Brussel, 25 februari 2021
Advies 2021/04
Uitgebracht op vraag van de ministers van Zelfstandigen
Artikel 110, §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

De vennootschapsbijdrage : uitstel van betaling
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Samenvattend
Aan het Comité wordt voor advies een wetsontwerp voorgelegd om de uiterlijke
vereffeningdatum voor de vennootschapsbijdrage 2021 te wijzigen van 30 juni in 31 december
2021. Het Comité brengt een positief advies uit.

1

Het voorstel

Vennootschappen zijn jaarlijks een forfaitaire bijdrage verschuldigd ten voordele van het sociaal
statuut van de zelfstandigen. Deze bijdrage moet uiterlijk vereffend zijn vóór 1 juli van elk
bijdragejaar 1. Gelet op de impact van de Covid-19-pandemie op de activiteiten en de inkomsten
van de bedrijven, voorziet het wetsontwerp een verschuiving van de uiterste datum voor
ontvangst van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2021 van 30 juni naar 31 december 2021 2.
Hiertoe zou artikel 92ter van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse
bepalingen aangevuld worden met een lid, luidende:
“In afwijking van artikel 92 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse
bepalingen dient de bijdrage die betrekking heeft op het jaar 2021 te worden geïnd vanaf 1

Of uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de vennootschap werd
opgericht of aan de belasting der niet-inwoners werd onderworpen.
2
In 2020 werd een vergelijkbare maatregel genomen.
1

1

september 2021 en vereffend ten laatste op 31 december 2021 of uiterlijk de laatste dag van de
derde maand volgend op de maand waarin de vennootschap werd opgericht of aan de belasting
der niet-inwoners werd onderworpen, voor zover die laatste dag 31 december 2021 niet
voorafgaat.”

2

Het advies van het Comité

Het Comité brengt een positief advies uit met betrekking tot het voorstel om de uiterlijke datum
voor de vereffening van de vennootschapsbijdrage 2021 te wijzigen van 30 juni in 31 december
2021. De maatregel komt tegemoet aan een reële nood van heel wat ondernemingen die door
de coronacrisis getroffen worden en in het bijzonder van diegene die reeds geruime tijd verplicht
gesloten zijn.
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