtspersonen.

Het is aan de belastingplichtige/kredietgever om het verschil tussen het

totale bedrag van de leningen en 15.000 EUR in voorkomend geval op te

nemen in zijn aangifte met het oog op afzonderlijke belasting tegen een

tarief dat vergelijkbaar is met dat van de RV. De leningen moeten

afgesloten zijn op basis van een jaarlijks te bepalen intrestvoet, de betaling

van de intrest mag maandelijks, per trimester, jaarlijks plaatsvinden.

Uitgesloten ondernemingen: ondernemingen vordering tot

faillietverklaring, gerechtelijke reorganistie, ondernemingen in

vereffening

Combineerbaar met andere maatregelen inzake niet-

doorstorting bedrijfsvoorheffing zoals de IPA-korting,

wetenschappelijk onderzoek, young innovative company, te

berekenen per werknemer en niet verrekenbaar met BV van

andere werknemers.

Ter info: Nieuwe arbeidsplaatsen uitgevoerd in een erkende

steunzones geven recht op een tijdelijke vrijstelling van BV ban

nieuwe arbeidsplaatsen. Bezoldigingingen van bedrijfsleiders

komen in aanmerking indien die werkzaam is op basis van een

arbeidsovereenkomst cfr. wet van 3/07/1978 en die onder gezag

werken. Nieuwe arbeidsplaatsen moeten binnen 36 maanden

ingevuld zijn na voltooiing investering. De vrijstelling duurt twee

jaar vanaf de dag van invulling van de nieuwe tewerkstelling te

rekenen van dag tot dag.

ruling 2015.601: een vennootschap (A) in eigen naam maar voor rekening van

investeerders intekent op aandelen van de KMO-venP (B) waarna de

investeerders in ruil voor hun kapitaalinbreng niet de eigenlijke aandelen van (B)

verwerven maar wel de certificaten van de aandelen is mogelijk

(certificaathouders worden voor fiscale doeleinden gelijkgesteld met

aandeelhouders). De wet van 18/12/2016 laat dit toe maar de emittent van

certificaten wordt gelijkgsteld met een financieringsvehikel - dus via intekening

op een erkend crowdfundingplatform met toezicht FSMA. ruling 2016.357 De

Rulingcommissie besluit dat de aandelen van de CVBA die tot doel zal hebben

energiediensten aan te bieden aan bepaalde doelgroepen niet onder de

voormelde uitsluitingen van de tax shelter vallen. Zie ezveneens FAQ's

www.minfin.fgov.be

De investering moet gebeuren naar aanleiding van een kapitaalverhoging

gedurende het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na de

oprichting ervan.

De belastingplichtige moet investeren in een kleine vennootschap cfr. artikel

1:24 WVV., deze voorwaarde moet voldaan zijn voor het belastbaar tijdperk

waarin de inbreng plaatsheeft. Het betreft een vennootschap met zetel in België

of in een andere EER-lidstaat, voor zover zij een Belgische inrichting heeft. Er

dienen in de vennootschap minstens 10 voltijdse equivalenten (VTE)

tewerkgesteld via arbeidsovereenkomsten. De voorwaarde inzake

tewerkstelling moet vervuld blijven gedurende een periode van twaalf maanden

volgend op de kapitaalinbreng. Zoniet wordt pro rata temporis ten belope van

1/12 per maand de belastingvermindering gereduceerd. Deze groeicriteria

worden in principe beoordeeld op basis van de jaarrekeningen van de

vennootschap. De groeivoorwaarden worden eenmalig beoordeeld op het

ogenblik van de inbreng.

De natuurlijke persoon investeerder rijksinwoner of niet-rijksinwoner

onderworpen aan BNI niet-inwoner verkrijgt een belastingvermindering in de

personenbelasting t.b.v. maximaal 25% van het investeringsbedrag kleine

ondernemingen en in micro-ondernemingen (cfr. Art. 1:25 WVV.), de

vermindering is niet overdraagbaar en niet terugbetaalbaar. Zuivere inbrengen

in natura komen niet in aanmerking, ook een quasi-inbreng is door de wet van

18/12/2016 uitdrukkelijk uitgesloten. Het betreft geen algemene uitsluiting van

inbrengen die gebruikt worden om activa-bestanddelen over te nemen maar wel

diegene bedoeld in art. 220 (BVBA), art. 445 (NV), art. 657 (Comm V W. vennp.)

