
Is mijn vennootschap  
nu klein of groot?

Door Marc De Munter

De vraag of uw vennootschap ‘klein’ of ‘groot’ is, is een vrij relevante vraag op fiscaal vlak.  
Meer en meer maakt de fiscale wetgever namelijk aparte spelregels voor ‘kleine’ vennootschappen 
met de bedoeling de klassieke Belgische KMO fiscaal te ondersteunen. De vraag naar de grootte 
van de vennootschap is echter geen zaak van de betrokken vennootschap alleen, nu de situatie  

in bepaalde gevallen beoordeeld dient te worden op geconsolideerde basis.

Kleine vennootschappen genieten van 
een uitgebreide reeks aan fiscale voorde-
len, waarvan sommige ook rechtstreeks 
de aandeelhouders bevoordeligen. Hier-
na volgt een niet-limitatieve opsomming:
 • verlaagd tarief vennootschapsbelas-

ting van 20% op de eerste 100.000 
EUR winst;

 • liquidatiereserve (10% op liquidatie-
bonus en 10% + 5% op dividenduit-
kering);

 • dividenden onderworpen aan ver-
laagde roerende voorheffing van 15% 
(‘VVPR-bis’ regime);

 • investeringsaftrek van 20% voor kwa-
lificerende investeringen gedaan in 
2018 en 2019 (8% gewoon tarief);

 • hoger percentage (+ 0,50%) voor 
notionele interestaftrek;

 • vrijstelling belastingvermeerdering 
bij onvoldoende voorafbetaling gedu-
rende eerste 3 boekjaren;

In het licht van deze onderscheiden re-
gels is het dus van groot belang om voor 
elke vennootschap met rechtspersoon-
lijkheid jaarlijks uit te maken of ze nu 
‘klein’ dan wel ‘groot’ is.

Criteria

De groottecriteria vinden we momenteel 
terug in artikel 15 van het Wetboek van 
Vennootschappen (‘W. Venn.’). ‘Kleine’ 
vennootschappen zijn deze die op ba-

lansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar niet meer dan één van de vol-
gende criteria overschrijden:
 • jaargemiddelde van het personeels-

bestand: 50 (uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten)

 • jaaromzet (excl. BTW): 9.000.000 
euro

 • balanstotaal: 4.500.000 euro

De criteria blijven ongewijzigd in het 
nieuwe Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen.

Een overschrijding of niet treedt met 
vertraging in werking in die zin dat de 
(niet-)overschrijding gedurende twee 
opeenvolgende boekjaren maar effect 
heeft vanaf het daarop volgende derde 
boekjaar. Startende vennootschappen 
moeten voornoemde cijfers bij het begin 
van het eerste boekjaar te goeder trouw 
inschatten.

Van essentieel belang is dat een ven-
nootschap die met een of meer andere 
vennootschappen verbonden is (in de 
zin van art. 11 W. Venn.) de cijfers voor 
balanstotaal en omzet (tewerkstel-
lingscijfers worden steeds opgeteld) op 
geconsolideerde of geaggregeerde wijze 
moet berekenen. Op fiscaal vlak dienen 
verbonden vennootschappen dus steeds 
hun cijfers te globaliseren, hetzij op 
geconsolideerde basis (met verrekening 

en eliminatie van onderlinge posities) of 
op geaggregeerde basis, hetgeen inhoudt 
dat de grensbedragen voor netto-omzet 
en balanstotaal met 20% wor-
den vermeerderd, tot respec-
tievelijk 10,8 miljoen euro en 
5,4 miljoen euro.

Volgende keer gaan we dieper 
in op het aspect verbonden-
heid en het concept controle.
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