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Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse
hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met de wetteksten worden gelezen en vervangt deze geenszins. De ontwerpen van wet zijn reeds consulteerbaar via de website dekamer.be
Wat is het Start-up Plan?
Het Start-up Plan is een pakket van 4 maatregelen die gericht zijn op start-ups, jonge
groeibedrijven (« scale-ups ») en KMO’s. De 4 maatregelen zijn:
1. Een voordeliger fiscaal kader van het type tax shelter voor start-ups
2. Een interessanter fiscaal kader voor crowdfunding
3. Een lagere loonkost voor jonge ondernemers
4. Een éénmalige aftrek voor digitale investeringen
In dit kader wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen KMO’s en microbedrijven.
•

Een KMO is een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand 		
gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens twee van de
drie volgende criteria beantwoordt (op geconsolideerde basis, met inbegrip van de
dochterondernemingen dus):
- het balanstotaal bedraagt niet meer dan 3.650.000 euro;
- de omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, bedraagt 		
niet meer dan 7.300.000 euro;
- het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet 		
meer dan 50.

•

Een micro-onderneming is een bedrijf dat ook minstens twee van de drie volgende
criteria vervult (op geconsolideerde basis):
- het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;
- de omzet, exclusief de belasting over de meerwaarde, bedraagt niet 		
meer dan 700.000 euro;
- het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet 		
meer dan 10.

1. Tax shelter voor start-ups
WAT IS DE TAX SHELTER VOOR START-UPS ?
De tax shelter is een belastingvermindering in de personenbelasting voor natuurlijke personen die in
het kapitaal van jonge ondernemingen investeren. De belegging kan rechtstreeks worden gedaan, of
onrechtstreeks via een crowdfunding platform (zie hieronder) of startersfonds.
Omdat investeren in jonge vennootschappen per definitie risicovol is, is het voor de investeerder raadzaam om dit risico te diversifiëren door in verschillende start-ups te investeren.

IN WELK SOORT VENNOOTSCHAP MOET MEN INVESTEREN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE TAX SHELTER?
De investering moet gebeuren in een KMO of in een micro-onderneming. De vennootschap moet haar
maatschappelijke zetel in België hebben. De venootschap moet minder dan 4 jaar oud zijn en opgericht zijn na 1 januari 2013. Wat betreft de activiteitensector waarin de vennootschap actief is, is er
geen voorwaarde vastgelegd.
Een aantal vennootschappen zijn echter uitgesloten:
- de vennootschappen die worden opgericht met het oog op het afsluiten van een 			
management- of bestuurdersovereenkomst of die hun voornaamste bron van inkomsten halen
uit management- of bestuurdersovereenkomsten;
- de vennootschappen die worden opgericht in het kader van een fusie of splitsing van 		
vennootschappen;
- beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen;
- de vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten halen uit vastgoed;
- de vennootschappen die reeds dividenden hebben uitgekeerd;
- de beursgenoteerde vennootschappen.

WELKE INSTRUMENTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE TAX SHELTER ?
De investering moet worden gedaan in aandelen die door de vennootschap nieuw zijn uitgegeven naar
aanleiding van haar oprichting of van een kapitaalverhoging. De inbreng moet in geld worden gedaan;
een inbreng in natura is dus niet mogelijk in het kader van de tax shelter. Schuldeffecten en andere
financiële instrumenten (options, warrants,…) komen niet in aanmerking voor de tax shelter-regeling.
De verkoop van reeds bestaande aandelen komt ook niet in aanmerking.

HOEVEEL KAN EEN VENNOOTSCHAP VIA DE TAX SHELTER WERVEN?
Een vennootschap kan maximum 250.000 euro ophalen via de tax shelter-regeling tijdens haar bestaan.
Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden.
Evenwel mogen deze opgehaalde gelden niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen van
andere vennootschappen te verwerven of om leningen af te sluiten.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN EEN INVESTEERDER VAN DE TAX
SHELTER-REGELING GENIETEN?
De investeerder kan rechtstreeks investeren in de start-up, via een crowdfunding platform of via een
starterfonds. De investeerder is verplicht de aandelen minimum 4 jaar aan te houden. Deze aanhoudingsverplichting is niet van toepassing bij o.m. een faling. In geval van een vrijwillige uitstap gedurende de eerste vier jaar zal het fiscaal voordeel worden terugbetaald in verhouding met het aantal
maanden tussen de uittreding en het 4de jaar.
Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen een fiscaal
voordeel verkrijgen als ze in de start-up onderneming investeren. De inbreng van kapitaal door de
bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap kan niet in aanmerking komen voor de toepassing van de tax shelter-regeling.
Een belegger kan maximum 100.000 euro per jaar via de tax shelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Als
de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een
investering ten belope van de eerste 30%.
De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

WAT IS EEN STARTERFONDS ?
Dit fonds moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de investering aftrekbaar is via de tax
shelter voor de belegger in dit fonds:
- het fonds moet een speciaal compartiment voor investeringen in start-ups hebben;
- ten minste 80% van dit compartiment moet worden geïnvesteerd in start-ups die voldoen aan
de criteria van de tax shelter;
- het fonds moet worden goedgekeurd door de FSMA.