Lijst openbare fondsen zie FSMA en private privaks zie FOD Financiën

(verzekering verplicht). Zowel de familieleden van de oprichters als de

werknemers van de onderneming kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in

de onderneming investeren.

vennootschap of om een EER-vennootschap die in België over een binnenlandse

inrichting beschikt. Drie documenten toevoegen 1) document voor het jaar van

verwerving van de aandelen of van inschrijving op de beleggingsinstrumenten of

het jaar waarin het startersfonds/privak voldoet aan de investeringsverplichting

2) document voor elk van de 4 jaren volgend op de verwerving 3) document van

het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten of de

rechten van deelneming indien investeerder binnen de 48 maanden (KB

1/04/2016 - BS 12/04/2016 en BS 16/09/2016, KB 18/04/2017, BS 27/04/2017

voor niet verplichte lay out modelattest). Bij overlijden van de aandeelhouder

binnen de 4 jaar stopt de aanhoudingsverplichting zonder sanctie. Document

moet telkens voor 31/03 door de startende onderneming overhandigd worden

aan de administratie KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum –

Bedrijfsvoorheffing Kruidtuinlaan 50, bus 3406 1000 Brussel

kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be. Erkende clowdfundingplatformen:

www.FSMA.be Een kopie van de voormelde documenten moet door de

startende vennootschap aan de administratie worden bezorgd vóór 31 maart.

De natuurlijke persoon investeerder rijksinwoner of niet-rijksinwoner

(onderworpen aan BNI niet-inwoner) verkrijgt een belastingvermindering in de

personenbelasting t.b.v. maximaal 30% (30.000 EUR) van het investeringsbedrag

in kleine ondernemingen, t.b.v. maximaal 45% (45.000 EUR) van het

investeringsbedrag in micro-ondernemingen (Art. 1:25WVV.), is niet

overdraagbaar en niet terugbetaalbaar. In nieuwe aandelen die een fractie van

het maatschappelijk kapitaal van een startende vennootschap

vertegenwoordigen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds met

een vast aantal rechten van deelneming dat inschrijft op aandelen van een KMO.

Naar aanleiding van een oprichting of kapitaalverhoging en de aandelen dienen

volledig volstort te zijn, zuivere inbrengen in natura komen niet in aanmerking.

Een quasi-inbreng is door de wet van 18/12/2016 uitdrukkelijk uitgesloten. Het

betreft geen algemene uitsluiting van inbrengen die gebruikt worden om activa-

bestanddelen over te nemen. Lijst openbare startersfondsen zie FSMA en

private startersprivaks zie FOD Financiën (verzekering verplicht).



Indien de werkgever de werkzaamheid voorzet die voorheen

werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of door een

andere rechtspersoon dan telt de termijn van 48 maanden vanaf

het ogenblik van de eerste inschrijving in het KBO door die

natuurlijke persoon of rechtspersoon.

kapitaalinbreng = maximum 250.000 EUR inbreng in geld per vennootschap

(bedrag wordt niet geïndexeerd), de betaling heeft steeds plaats in contanten, de

onderneming mag het kapitaal niet aanwenden voor een dividenduitkering, de

aankoop van aandelen of om een lening te geven - Uitgesloten: inbrengen door

bedrijfsleiders beoogd in art 32, 1ste lid WIB92 waarin zij rechtstreeks of

onrechtstreeks hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen (zaakvoerder,

bestuurder, vereffenaar ) en de personen die onrechtstreeks een functie van

bedrijfsleider uitoefenen op het ogenblik van de kapitaalinbreng (aanslagjaar

2019) . Nadien mag de belastingplichtige wel bedrijfsleider worden op

voorwaarde dat hij daarvoor geen vergoeding krijgt gedurende 48 maanden

volgend op de volstorting van de aandelen (aanslagjaar 2020). - inbrengen tot

30% in het maatschappelijk kapitaal geven aanleiding tot een

belastingvermindering, erboven niet meer - Maximumbedrag per

belastingplichtige per belastbaar tijdperk = 100.000 EUR (elke echtgenoot

100.000 EUR, bedrag wordt niet geïndexeerd), de aandelen onmiddellijk volstort.

Een voortzetting van een werkzaamheid die voorheen in de PB werd uitgeoefend

door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon komt niet in

aanmerking tenzij dit plaatsheeft binnen een korte periode. (code PB

1318/2318/1320/2320/1328/2328)

Crowdfundingplatform moet erkend zijn door het Financial Services and

Markets Authority (FSMA), looptijd lening minstens 4 jaar, jaarlijks te

betalen intrestvoet, de aanwending voor nieuwe economische activiteiten

is te beoordelen door het crowdfundingplatform. De kredietgever heeft

meldingsplicht via aangifte PB. Het omzetten van PB naar VenB is geen

nieuwe activiteit. Herfinancieringsleningen worden niet in aanmerking

genomen.

