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Tarieven vennootschapsbelasting 

1. Normale aanslagvoet 

 

 Aanslagvoet zonder 
aanvullende crisisbijdrage 

Aanslagvoet met 
aanvullende 
crisisbijdrage 

Tot en met aj. 2003 39% 40,17% 

Vanaf aj. 2004 33% 33,99% 

2. Verminderde tarieven 

 

Aj. 2003: 
 Aanslagvoet zonder 

aanvullende crisisbijdrage 
Aanslagvoet met 

aanvullende 
crisisbijdrage 

Tot 25.000,00 EUR 28% 28,84% 

Van 25.000,00 EUR tot 90.000,00 EUR 36% 37,08% 

Van 90.000,00 EUR tot 322.500,00 EUR 41% 42,23% 
Vanaf aj. 2004: 

 Aanslagvoet zonder 
aanvullende crisisbijdrage 

Aanslagvoet met 
aanvullende 
crisisbijdrage 

Tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 

Van 25.000 EUR tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 

Van 90.000 EUR tot 322.500 EUR 34,50% 35,54% 

> 322.500 EUR 33,00% 33,99% 

 
Deze verminderde tarieven gelden niet: 

 voor vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt 
dan 50%, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het 
gestort kapitaal verhoogt met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In 
aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestort kapitaal, de 
reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar 

jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50% overschreden is, worden 
de aandelen, die minstens 75% vertegenwoordigen van het gestort kapitaal van de 
vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen. 
Uitzondering: dit geldt voor vennootschappen andere dan erkende C.V. 

 voor vennootschappen, waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen voor minstens 50% in het bezit zijn van één of meer andere 
vennootschappen. 
Uitzondering: dit geldt voor vennootschappen andere dan erkende C.V. 

 voor vennootschappen waarvan de dividenduitkering (met inbegrip o.m. van de dividenden 
die voortkomen van voorheen gereserveerde winst) hoger is dan 13% van het gestorte 

kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk. 

 voor vennootschappen die erkend zijn als coördinatiecentrum of als onderneming in een 
tewerkstellingszone en voor BEVEK, BEVAK en V.B.S. 

 voor vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een erkend 
coördinatiecentrum behoort. 
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 voor vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan 
ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of 
hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder 
bedraagt dan: 

 24.500,00 EUR voor aanslagjaar 2002 tot en met aanslagjaar 2004 
 27.000,00 EUR voor aanslagjaar 2005 
 30.000,00 EUR voor aanslagjaar 2006 
 33.000,00 EUR voor aanslagjaar 2007 
 36.000,00 EUR voor aanslagjaar 2008 tot en met aanslagjaar 2013 

Uitzondering: dit geldt voor vennootschappen andere dan erkende C.V. 

 


