
Vennootschapsbelasting

Van toepassing voor aanslagjaar 2022

BELASTINGTARIEF

Gewoon tarief 25%

Verlaagd tarief voor KMO’s 
(op de eerste schijf van 100.000 EUR en mits voorwaarden) 20%

Een vennootschap wordt als een KMO beschouwd indien het voldoet aan de 
voorwaarden opgelegd in artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen. Meer bepaald mag het op de balansdatum van het laatste 
afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende limieten 
overschrijden:
• 50 werknemers tewerkgesteld, jaarlijks gemiddelde;
• 9.000.000 EUR jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde 

waarde;
• 4.500.000 EUR balanstotaal. 

AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL (NOTIONELE INTEREST AFTREK)

Gewoon tarief 0,000%

Verhoogd tarief voor KMO’s 0,340%

VOORAFBETALINGEN VENNOOTSCHAPPEN 2022

Belastingvermeerdering 6,75%

Belastingverhoging volgens uiterste datum van betaling

Afsluiting op 
31/12

Afsluiting op 
31/03

Afsluiting op 
30/06

Afsluiting op 
30/09 Vermindering

VA 1   11/04 VA 1   11/07 VA 1   10/10 VA 1   10/01 9,00%

VA 2   11/07 VA 2   10/10 VA 2   10/01 VA 2   11/04 7,50%

VA 3   10/10 VA 3   10/01 VA 3   11/04 VA 3   11/07 6,00%

VA 4   20/12 VA 4   20/03 VA 4   20/06 VA 4   20/09 4,50%

Roerende voorheffing op uitgekeerde 
dividenden

Van toepassing voor aanslagjaar 2022

TARIEF VAN DE ROERENDE VOORHEFFING

Dividend op aandelen gewoon tarief 30%

Dividend op aandelen verlaagd tarief voor KMO(2) (VVPR bis) 

Uitkering van winsten uit 2de boekjaar volgend op de inbreng 20%

Uitkering van winsten uit 3de boekjaar (en volgende) 
volgend op de inbreng

15%

Dividend uit liquidatiereserve voor een KMO(3)

Uitkering minder dan 5 jaar te rekenen vanaf aanleg reserve 20%

Uikering minstens 5 jaar na aanleg reserve 5%

Gewone liquidatieboni 30%

Liquidatieboni uit liquidatiereserve(3) 0%

Voor aanslagjaar 2022 zijn dividenden uit aandelen voor een bedrag van 
maximum 800 EUR per belastingplichtige vrijgesteld van personenbelasting. 
De aan de bron ingehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden 
via de belastingsaangifte.

Fiscale kerncijfers voor bedrijfsleiders

Personenbelasting

Van toepassing voor aanslagjaar 2022

HERKWALIFICATIE IN BEROEPSINKOMSTEN VAN DE HUUR 
BETAALD DOOR DE VENNOOTSCHAP AAN DE 
BEDRIJFSLEIDER(4)

Revalorisatie coëfficiënt 4,63(4)

Bedrag van de geherkwalificeerde 
huur

‘grens:
(5/3 x niet geïndexeerd KI x 

revalorisatie coëff)
of KI x 7,72(4)

VOORDEEL ALLE AARD VOOR HET TER BESCHIKKING 
STELLEN VAN ONROEREND GOED DOOR VENNOOTSCHAP

Indexatie coëfficiënt 1,8630

Onroerend goed Niet geïndexeerd KI x indexatatie  
coëff x 10/3

Bemeubeld onroerend goed Niet geïndexeerd KI x indexatatie  
coëff x 50/9

TAXATIE KAPITAAL UIT EEN INDIVIDUELE 
PENSIOENTOEZEGGING(5)

Ontvangst van kapitaal op 60 jaar 20,00%

Ontvangst van kapitaal op 61 jaar 18,00%

Ontvangst van kapitaal vanaf 62 jaar 16,50%

Ontvangst van kapitaal vanaf 65 jaar op voorwaarde dat 
men nog beroepsactief is 
(Vanaf 66 jaar voor personen geboren tussen 01.01.1959 en 
31.12.1963 en vanaf 67 jaar voor personen geboren vanaf 
01.01.1964)

10,00%

Sinds 01.01.2016 bepaalt de wetgeving m.b.t. aanvullende pensioenen dat de 
kapitalen slechts kunnen worden uitbetaald vanaf de wettelijke 
pensioenleeftijd (of de vervroegde wettelijke pensioenleeftijd indien de 
voorwaarden vervuld zijn)!

Er is een overgangregeling voor personen geboren voor 01.01.1962:
• personen geboren in 1958 (of ervoor) kunnen hun kapitaal opnemen  

vanaf 60 jaar
• personen geboren in 1959 kunnen hun kapitaal opnemen vanaf 61 jaar
• personen geboren in 1960 kunnen hun kapitaal opnemen vanaf 62 jaar
• personen geboren in 1961 kunnen hun kapitaal opnemen vanaf 63 jaar

(1) Dividend uitgekeerd door een vennootschap die beantwoordt aan de voorwaarden 
opgelegd door art 269 WIB 92.

(2)	 Na	betaling	van	een	afzonderlijke	heffing	van	10%	bij	de	aanleg	van	de	liquidatiereserve	
conform	artikel	184	quater	WIB	92.

(3) Een bedrijfsleider die een opdracht uitoefent als bestuurder, zaakvoerder,  
vereffenaar	of	een	gelijksoortige	functie	cfr	artikel	32	WIB	92.

(4)	 Coëfficiënt	mbt	aanslagjaar	2022.	
(5)	 RIZIV-bijdrage	van	3,55%	en	solidariteitsbijdrage	tussen	0%	en	2%. N
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