
De krachtlijnen van de hervorming 

vennootschapsbelasting 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Maatregelen van toepassing op boekjaren die starten 
vanaf 1 januari 2019, verbonden aan aanslagjaar 

2020 

 
• Er wordt voorzien in een beperkte fiscale consolidatie 
waarbij het mogelijk wordt om winst onder bepaalde 
voorwaarden te ‘verschuiven’ tussen entiteiten van dezelfde 
groep (van een winstgevende naar een verlieslatende 
vennootschap) via een zogenaamde ‘groepsbijdrage’. De 
regeling is optioneel, maar onderworpen aan een aantal 
relatief strenge voorwaarden (o.a. rechtstreekse 
deelnemingsverhouding van minimum 90 % die reeds 5 jaar 
moet bestaan).  
 
• De aftrek van intresten op leningen, afgesloten vanaf 
17/6/2016 of fundamenteel gewijzigd vanaf 17/6/2016, 
wordt beperkt tot 30% van de fiscaal gecorrigeerde 
EBITDA, dit voor intresten boven de 3 000 000 EUR 
(geconsolideerd te beoordelen). Het is echter van belang te 
noteren dat specifieke formaliteiten moeten vervuld worden 
om in bepaalde gevallen de aftrek effectief te bekomen.  

 

 
 
 

Maatregelen van toepassing op boekjaren die starten 
vanaf 1 januari 2020, verbonden aan aanslagjaar 

2021 

 
• Het tarief vennootschapsbelasting daalt verder: 

 
Het KMO-tarief blijft beperkt tot de eerste 100.000 EUR en 
is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als fase I. Het 

tarief van de Tax Shelter wordt aangepast om een 
equivalent belastingvoordeel te behouden (van 356 % naar 
421 % vrijstelling). 
 
• De aftrekbaarheid van de autokosten wordt gewijzigd 
(minimum 40 % en maximaal 100 % aftrek) en 
brandstofkosten volgen voortaan het regime van de 
gewone autokosten. De 120 % aftrek voor elektrische 
wagens wordt afgeschaft en ‘valse’ hybride wagens worden 
aangepakt op basis van de energiecapaciteit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mits betaling van 15 % (of 10 % mits 
herbeleggingsvoorwaarde) kunnen een bepaald aantal 
belastingvrije reserves omgezet worden tot een belaste 
reserve gedurende AJ21 en AJ22. 
 
• Het bedrag van buitenlandse beroepsverliezen geleden 
binnen een buitenlandse inrichting of met betrekking tot in 
het buitenland gelegen activa zijn in de meeste gevallen 
niet meer aftrekbaar. Dit is o.a. van belang voor Belgische 
vennootschappen die buitenlands vastgoed bezitten.  

 
• De niet aftrekbare geldboeten worden uitgebreid en de 
aanslag geheime commissieloon is niet meer aftrekbaar. 
 
• Volgende zaken worden eveneens afgeschaft: 
 

- 120 % aftrek kosten gemeenschappelijk vervoer 
woon/werk.  

- Vrijstelling IKZ/EXP.  
- Vrijstelling bijkomend personeel.  
- Vrijstelling van 40 % op bezoldigingen van werknemers 

waarvoor de onderneming een stagebonus krijgt.  
- Vrijstelling meerwaarden op gronden bij venn. voor 

huisvesting.  

 

Maatregelen van toepassing vanaf 1 januari 2020 

 
• Het tarief aan intresten op R/C met creditstand wordt 

voortaan wettelijk gedefinieerd (op basis van MFI rentevoet 
+ 2,5 %) en zal jaarlijks herzien worden. Stel dat de regel 
al zou gelden voor intresten toegekend in 2019, dan zou het 
tarief 4,09 % bedragen.  
 
• Degressief afschrijven wordt afgeschaft en ook kleine 
vennootschappen worden verplicht de eerste 
afschrijvingsannuïteit te prorateren.  
 
• Kleine vennootschappen die de bij de aankoop 
bijkomende kosten niet ineens (100 %) afschrijven, 
moeten deze afschrijven op dezelfde wijze als het activum 
waarop deze betrekking hebben. 
 
