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Algemeen 

In de programmawet van 10.08.2015 (BS 18.08.2015) is voorzien dat met ingang van 01.08.2015 een startende 
kmo 10% van de bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten aan de schatkist. Voor een startende micro-
vennootschap wordt dat percentage verhoogd tot 20%. 

 

Wie 

Deze maatregel kan enkel toegepast worden voor startende kmo’s die maximum 4 jaar oud zijn (maximaal 48 
maanden ingeschreven zijn in de KBO) en die onder de cao-wet vallen. De periode van 48 maanden neemt een 
aanvang op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de inschrijving in de KBO. 

Wanneer een onderneming de activiteit voortzet die voordien werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of 
een andere rechtspersoon (bv. bij voortzetting van een eenmanszaak onder de vorm van een vennootschap of bij 
overname van de activiteiten van een bestaande vennootschap) vangt de termijn van 48 maanden aan op het 
ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon of rechtspersoon (dus op het ogenblik 
waarop de activiteiten in hun oorspronkelijke vorm gestart werden).  

Een kmo wordt gedefinieerd als een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het 
jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoet: 

• jaargemiddelde van het personeelsbestand maximum 50;  

• jaaromzet (excl. BTW) van maximum € 7.300.000,00; 

• balanstotaal van maximum € 3.650.000,00. 

Een micro-onderneming is een vennootschap die ook minstens 2 van de 3 volgende criteria vervult: 

• jaargemiddelde van het personeelsbestand maximum 10;  

• jaaromzet (excl. BTW) van maximum € 700.000,00; 

• balanstotaal van maximum € 350.000,00 (tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand 
meer dan 100 bedraagt). 

Een natuurlijke persoon die aan dezelfde voorwaarden voldoet, komt eveneens in aanmerking voor deze 
gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.  

 

Wie niet 

Deze maatregel kan niet toegepast worden bij ondernemingen in moeilijkheden. Het kan bijgevolg niet voor een 
onderneming: 

• waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het 
actief geheel of ten dele is ontnomen (art. 7 en art. 8 van de faillissementswet van 8 augustus 
1997);  

• waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend (art. 23 van de wet van 31 
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen);  

• die een ontbonden vennootschap is en zich in staat van vereffening bevindt.  

Opdat van de verhoogde gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan worden genoten, 
moet worden voldaan aan de voorwaarden die art. 15 Wetboek van vennootschappen stelt aan een "kleine 
vennootschap". Door de verwijzing naar artikel 15, Wetboek van vennootschappen worden in principe enkel de 
vennootschappen die actief zijn in de profit-sector beoogd. Bijgevolg komen vzw’s, stichtingen en feitelijke 
verenigingen in principe niet in aanmerking voor de verhoogde vrijstelling. 
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Cumul 

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen kan 
gecumuleerd worden met alle andere maatregelen met betrekking tot het niet-doorstorten van 
bedrijfsvoorheffing. 

 

 

 