kapitaalinbreng = maximum korf 500.000 EUR inclusief de tax shelter starters,

inbreng in geld per vennootschap (bedrag wordt niet geïndexeerd), de betaling

heeft steeds plaats in contanten, de onderneming mag het kapitaal niet

aanwenden voor een dividenduitkering, de aankoop van aandelen of om een

lening te geven - inbrengen tot 30% in het maatschappelijk kapitaal geven

aanleiding tot een belastingvermindering, er boven niet meer -

Maximumbedrag per belastingplichtige per belastbaar tijdperk = 100.000 EUR

(elke echtgenoot 100.000 EUR, bedrag wordt niet geïndexeerd) Uitgesloten:

inbrengen door bedrijfsleiders beoogd in art 32, 1ste lid WIB92 waarin zij

rechtstreeks of onrechtstreeks hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen

(zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar ) en de personen die onrechtstreeks een

functie van bedrijfsleider uitoefenen op het ogenblik van de kapitaalinbreng

(aanslagjaar 2019) . Nadien mag de belastingplichtige wel bedrijfsleider worden

op voorwaarde dat hij daarvoor geen vergoeding krijgt gedurende 48 maanden

volgend op de volstorting van de aandelen (aanslagjaar 2020). De inbreng moet

samen bekeken worden met de inbreng voor starters om de limiet van 100.000

EUR te beoordelen, de aandelen dienen onmiddellijk volstort. Het is dus

aangewezen eerst de tax shelter starters te gebruiken. De belastingplichtige kan

zelf kiezen welke belastingvermindering hij/zij eerst toepast. Het saldo is niet

overdraagbaar. Een voortzetting van een werkzaamheid die voorheen in de PB

werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon

komt niet in aanmerking tenzij dit plaatsheeft binnen een korte periode. (code

PB 1318/2318/1320/2320/1328/2328)



wachttermijn / onaantastbaarheid

De aandelen/deelbewijzen moeten minstens 4 belastbare tijdperken door de

natuurlijke persoon aangehouden worden om een belastingvermeerdering

(belastingvermindering X 1/48sten X volle maanden vanaf vervreemding tot einde

houdbaarperiode) te vermijden. Uitzondering: nav. overlijden.

De lening moet een looptijd hebben van minstens 4 jaar uitgaande van de

datum die wordt verstrekt door het erkend crowdfundingplatform maar

mag vervroegd worden terugbetaald, er is geen maximale looptijd

vastgelegd. Herfinancieringsleningen zijn uitgesloten.

De aandelen/deelbewijzen moeten minstens 4 belastbare tijdperken door de

natuurlijke persoon aangehouden worden om een belastingvermeerdering

(belastingvermindering X 1/48sten X volle maanden vanaf vervreemding tot

einde houdbaarperiode) te vermijden. Uitzondering: nav. overlijden.

Onmiddellijk toe te passen op het loon

De natuurlijke persoon (investeerder) investeert maximaal 100.000 EUR per

belastbaar tijdperk al dan niet in verschillende ondernemingen en mag maximaal

30% van het maatschappelijk kapitaal via deze regeling van de onderneming

verwerven. De sluiting van de vereffening van de vennootschap waarin via een

financieringsvehikel werd geïnvesteerd, binnen de 48 maanden na de

aanschaffing van de aandelen door het financieringsvehikel, heeft een

gedeeltelijke terugname van de belastingvermindering tot gevolg, behalve

wanneer de sluiting van de vereffening het gevolg is van de faillietverklaring van

de vennootschap waarin werd geïnvesteerd. Een voortzetting van een

werkzaamheid die voorheen door een natuurlijke persoon werd uitgeoefend is

niet toegelaten. Te beoordelen op het ogenblik van eerste inschrijving in het KBO.

De particulier investeert maximaal 100.000 EUR al dan niet in verschillende

ondernemingen. Geen RV in te houden door schuldenaar, geen

aangifteplicht PB - boven vrijstelbaar bedrag dient 30 % RV ingehouden.

Volgens de wet moeten de intresten jaarlijks worden betaald, volgens de

Memorie van Toelichting kan dit eveneens per maand of per

kwartaal/semester.

