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Uw vennootschap fiscaalvriendelijk financieren.

De overheid erkent dat ondernemingen de wortels zijn van onze samenleving en ook de grote
financierder is van hun begroting. Daarom heeft ze enkele fiscale maatregelen genomen om de
financiering van vennootschappen te stimuleren. Dit vooral gericht naar KMO’s zodat deze over
genoeg zuurstof kunnen beschikken om uit te groeien tot grote ondernemingen. Het betreft zowel
meer gekende stimuli als minder gekende. In dit artikel zullen we we enkele voordelen meegeven
waarbij elke ondernemer wel één of meerdere kan toepassen op zichzelf.
Geld lenen van derden
De ‘Winwinlening’ is geen nieuwe stimulus doch wel een hele leuke die reeds enkele malen is
verruimd en mijn inziens te weinig wordt gebruikt doordat de meesten hier niet aan denken. Elke
KMO1 (zelfstandige of vennootschap) kan beroep doen op mensen, vreemd aan de activiteit (dus
geen aandeelhouder, zaakvoerder, bestuurder en bij zelfstandige wettelijke partner doch wel broer,
zus, neef, vriend, buurman, kennis), om aan 2,5%/jr op 8 jaar geld te ontlenen die achtergesteld is
aan andere schuldeisers, wat dus vrij goedkoop is voor de onderneming. De ontlener krijgt naast
deze rente nog eens 2,5% belastingkrediet per jaar waardoor hij een vergelijkbaar rendement krijgt
voor dit risico als dat er op de publieke markt wordt gegeven. En plus, indien later blijkt dat de
lening niet zou kunnen terugbetaald worden is er een bijkomend belastingkrediet van 30%
voorzien voor de ontlener. Elke leningever kan zo maximaal 50.000€ uitlenen, elke leningnemer

1

Een KMO is een onderneming:
- Met minder dan 250 werknemers
- Omzet lager dan 50mio€ of balanstotaal lager dan 43mio€
o Dit op welbepaalde geconsolideerde basis
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kan maximaal 200.000€ lenen onder deze vorm. U ziet al vlug dat beide partijen hier voordelen
hebben, vandaar de naam winwinlening, ook wel vriendenlening genaamd in de volksmond.

Derden aandeelhouder laten worden
Indien je belegt in een jonge (opgericht na 1 jan 2013) KMO of micro 2 vennootschap dan krijg je
respectievelijk 30% en 45% belastingvermindering, genaamd de ‘taxshelter voor aandelen’. Dit geldt
ook voor fondsen die in dergelijke ondernemingen beleggen én ook indien er via crowdfunding
wordt gewerkt. Iedereen heeft recht op deze belastingsvermindering met uitzondering van de
zaakvoerders/bestuurders die meedoen aan de kapitaalverhoging. Hier ligt de aftopping op
100.000€ per investeerder en 250.000€ per vennootschap. Hou er rekening mee dat je als
investeerder voldoende belastbare basis hebt, anders kan het nuttig zijn de kapitaalverhoging te
splitsen over meerdere jaren daar deze vermindering zelf niet fiscaal overdraagbaar is.
Vastgoedvennootschappen en managementvennootschappen zijn van deze maatregel uitgesloten
wat ook de logica zelve is. Hou er rekening mee dat u hierdoor naast uzelf nog een andere
aandeelhouder hebt op de algemene vergadering. Echter zolang uzelf minstens 75% van de
aandelen behoudt zijn de rechten van de nieuwe aandeelhouders eerder beperkt. Tevens dient u
niet per definitie de nieuwe aandeelhouder te benoemen als zaakvoerder/bestuurder.

Eigen private gelden in aandelen of als lening
Sinds 1 Juli 2013 kan u bij oprichting of kapitaalverhoging van uw kleine vennootschap3 genieten van
verminderde roerende voorheffing van 15% in plaats het normale tarief van dividenden. Dit kan
ook voor de personenvennootschappen (vof/Commanditaire vennootschap) voor zover hun
kapitaal na de verhoging minstens het minimum van een bvba bedraagt.
Daarnaast kunt u veelal gebruik maken van intresten op uw rekening courant. De belastingsvoet van
roerende voorheffing was hier tot vóór de regering Di Rupo 15%, dan 21% (+4%), dan 25% en nu
27%. Dit is nog altijd een stuk minder dan extra loon (50% personenbelasting + gemeentebelasting
Een micro onderneming heeft niet meer dan 10 werknemers en heeft een omzet of balanstotaal
die niet meer dan 2 miljoen bedraagt. Wederom op geconsolideerde basis.
3 Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst (en het voorlaatst) afgesloten boekjaar , niet meer dan één der volgende criteria
overschrijden:
- Jaargemiddelde van het personeelbestand: 50
- Jaaromzet, excl btw: 7,3mio€
- Balanstotaal 3,65mio€
Tenzij het jaargemiddelde van het personeelbestand meer dan 100 bedraagt
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+ sociale bijdrage) of dividenduitkering (+/- 50% belastingdruk). Wel moet je hier rekening
houden met uw eigen vermogenstructuur of de fiscus zal uw intresten herkwalificeren als dividend
waarmee ook direct uw voordeel in het water valt.

Besluit
U ziet al vlug dat de juiste financiering van uw activiteiten maatwerk is op basis van uw eigen
vermogensstructuur en uw behoeftes. Laat u hierbij begeleiden door mensen die hierin onderlegd
zijn en u zal met eenzelfde omzet en kostenstructuur toch heel wat euro’s meer overhouden.
Uiteraard is Amjak een partner die u hierbij kan bijstaan.

Niko Keters

+32 499 29 52 36, niko@amjak.be, www.amjak.be
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