MAATREGEL

Tax Shelter voor
startende
ondernemingen /
scale ups

Vriendenaandeel
(Vlaamse Gewest)

Winwinlening
(Vlaamse Gewest)

WAT

NADELEN

VOORDELEN

Belastingvermindering voor particulieren die investeren in
startende ondernemingen of een groeibedrijf
¾ Max. 100.000 EUR per investeerder
¾ Max. 250.000 EUR per onderneming

+

Bedrijfsleider (eerste en tweede categorie, rechtstreeks of
onrechtstreeks) is uitgesloten tenzij NP na inbreng
onbezoldigd bedrijfsleider wordt.

+

+

+

Fiscaal voordeel bij het investeren in een ‘bevriende’ KMO +
door een particulier wonend in Vlaanderen.
¾ Max. 75.000 EUR per investeerder
+
¾ Max. 300.000 EUR per onderneming
+
Bedrijfsleider, echtgenote bedrijfsleider en werknemers zijn
uitgesloten.
+
+

Fiscaal voordeel bij het verstrekken van een achtergestelde +
lening aan KMO’s door inwoner in het Vlaamse gewest.
¾ Max. 75.000 EUR per kredietgever
+
¾ Max. 300.000 EUR per kredietnemer
+
Bedrijfsleider, echtgenote bedrijfsleider / zelfstandige en
werknemers zijn uitgesloten.
+
+
+

Belastingvermindering van 30% of 45% (bij startende
ondernemingen) en 25% (bij scale ups) op
geïnvesteerde bedrag.
Elk belastbaar tijdperk kan opnieuw een bedrag van
100 kEUR geïnvesteerd worden in een tax shelter.
Familieleden van een bedrijfsleider komen wel in
aanmerking.
Werknemers van onderneming komen ook in
aanmerking.

-

Belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag
gedurende maximaal 5 jaar (zijnde 12,5% in het totaal).
Cumulatie met winwinlening is mogelijk (indien het
totaal niet hoger is dan 75 kEUR).
Mogelijk op ieder moment in het bestaan van een
onderneming.
Belastingkrediet is terugbetaalbaar.
Geen maximale houdtermijn maar belastingvoordeel
gaat uiteraard wel verloren indien de aandelen binnen
de 5 jaar verkocht worden.

-

-

-

Belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag gedurende maximaal 5 jaar.
Cumulatie met vriendenaandeel mogelijk (indien het totaal niet hoger is dan 75 kEUR).
Mogelijk op ieder moment in het bestaan van een
onderneming.
Belastingkrediet is terugbetaalbaar.
Waarborg (30% of 40%) bij definitief verlies vordering
(vb. in geval van faillissement).
Kan verstrekt worden aan vennootschappen of
zelfstandigen.

Enkel mogelijk binnen de 48 maanden na oprichting
(voor startende ondernemingen).
Enkel mogelijk indien de vennootschap kwalificeert
als een groeibedrijf.
Aandelen minimaal 48 maanden aan te houden
(zoniet dient deel van belastingvermindering
terugbetaald te worden).
Maximale participatie van 30%.
Geen bescherming tegen faillissement;
Geen belastingkrediet (niet terugbetaalbaar);
Zolang er nog een belastingvoordeel genoten wordt,
worden de investeringen meegerekend om de grens
van 75 kEUR te bepalen.
Kan niet gecumuleerd worden met tax shelter voor
eenzelfde investering.
Maximale participatie van 10%.
Bijkomende formaliteiten, zijnde uitgifteovereenkomst, controleverslag en registratie PMV/z.
Geen bescherming tegen faillissement

Beperkingen inzake looptijd.
Beperkingen inzake rentevoet.
Niet mogelijk in vennootschappen waar kredietgever
(of zijn echtgenoot) meer dan 5% van de aandelen in
handen hebben.