De natuurlijke persoon (investeerder) investeert maximaal 100.000 EUR per

belastbaar tijdperk al dan niet in verschillende ondernemingen en mag

maximaal 30% van het maatschappelijk kapitaal via deze regeling van de

onderneming verwerven.

zie FAQ – VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE

BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN,

Publicatiedatum: 07/04/2016, deze FAQ is bijgewerkt tot

01/01/2016 - www.minfin.fgov.be

Time lag: Bij een startersfonds moet men langer op het belastingvoordeel

wachten, de belastingvermindering verkrijgt men ten vroegste een jaar later dan

bij de rechtstreekse inschrijving. In een startersfonds zal immers pas op 31/12

van het jaar dat volgt op het jaar waarin men de inbreng in het fonds heeft

betaald nagaan of het fonds zijn bestedingsverplichtingen heeft nagekomen.

Voor micro-entiteiten moeten de aandelen rechtstreeks verworven zijn zodat een

belegging via een startersfonds steeds een belastingvoordeel geeft van 30%.

De onderneming kredietnemer moet vanaf het jaar dat volgt op het jaar

waarin de beoogde lening werd afgesloten, jaarlijks vóór 31 maart een

document opstellen dat a. het bedrag vermeldt van de gedurende het

vorige jaar betaalde interesten b. bevestigt of de onderneming al dan niet

gedurende het volledige voorafgaande jaar of, indien de lening in de loop

van het voorafgaande jaar werd afgesloten, gedurende het volledige

gedeelte van dat jaar vanaf de datum waarop de lening werd afgesloten,

voldeed aan de voorwaarden opgenomen c. een document te overhandigen

aan de kredietgever, d. een afschrift ervan te bezorgen aan de

administratie.

Zoals onder de tax shelter voor starters kan het belastingvoordeel voor de

verwerving van werkgeversaandelen art. 145/1, 4° WIB 1992 ten aanzien van

dezelfde uitgave niet gecumuleerd worden met dit gunststelsel. Vanaf

aanslagjaar 2020 moet het groeibedrijf of het investerinsgvehikel elektronisch

documenten overmaken aan de Administratie. Het jaar van de verwerving van

de aandelen een document met vermelding van het bedrag op

belastingverminderingen. Volgende jaar een bevestiging van ten minste 10 VTE

met arbeidsovereenkomst. Elk van de volgende 4 jaren bevestigen dat

aandelen/beleggingsinstrumenten nog in bezit zijn van de investeerder op op

31/12 van het BT en de vennootschap voldoet nog steeds aan de voorwaarden.

Bij vroegtijdige vervreemding een document met nog niet verlopen maanden.

Telkens tegen 31/03 van het jaar volgens op het jaar waarop het betrekking

De kredietgever moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter

beschikking houden van de administratie en, in voorkomend geval,

voorleggen. De leningen moeten via een crowdfundingplatform worden

verstrekt (meer info: website Agentschap Ondernemen)

De bedrijfsleider 1ste categorie/aandeelhouder, echtgenoot, minderjarige

niet-ontvoogde kinderen kan zelf geld lenen aan zijn bedrijf indien de intrest

marktconform is en de lening niet hoger is dan het eigen vermogen, zoniet

worden de intresten geherkwalificeerd in dividend (toepassing van art. 18,

1ste lid, 4de en 2de lid WIB92). Het gedeelte van de lening dat betrekking

heeft op geherkwalificeerde intresten komt niet in aanmerking voor de

berekening van de grens. Herkwalificatie niet van toepassing voor

kredietnemer erkende coöperatieve vennootschap. Vennootschappen en

andere rechtspersonen kunnen hier geen gebruik van maken. De eventuele

herkwalificatie zal bij voorrang aangerekend worden op de intresten die niet

in aanmerking komen voor deze vrijstellingsregeling. Het gedeelte van een

lening waarvan de interesten conform de voormelde herkwalificatieregeling

als belastbare dividenden moeten worden beschouwd, moet niet

meegerekend worden bij het berekenen van de grens van 15.000 EUR.

Uitgesloten vennootschappen: beleggings-, financierings-,

thesaurievennootschappen, vastgoedvennootschappen (Bewoning zaakvoerder)

, managementvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen,

vennootschappen die in het verleden een kapitaalvermindering hebben

doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd. De inbreng in een vennootschap

die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft afgesloten met een

andere vennootschap waarvan de inbrenger aandeelhouder is en waarbij de

andere vennootschap er zich heeft toe verbonden om tegen vergoeding een

leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur op zich te nemen in de eerste

vennootschap gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de

aandelen. Niet uitgesloten zijn kapitaalverminderingen doorgevoerd ter

aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking

van een voorzienbaar verlies. Deze maatregel was niet mogelijk voor de

bedrijfsleider van de 1ste en 2de categorie zelf, bestuurder, vereffenaars,

zelfstandige directeurs. Maar de inbreng in geld wordt slechts uitgesloten als de

inbrenger op het ogenblik van de kapitaalinbreng rechtstreeks of onrechtstreeks

bedrijfsleider is. De uitsluiting geldt niet indien de belastingplichtige nadien

onbezoldigd bedrijfsleider wordt gedurende ten minste 48 maanden volgend op

de volstorting van de aandelen (art.145/26 §3 lid 3 2° a en b WIB92)).

