
Het KMO-tarief? 
Niet voor elke 
vennootschap van 
toepassing! 
Dat bepaalde vennootschappen kunnen 
genieten van een lager tarief in de 
vennootschapsbelasting, is niet nieuw. 
Er werd dan gesproken van het verlaagd 
opklimmend tarief en het algemeen tarief.

Het Zomerakkoord brengt hier verandering in. Vennootschappen wiens boekjaar starten vanaf 1 januari 
2018 komen in aanmerking voor het zogenaamde KMO-tarief in de vennootschapsbelasting.  

2018 2019 2020

KMO-tarief 20% 20% 20%

Algemene 
crisisbijdrage 
(2%)

0,40% 0,40% -

20,40% 20,40% 20%

Het KMO-tarief geldt onder specifieke voorwaarden maar steeds enkel voor de eerste schijf van 
100.000 EUR aan winst. Het restant wordt belast aan het algemeen tarief (voor de jaren 2018 en 
2019 is dat 29,58% en vanaf 2020 is dat 25%). Dus ook vennootschappen met een winst die hoger is 
dan 100.000 EUR kunnen genieten van het KMO-tarief.

Aan welke voorwaarden dient een vennootschap dan te voldoen opdat ze kan genieten van dat 
verminderd tarief:

1. De vennootschap is klein, berekend op geconsolideerde basis volgens artikel 15 van het Wetboek van 
vennootschappen;

2. De aandelen van de vennootschap moeten voor minstens de helft in handen zijn van natuurlijke 
personen;

3. De vennootschap dient aan minstens één bedrijfsleider – natuurlijk persoon tijdens het belastbaar 
tijdperk een bezoldiging toe te kennen die minstens gelijk is aan 45.000 euro of minstens gelijk is 
aan de belastbare winst indien die lager is van 45.000 euro;

4. Er mag geen sprake zijn van een financiële vennootschap wat het geval is wanneer de vennootschap 
aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van de som van het volstort 
kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. Alles te bekijken op het 
einde van het boekjaar. Met aandelenparticipaties die minstens 75% vertegenwoordigen van het 
gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, hoeft geen rekening te 
worden gehouden.



Nieuw is ook dat de inbreng niet langer dient te gebeuren in natura, maar in waarde. Dit heeft als 
voordeel dat voortaan het geschonken goed door de begiftigde kan worden behouden. Er wordt enkel 
financieel afgerekend.

Het valt op dat een aantal voorwaarden voor het bekomen van het KMO-tarief gelijk lopen met deze die 
van toepassing waren in het oude systeem voor het verlaagde tarief. Wat wezenlijk verschillend is:

• Enkel kleine vennootschappen kunnen ervan genieten;
• De loongrens is opgetrokken van 36.000 euro naar 45.000 euro;
• De 13%-regel is afgeschaft. Vennootschappen die een dividend uitkeren dat groter is dan 13% van 

het gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar kunnen genieten van het KMO-tarief daar waar 
dergelijke vennootschappen vroeger uitgesloten waren van het verlaagd opklimmend tarief. Er moet 
derhalve niet langer worden gewerkt met een superdividend in een bepaald belastbaar tijdperk om 
het verlies van het verlaagde tarief te beperken tot bepaalde boekjaren.  Nu kan er elk belastbaar 
tijdperk een dividend worden uitgekeerd zonder het verminderd tarief in de vennootschapsbelasting 
te verliezen.  