• De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting 
bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die onderzoekers 
tewerkstellen met bachelor-diploma’s in een aantal 
specifieke studiegebieden wordt verhoogd van 40 % tot 80 
%. De vrijstelling blijft beperkt tot 25 % (50 % indien KMO) 
van de vrijstelling toegepast op masterdiploma’s. 
 

 

 
 
 

 

 AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021 

Standaard tarief 29 % 29 % 25 % 

KMO-tarief   20 % 20 % 20 % 

Crisisbijdrage 2 % 2 % 0 % 

Totaal 29,58 % of 

20,40 % 

29,58 % of 

20,40 % 

25 % of 

20 % 

FASE III 

FASE II 



FASE I (pro memorie) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maatregelen van toepassing op boekjaren die starten 
vanaf 1 januari 2018, verbonden aan aanslagjaar 

2019 

 
• De DBI-aftrek wordt verhoogd van 95 % naar 100 % 
(toepassing te beoordelen in hoofde van de ontvangende 
vennootschap).  
 
• De gewone investeringsaftrek wordt verhoogd van 8 % 
naar 20 % voor investeringen gedaan tussen 1/1/2018 en 
31/12/2019 (KMO-vennootschap!).  
 
• Vooruitbetaalde kosten zijn aftrekbaar in het belastbaar 
tijdperk waarin ze zijn gedragen en in volgende belastbare 
tijdperken, in verhouding tot het gedeelte van die kosten 
dat betrekking heeft op het belastbare tijdperk (invoering 
matching principe). 
 
• Voorzieningen zijn enkel en alleen nog fiscaal 
aanvaardbaar indien de kosten voortvloeien uit een op 
balansdatum bestaande contractuele/wettelijke verplichting 
(bv. garantieverplichtingen, voorziening ontslag, 
milieu/bodemsanering). 
 
• De vrijstelling van meerwaarden op aandelen wordt 
naast de minimale houdduur van 1 jaar en 
taxatievoorwaarde eveneens onderworpen aan een 
minimumparticipatie van 10 % of 2,5 miljoen EUR 
aanschaffingswaarde. De heffing van 0,412 % in hoofde van 
grote vennootschappen wordt afgeschaft.  
 

• De vermeerdering wegens onvoldoende 
voorafbetalingen werd verhoogd en zal bovendien ook 
worden toegepast als het bedrag ervan lager is dan 0,5 % 
van de belasting waarop ze is berekend of lager is dan 80 
EUR: 
 

 AJ 2019 

Vermeerdering 6,75 % 

 

Voorafbetaling 1 9 % 

Voorafbetaling 2 7,5 % 

Voorafbetaling 3 6 % 

Voorafbetaling 4 4,5 % 

 
• Er worden geen aftrekken (m.u.v. DBI-aftrek van het jaar 
zelf) meer aanvaard op de verhogingen van de belastbare 
grondslag die worden vastgesteld na een 
belastingcontrole, met dien verstande dat de uitsluiting 
slechts geldt indien er een effectieve belastingverhoging 
wordt toegepast van minstens 10 %. 
 
• Volgende zaken worden eveneens afgeschaft: 
 

- Investeringsaftrek voor hoogtechnologische 
investeringen.  

- Verhoging doorstorting BV ploeg- en nachtarbeid voor 
onder-nemingen die hoogtechnologische producten 
produceren.  

- Fairness tax (pro memorie).  
- De investeringsreserve.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maatregelen van toepassing vanaf 1 januari 2018 

 
• Kapitaalverminderingen (m.u.v. art. 537 kapitaal) 
worden fiscaal pro rata aangerekend op enerzijds het 
gestort kapitaal en anderzijds op bepaalde belaste reserves 
(al dan niet geïncorporeerd in het kapitaal) en de in kapitaal 
geïncorporeerde vrijgestelde reserves.  
 
• De nalatigheids- en moratoriumintresten worden 
voortaan gekoppeld aan de 10-jarige OLO en jaarlijks 
herzien. Nalatigheids-intresten zijn niet verschuldigd indien 
< 5 EUR, doch voortaan wel verschuldigd bij spontane 
belastbaarstelling meerwaarden in het kader van gespreide 
taxatie. Nalatigheidsintresten 2018: 4 %. 
Moratoriumintresten 2018: 2 %. 

 


