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2009/002 
 

Enkele kerncijfers inzake vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 
 
a) belastingstarieven: 

 
Basistarief: 33 % te vermeerderen met de aanvullende crisisbijdrage 3%, zijnde totaal 33,99% 
 
Verlaagd opklimmend tarief: (incl.3%ACB) 

Belastbaar inkomen 
0 – 25.000,00    24,98% 

  25.000,00 - 90.000,00  31,93% 
  90.000,00 – 322.500,00  35,54% 
 

Geen toepassing verlaagd opklimmend tarief indien er minstens een van de volgende voorwaarden voldaan is: 
a. Het belastbaar inkomen meer bedraagt dan 322.500,00 euro. 
b. Bij de zgn. financiële vennootschappen, zijnde de vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de 

oorspronkelijke beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van: 
� hetzij het werkelijk gestort kapitaal, ev. Gerevaloriseerd (cfr. art.2,7° WIB92), 
� hetzij het werkelijk gestort kapitaal, niet gerevaloriseerd, verhoogd met de belaste reserves en de 

geboekte meerwaarden (belaste of vrijgestelde). 
  Uitzondering: aandelen die minstens 75% van het gestorte kapitaal van de dochter-vennootschap vertegenwoordigen, worden niet in anmerking 
  genomen. 

c. De vennootschappen waarvan de aandelen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meerdere andere  
   vennootschappen. 

d. Vennootschappen waarbij de dividenduitkering hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het 
belastbaar tijdperk, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremies. 

e. Geen minimale bezoldiging toegekend werd aan de bedrijfsleider 
   Minimale bezoldiging = Min. aan één v/d bedrijfsleiders een bezoldiging toegekend die gelijk is aan of hoger is 
   dan het belastbaar resultaat van de vennootschap, wanneer die bezoldiging lager is dan 36.000 euro. 

f. Vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort. 
g. Beleggingsvennootschappen  

 
b)   Tarief notionele intrestaftrek: 

 Grote vennootschappen = 4,307 % 
 Kleine vennootschappen = 4,807% 

 
c)   Debetintrest op rekeningcourant: 11,20% 
d)   Autokosten : nieuwe regeling vanaf 1/4/2008: (vroeger steeds 75%) 

(uitzondering: de nieuwe regeling is wel van toepassing voor de nieuwe personenwagens geleverd vanaf 1/4/2007) 
Renting = niet geleverd , dus renting vanaf 1/4/08 
De nieuwe regels voor vennootschappen (art 198bis WIB1992) volgens de CO2 uitstoot: 

Diesel                      Benzine             aftrekpercentage  
< 105 g                      < 120 g                     90%  
105 - 115 g                120 - 130 g               80%  
115 - 145 g                130 - 160 g               75%  
145 - 175 g                160 - 190 g               70%  
> 175 g                      > 190 g                     60%  

 
 


