
De fiscale voordelen van de micro ondernemingen en de kleine 
ondernemingen. 
 
Voordelen met betrekking tot investeringen : 
1/ in het jaar van de investering mag steeds een volledige afschrijving geboekt worden ongeacht de 
datum van aankoop (geen pro rata afschrijving) 
2/ de aankoopkosten van investeringen mogen naar wens afgeschreven worden 
3/ mogelijkheid tot een gewone eenmalige investeringsaftrek  (cumulverbod met  notionele 
intrestaftrek) 
4/ mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijgestelde investeringsreserve (cumulverbod met 
notionele intrestaftrek) 
5/ voor investeringen in beveiliging en bepaalde digitale investeringen is er een eenmalige verhoogde 
investeringsaftrek  
 
Voordelen met betrekking tot de aftrekken en de belastingberekening 
6/ kosten van beveiliging zijn voor 120% aftrekbaar 
7/ het basispercentage van de notionele intrestaftrek wordt verhoogd met  0,5% 
8/ voor de octrooi-aftrek is de voorwaarde van een eigen onderzoekcentrum niet van toepassing 
9/ geen belastvermeerdering wegens gebrek aan voldoende voorafbetalingen gedurende de eerste 
drie boekjaren  
10/ meerwaarden op aandelen die minstens één jaar  werden aangehouden zijn volledig vrijgesteld 
van belasting (t.o.v. de afzonderlijke aanslag aan 0,40% bij grote ondernemingen) 
 
Voordelen met betrekking tot reserveringen en uitkeringen 
11/ mogelijkheid tot het aanleggen van liquidatiereserves  
12/ de reserves die tussen 1/7/2013 – 30/9/2014 met toepassing van 10% roerende voorheffing in 
het kapitaal werden vastgeklikt kunnen sneller belastingvrij uitgekeerd worden (wachtperiode van 4 
jaar i.p.v. 8 jaar)  
13/ verlaagde roerende voorheffing voor dividenden op VVPRbis kapitaal (nieuwe inbrengen in geld 
vanaf 1/7/2013) 
14/. dividenduitkeringen zijn nooit onderworpen aan de 5,15% fairness tax  
 
Voordelen met betrekking tot bedrijfsvoorheffing van werknemers 
15/ structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (0,12 % ipv. 0% voor grote 
vennootschappen) 
16/ vrijstelling van doorstorting van de 10% ingehouden bedrijfsvoorheffing voor startende 
ondernemingen die minder dan 4 jaar oud zijn (20% bij microvennootschappen) 
17/ indien erkend als ‘Young Innovative Company” vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen toegekend aan haar wetenschappelijk personeel  
 
Voordelen voor investeerders en beleggers  
18/ een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting voor investeerders van inbrengen in 
geld in een startende kleine vennootschap (45% bij een micro vennootschap) 
19/ vrijstelling van personenbelasting op interesten van leningen toegestaan aan een startende 
kleine vennootschap via een  “crowdfundingplatform” 
 
 

 
 
 

 