HOEVEEL BEDRAAGT DE BELASTINGVERMINDERING?
Voor een directe investering of investering via een crowdfunding platform is de belastingvermindering afhankelijk van de omvang van de vennootschap bij de fondsenwerving.
- De belastingvermindering bedraagt 45% van het geïnvesteerde bedrag in micro-		
ondernemingen.
- De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag in KMO’s.
Voor een investering in een starterfonds zal de belastingvermindering van toepassing zijn in het
inkomstenjaar waarin het fonds zijn investeringen heeft gedaan. De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag in het start-up compartiment.

WANNEER TREEDT DE TAX SHELTER IN WERKING?
De tax shelter zal gelden voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd. Er is geen
fiscaal voordeel op investeringen die voor deze datum werden gedaan.

2. Interessanter fiscaal kader voor
crowdfunding
WAT IS CROWDFUNDING ?
Crowdfunding of participatieve financiering is een mechanisme waarbij een vennootschap een beroep
doet op de ‘crowd’ (menigte) om een project te financieren. Dit kan onder verschillende vormen 		
gebeuren, nl. aankoop van aandelen (equity crowdfunding), kredietverlening (credit crowdfunding) of
donatie (donation crowdfunding).

WAT ZIJN DE FISCALE VOORDELEN VOOR EEN BELEGGER DIE AAN
CROWDFUNDING DOET?
De belegger die aandelen koopt in het kapitaal van een vennootschap via equity crowdfunding
verkrijgt een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting op de
investering in kapitaal. De participatieve investeringen in kapitaal geven aanleiding tot een belastingvermindering van 30% en 45% onder dezelfde voorwaarden als de tax shelter.
De belegger die in een schuldeffect van een start-up investeert via een crowdfundingplatform
(credit crowdfunding ) komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel in de vorm van een vrijstelling van
roerende voorheffing op de interesten ten belope van de eerste schijf van 15.000 euro per jaar. Deze
fiscale voordelen gelden enkel voor investeringen gedaan via een crowdfunding platform erkend door
de FSMA.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KOMT DE BELEGGER IN AANMERKING
VOOR EEN VRIJSTELLING VAN ROERENDE VOORHEFFING?
De verstrekte leningen moeten aan volgende voorwaarden voldoen om aanleiding te geven tot een
vrijstelling van roerende voorheffing voor de kredietgever:
- de lening moet een minimale looptijd van 4 jaar hebben;
- de lening moet uitgegeven worden door een start-up (bedrijf dat jonger dan 4 jaar is);
- de lening kan niet worden afgesloten met het oog op de herfinanciering van een andere 		
lening.

WANNEER TREEDT DEZE MAATREGEL IN WERKING?
De maatregel die credit crowdfunding betreft is van toepassing op de leningen die vanaf 1 juli 2015
worden afgesloten. Voor equity crowdfunding wordt er verwezen naar de tax shelter-regeling.

3. Lagere loonkost voor jonge
ondernemers

WAARIN BESTAAT DE MAATREGEL?
De loonkost voor start-ups wordt eveneens verminderd. Hierbij wordt de systematiek ingevoerd van
de niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat een gedeelte (10% of 20%) van de
verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet moet worden overgemaakt aan de schatkist.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KOMT EEN ONDERNEMING IN AANMERKING VOOR EEN VRIJSTELLING VAN 20% VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ?
- De onderneming moet jonger zijn dan 4 jaar;
- De onderneming moet een micro-onderneming zijn.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KOMT EEN ONDERNEMING IN AANMERKING VOOR EEN VRIJSTELLING VAN 10% VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING?
- De onderneming moet tenminste 4 jaar zijn;
- De onderneming moet een KMO zijn.

WANNEER TREEDT DEZE MAATREGEL IN WERKING?
Deze maatregel zal gelden voor de lonen die vanaf 1 juli 2015 worden uitbetaald. Er is geen terugwerkende kracht van toepassing op de vóór deze datum betaalde bezoldigingen.

4. Éénmalige aftrek voor digitale
investeringen
WAARIN BESTAAT DE MAATREGEL?
Een kleine of middelgrote onderneming kan tegenwoordig 3,5% van de investeringen die werden uitgevoerd tijdens de belastbare periode waartoe het aangiftejaar verbonden is, aftrekken. Voor digitale
investeringen wordt het aftrekpercentage verhoogd tot 13,5%.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KOMT EEN ONDERNEMING IN AANMERKING VOOR EEN ÉÉNMALIGE AFTREK VOOR DIGITALE INVESTERINGEN?
- De vennootschap moet een KMO zijn.
- De investering moet worden gemaakt in digitale activa die dienen voor:
		
- de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen;
		
- de systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.
Een koninklijk besluit zal een meer gedetailleerde lijst van investeringen geven.

WANNEER TREEDT DEZE MAATREGEL IN WERKING?
De maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2016. De investeringen die in 2015 worden gedaan vallen dus onder het toepassingsgebied van de maatregel.
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