
KMO’s en hun fiscaliteit
 
In heel wat gevallen bestaan er stimuleringsmaatre-
gelen. Enkele voorbeelden:
• een fiscale vrijstelling voor rente bij crowdfun-

ding
• een tax shelter voor starters
• een vrijstelling van de professionele voorheffing 

voor beginnende KMO’s
• een aftrek voor investeringen voor KMO’s
• een vrijstelling van de verhoogde voorheffing als 

er geen voorafbetalingen gebeuren
• een verhoogde aftrek voor risicokapitaal van 

KMO’s (2017 = 1,63 %)

Voor informatie of raad over de fiscale aspecten 
van uw onderneming, vanaf de oprichting tot in de 
groeifase, kunt het best terecht bij een door de be-
roepsorganisaties geaggregeerde specialist.

Op fiscaal vlak kan elke fout u duur te staan komen. 
Fiscaliteit is geen lachtertje! Uw gezond verstand is 
vaak nog de beste verdediging tegen praatjesma-
kers.

Indien u twijfelt, kunt u altijd terecht bij professio-
nals. Accountants, boekhouders en belastingconsu-
lenten hebben heel wat taken.
 
Erkende accountants en belastingconsultenten.
 
De activiteiten van een accountant omvatten vol-
gende taken bij privéondernemingen, openbare 
instellingen of hierin geïnteresseerde personen en 
organisaties:
• het verifiëren en opstellen van alle boekhoudkun-

dige documenten,
• het verschaffen van expertise op juridisch en 

privévlak wat betreft de boekhoudkundige orga-

nisatie van de onderneming, het analyseren van 
de boekhoudprocedures, de kredietsitautie, het 
rendement en de risico’s,

• de organisatie van de administratie en de 
boekhouding van de onderneming en het 
verstrekken van advies wat betreft de organisa-
tie van de boekhouding en van de administratie,

• de organisatie en het bijhouden van de boekhou-
ding van derden,

• specifieke opdrachten.
 
Erkende accountants en belastingconsulenten mo-
gen ook:
 
• raad geven over allerlei fiscale materies,
• de belastingplichtige helpen bij het vervullen 

van zijn fiscale verplichtingen,
• de belastingplichtige vertegenwoordigen.
 
Erkende belastingconsulenten zijn vaak betrokken 
bij:

• de organisatie van boekhouddiensten en het ge-
ven van raad hierover,

• het openen, bijhouden, centraliseren en afslui-
ten van de boekhouding voor het opstellen van 
de rekeningen,

• het bepalen van de resultaten en het opstellen 
van de jaarrekeningen in de wettelijk vereiste 
vorm,

• alle hierboven beschreven fiscale activiteiten.

Al deze professionals kunnen u ook helpen bij de 
keuze van een fiscale bemiddelaar als u een geschil 
heeft met de fiscuus. Maar ook hier geldt: beter 
voorkomen dan genezen.


