Definitie kleine vennootschap en micro vennootschap vanaf 01/01/2016

Voor toepassing in de vennootschapsbelastingen wordt voor de definitie ‘kleine vennootschap’
verwezen naar art. 15 W. Venn.
Art.15. § 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria
overschrijden:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
- balanstotaal: 4 500 000 euro.
§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet
meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee
achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat
volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer
werden overschreden of niet meer werden overschreden.
…
Binnen de categorie van ‘kleine vennootschappen’ is een aparte categorie ‘microvennootschappen’
gecreëerd. Art 15/1 geeft de definitie van een microvennootschap:
Art. 15/1 § 1. Microvennootschappen zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die
op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet
meer dan één der volgende criteria overschrijden:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
- balanstotaal: 350 000 euro.
§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet
meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee
achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat
volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer
werden overschreden of niet meer werden overschreden.
…
De volledige artikelen 15 en 15/1 van het W.Venn. vindt u hier.
Voor gedetailleerde bespreking van beide categorieën verwijzen we naar CBN advies 2016/3.
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Fiscale voordelen kleine vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden van art 15 §1 tot 6.
Kleine vennootschappen genieten van een aantal fiscale voordelen:
1) In het eerste jaar van investering mogen kleine vennootschappen een volledige
jaarafschrijving toepassen (geen prorata afschrijvingen in jaar van aanschaf)
2) De bijkomende aankoopkosten mogen naar wens worden afgeschreven.
3) Het basistarief voor de notionele intrestaftrek ligt 0,5% hoger. Zie hier voor de tarieven.
4) Investeringsaftrek voor beveiligingsinvesteringen. (meer info)
5) Investeringsaftrek voor digitale activa.
6) Gewone eenmalige investeringsaftrek.
7) Bepaalde beveiligingskosten mogen voor 120% in aftrek worden genomen.
8) Kleine vennootschappen mogen vrijgestelde investeringsreserves aanleggen.
9) Tijdens de eerste 3 boekjaren na oprichting wordt het niet of te weinig vooraf betalen niet
beboet met een belastingvermeerdering.
10) Geen heffing van 0,4% op de vrijgestelde meerwaarden op aandelen
11) Verlaagde roerende voorheffing (15% i.p.v. 27%) op dividenden uitgekeerd aan aandelen
uitgegeven na 01/07/2013 in het kader van een oprichting of kapitaalverhoging vanaf 3de
boekjaar na inbreng, indien voldaan aan aantal voorwaarden (meer info)
12) Geen vereiste van ‘onderzoekscentrum’ voor octrooiaftrek.
13) ‘sperperiode’ voor kapitaalverminderingen van 4 jaar i.p.v. 8 jaar indien gebruik werd
gemaakt van overgangsregeling (art 537 WIB – vastklikken van reserves) in kader van
verhoging liquidatiebonus (meer info op p13)
14) Geen fairness tax.
15) Mogelijkheid tot aanleggen van liquidatiereserve.
16) Belastingvermindering in de PB van 30% in geval van inbreng in geld bij startende
onderneming (45% indien microvennootschap).(meer info)
17) Vrijstelling van roerende voorheffing op intresten van leningen aan startende vennootschap
(Crowdfunding).
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