Eénmanszaak of vennootschap?
Baker Tilly maakt u wegwijs

Overweegt u als beginnend ondernemer een vennootschap op te richten, of wilt u als ervaren
professional verder bouwen aan een eigen zaak? Eén van de belangrijkste beslissingen die u
hierbij moet nemen is de keuze tussen het oprichten van een vennootschap of het runnen van de
onderneming als éénmanszaak. In deze brochure lichten we u kort de voornaamste verschillen
toe.

Eénmanszaak

Vennootschap

Eenvoudig op te richten, daar dit niet via
een notaris dient te lopen

Mogelijkheid tot structurering van de
samenwerking met andere personen

Eenvoudige formaliteiten

Mogelijkheid tot planning voorbestaan van
de onderneming na uw overlijden

Vereenvoudigde boekhouding
Beperkte kosten
Geen onderscheid tussen uw
privévermogen en dat van uw
onderneming
U draagt alle verliezen persoonlijk
Alle winsten, ook deze die u
herinvesteert in het uitbouwen van
uw onderneming, worden belast in de
personenbelasting, die hoger is dan de
vennootschapsbelasting
Een opvolging of overname is moeilijker
te regelen

Uw aansprakelijkheid is beperkt tot het
door u ingebrachte kapitaal
Faillissement van de onderneming leidt
maar zelden tot het faillissement van de
vennoten
Meer flexibiliteit inzake
belastingregime door combinatie van
vennootschapsbelasting en
personenbelasting
Eénmalige kosten bij oprichting (ereloon en
kosten notaris, inschrijving KBO, publicaties
Belgisch staatsblad, financieel plan, etc.)
Complexere werking en administratieve
vereisten (dubbele boekhouding, opstellen
en neerleggen jaarrekening, algemene
vergadering, etc.)
Hogere kosten dan een éénmanszaak
(erelonen accountant en
belastingconsulenten voor ondersteuning
bij het voeren van de boekhouding en
opstellen fiscale aangiften)

Cijfervoorbeeld

In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een gehuwde ondernemer met twee kinderen. We vergelijken het
scenario éénmanszaak met dat van een vennootschap. In beide scenario’s gaan we uit van een identieke winst
van EUR 100.000 en een bedrijfswagen type Audi A4 met 70% beroepsmatig gebruik. De bovenvermelde extra
administratieve kosten van een vennootschap schatten we op EUR 5.000.
De (para-)fiscale regels van aanslagjaar 2022 (inkomsten van het jaar 2021) worden toegepast. De vennootschap
kent haar bedrijfsleider de minimale bezoldiging toe die nodig is om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief
van 20% vennootschapsbelasting voor KMO’s (van toepassing op de eerste schijf van EUR 100.000, daarboven is het
normaal tarief van 25% van toepassing). Alle resterende winst van de vennootschap wordt uitgekeerd als een ‘VVPR
bis’ dividend (onderworpen aan 15% roerende voorheffing i.p.v. 30% mits wachtperiode van 3 jaar) en we maken
gebruik van de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van EUR 800 aan dividenden. De gemeentelijke
opcentiemen in de personenbelasting worden geschat op 7%.
Verdere optimalisaties zijn mogelijk maar zijn sterk afhankelijk van uw specifieke situatie. Met dit hypothetisch
voorbeeld kan het effect van de combinatie personen- en vennootschapsbelasting alvast aardig geïllustreerd worden.

Eenmanszaak

Vennootschap

Totale winst

100 000

Totale winst

100 000

- Sociale zekerheidsbijdrage

-15 224

-Administratieve kosten

-5 000

- Autokosten (beroepsmatig + privé)

-16 191

- Autokosten

-16 191

+ Autokosten privé

4 857

- Bezoldiging aan bedrijfsleider

-42 252

Belastbaar

73 442

Belastbaar

36 557

- Personenbelasting

-33 207

-Vennootschapsbelasting

-8 418

Subtotaal

40 235

Te bestemmen resultaat

28 138

- Autokosten privé

-4 857

Bezoldigingen

42 252

Netto

35 378

+ VAA bedrijfswagen

2 748

Subtotaal

45 000

- Sociale zekerheidsbijdrage

-7 563

Belastbaar

37 347

- Personenbelasting

-10 235

- VAA bedrijfswagen

-2 748

Netto

24 365

Dividend

28 138

- Roerende voorheffing (15%)

-4 221

- Teruggave via aangifte

120

Netto

24 038

Totaal netto

35 378

Totale belastingdruk

48 431
48,43%

Totaal netto

48 403
Netto voordeel:13 025

Totale belastingdruk

30 407
30,41%

Veelgestelde vragen

Hoe richt ik een éénmanszaak op?
Om een éénmanszaak op te richten moet u volgende
stappen doorlopen:
1. Inschrijven bij de Kruispunt Bank voor
Ondernemingen
2. Activeren van BTW-nummer (btw-plichtige
activiteit)
3. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen

Hoe richt ik een vennootschap op?
Het oprichten van een vennootschap begint bij het
opstellen van een financieel plan en het openen van een

Hoe kan ik mijn zaak makkelijkst overlaten, als
éénmanszaak of als vennootschap?
Het is eenvoudiger en fiscaal voordeliger om een
vennootschap over te laten dan een éénmanszaak.

Als ik start als éénmanszaak, kan ik dan later
nog overstappen naar een vennootschap?
Een éénmanszaak kan inderdaad worden stopgezet
en de goodwill (cliënteel) kan worden ingebracht of
overgedragen aan een vennootschap.

Hoe zit het met verantwoordelijkheid als er iets
misgaat?

bankrekening. Vervolgens gaat u langs bij de notaris om

In een éénmanszaak bent u als ondernemer onbeperkt

de vennootschap bij notariële akte op te richten. Deze

aansprakelijk. Uw volledig vermogen, inclusief uw

akte moet u laten publiceren in het Belgische staatsblad.

privévermogen, kan aangesproken worden om de

Daarna doorloopt u dezelfde stappen als voor het

schulden van uw onderneming te vereffenen. Al kan de

oprichten van een éénmanszaak.

gezinswoning wel bescherming genieten.

Hoeveel kost het oprichten van een
éénmanszaak / vennootschap?

In een vennootschap is uw aansprakelijkheid in beginsel
beperkt tot uw inbreng. Uw privévermogen, voor zover er
geen sprake is van grove fouten, kan niet aangesproken

De inschrijving bij de Kruispunt Bank voor

worden om de schulden van uw vennootschap te

Ondernemingen en activatie van het BTW-nummer kost

vereffenen.

ongeveer EUR 160.
Het opstellen en publiceren van de oprichtingsakte
van een vennootschap kost ongeveer EUR 1.200-1.500

Waarom moet ik mezelf een bezoldiging
uitkeren?

(notariskost). Indien gewenst kan Baker Tilly bijkomend

In eerste instantie om geldmiddelen van uw

gidsen inzake opmaak financieel plan e.d.m.

vennootschap over te brengen naar u als privé persoon.
In tweede instantie is het uitkeren van een bezoldiging
van ten minste EUR 45.000 een voorwaarde om gebruik
te kunnen maken van het verlaagd KMO tarief in de
vennootschapsbelasting.

Meer weten?
Bent u een startende ondernemer? Dan staan wij u graag bij in uw keuze
voor de juiste ondernemingsvorm.
Neem contact met uw dossierverantwoordelijke bij Baker Tilly of vul het
contactformulier in op onze website.