Familieleden van de oprichters en personeelslid van de onderneming is wel

toegelaten . De echtegeno(o)t(e) die inschrijft cfr. het huwelijkscontract. De

vennootschap mag niet opgericht zijn nav. een fusie of splitsing. Ook uitsluiting

voor belastingplichtigen die via een startersfonds aandelen verwerven in de

vennootschap waarin zij bedrijfsleider zijn, ook niet via een mandaat van een

managementvennootschap. De uitsluiting van belastingvermindering is

eveneens van toepassing voor wie geld inbrengt in een vennootschap waarin hij

als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als

bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of gelijkaardige functie uitoefent en dit

gedurende 48 maanden vanaf de volstorting van de aandelen. Zoniet wordt de

genoten belastingvermindering a rato van de nog te lopen maanden

teruggenomen. Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van

de onderneming kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de onderneming

investeren.

Uitgesloten vennootschappen: beleggings-, financierings-,

thesaurievennootschappen, vastgoedvennootschappen (Bewoning zaakvoerder) ,

managementvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen,

vennootschappen die in het verleden een kapitaalvermindering hebben

doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd. De inbreng in een vennootschap

die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft afgesloten met een

andere vennootschap waarvan de inbrenger aandeelhouder is en waarbij de

andere vennootschap er zich heeft toe verbonden om tegen vergoeding een

leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur op zich te nemen (art. 145/26,§3 lid

3,2° d WIB92) in de eerste vennootschap. Niet uitgesloten zijn

kapitaalverminderingen doorgevoerd ter aanzuivering van een geleden verlies of

om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. Deze

maatregel was niet mogelijk voor de bedrijfsleider van de 1ste en 2de categorie

zelf, bestuurder, vereffenaars, zelfstandige directeurs. Maar de inbreng in geld

wordt slechts uitgesloten als de inbrenger op het ogenblik van de kapitaalinbreng

rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijfsleider is. De uitsluiting geldt niet indien de

belastingplichtige nadien onbezoldigd bedrijfsleider wordt gedurende ten minste

48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen (art.145/26 §3 al 3 en §5

al 10 WIB92). Familieleden van de oprichters en personeelslid van de

onderneming is wel toegelaten. De echtgenoot/echtgenote van een bedrijfsleider

kan wel recht hebben op de volledige belastingvermindering voor zijn of haar

investering. Attest moet worden opgesteld op naam van de investeerder zelf. Het

huwelijksvermogensstelsel moet niet worden onderzocht, ook niet wie de uitgave

heeft gedragen. De vennootschap mag niet opgericht zijn nav. een fusie of

splitsing. Ook uitsluiting voor belastingplichtigen die via een startersfonds

aandelen verwerven in de vennootschap waarin zij bedrijfsleider zijn, ook niet via

een mandaat van een managementvennootschap. De uitsluiting van

belastingvermindering is eveneens van toepassing voor wie geld inbrengt in een

vennootschap waarin hij als vaste vertegenwoordiger van een andere

vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of

gelijkaardige functie uitoefent op het ogenblik van de inbreng en dit gedurende

48 maanden vanaf de volstorting van de aandelen. Zoniet wordt de genoten

belastingvermindering a rato van de nog te lopen maanden teruggenomen. Zowel

de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming

kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de onderneming investeren. De

ontvangen sommen mogen niet gebruikt worden voor uitkering van dividenden,

aankoop van aandelen of het vertrekken van leningen.



De aandelen komen in aanmerking voor de VVPR-bis regeling (artikel 269, §2

WIB92) In de aangifte PB zal de investeerder moeten aantonen dat hij/zij de

aandelen bezit gedurende het BT en de volgende 4 BT.

Documenten moeten elektronisch worden aangeleverd bij de administratie KB

28/06/2019, BS 12/12/2019 art. 63 12/3 KB/WIB92: 1) jaar van verwerving van

de investering 2) het jaar volgend op het jaar van verwerving 3) elke van de 4

jaren volgend op jaar van verwerving 4) jaar van vervreemding van de

investering indien binnen de 48 maand na verwerving tegen 31/03 van het jaar

dat volgt op de verwerving van de volledig volstorte aandelen. via attest 281,88

Belcotax-on-web of per mail kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be


