
Tweeëntwintig coronamaatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen 

De coronacrisis treft de bedrijfswereld hard. Bepaalde bedrijven sluiten de deuren voor onbepaalde tijd. Anderen blijven open onder strikte 
voorwaarden om de veiligheid van personeel en klanten te vrijwaren. Gelukkig kan uw onderneming rekenen op een aantal steunmaatregelen 
van de overheid om deze moeilijke periode te doorstaan. Wij bieden u een overzicht van de maatregelen die nu in voege zijn getreden.  
Van zodra de overheid nieuwe maatregelen treft, wordt dit schema aangepast.

When you have to be right

OVERZICHT

Praktische maatregelen: uitstel indiening aangiftes en betaling 

Wat? Timing? Meer info?

1 Tax shelter: meer tijd voor uitgaven Voor de ‘tax shelter’ voor audiovisuele werken en voor podiumkunsten 
geldt als voorwaarde dat de producent uitgaven moet doen voor een 
bepaald bedrag binnen een bepaalde termijn. 
Voor de podiumkunsten wordt de normale termijn van 24 maanden voor 
het verrichten van uitgaven, verlengd met 6 maanden. 
Voor de audiovisuele sector wordt de normale termijn van 18 maanden 
(24 maanden voor tekenfilms) ook verlengd met 6 maanden.
De producent moet wel aantonen kunnen aantonen dat hij rechtstreekse 
schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid  
uitgevaardigde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Zie hier

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/tax-shelter-audiovisuele-productie/belangrijke-mededelingen#q1
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2 Tijdelijke aanpassing voordelen voor voorafbetalingen Vennootschappen die geen dividenden uitkeren of  
kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van  
12 maart tot 31 december: 

- Voorafbetalingen in het derde kwartaal:  
voordeel van 6% naar 6,75%.

- Voorafbetalingen in het vierde kwartaal:  
voordeel stijgt van 4,5% naar 5,25%.

Zelfstandigen (personenbelasting): 
- Voorafbetalingen in het derde kwartaal:  

voordeel stijgt 2% naar 2,25.
- Voorafbetaling in het vierde kwartaal:  

voordeel stijgt van 1,5% naar 1,75%.

Zie hier

3 Ontwerpaanvraag thuiswerkvergoeding rulingdienst. Werkgevers kunnen hun personeel een belastingvrije vergoeding geven 
van 126,94 euro/maand door de conoracrisis. De rulingdienst stelt een 
standaardaanvraag ter beschikking. 

Zie hier voor de standaardaanvraag

4 Automatisch uitstel betaling van personenbelasting,  
vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners  
en de rechtspersonenbelasting voor de afrekening van  
deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf  
12 maart 2020.

Extra termijn van 2 maanden bovenop normale betaaltermijn  
en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten. 

Zie hier

5 Automatisch uitstel van betaling voor de btw. Automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw  
zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Betaling over  Termijn verlengd tot 
Maandaangifte – februari 2020  20 mei 2020 
Maandaangifte – maart 2020  20 juni 2020 
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  20 juni 2020 

Zie hier

https://alexanderdecroo.be/voorafbetalingen-aanpassing/
https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19
https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/
https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/
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6 Automatisch uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing. Automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de  
bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Betaling over  Termijn verlengd tot 
Maandaangifte – februari 2020  13 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020  15 juni 2020 
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  15 juni 2020 

Zie hier

7 Uitstel aangiftes venb., RPB, BNI-ven. Voor de aangiften  
met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 
30 april 2020.

Uitstel tot en met 30 april 2020. Zie hier

8 Uitstel periodieke btw-aangiften. Aangifte over  Termijn verlengd tot 
Februari 2020  6 april 2020 
Maart 2020  7 mei 2020 
1ste kwartaal 2020  7 mei 2020 

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf  
die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten,  
krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend  
op de aangifteperiode.

Zie hier

9 Uitstel intracommunautaire opgave. Opgave over Termijn verlengd tot 
Februari 2020  6 april 2020 
Maart 2020  7 mei 2020 
1ste kwartaal 2020  7 mei 2020

Zie hier

10 Uitstel jaarlijkse klantenlisting. Termijn verlengd tot 30 april 2020. Zie hier
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https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/
https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/


11 Versnelde teruggave btw-krediet voor indieners van 
btw-maandaangiften 

Alle indieners van btw-maandaangiften – ook zij die géén vergunning 
maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd 
worden – zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde 
teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant 
(met datum van uitwerking 31 maart 2020).

- Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen 
genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’  
en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte  
van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.

- Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.

- De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag  
terugbetaling’ aangekruist is.

 Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een  
verbeterende aangifte (PDF, 700.48 KB), indienen om deze optie te 
wijzigen.

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk  
op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk  
op 30 april 2020 gebeuren.

Zie hier
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https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-wijzigen-voorgaande-aangifte-2016.pdf


Maatregel? Wat? Timing? Meer info?

12 Compensatiepremie Ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder  
mogen werken of winkels die openblijven maar door de  
beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, 
kunnen een compensatiepremie aanvragen (vb. eventsector, 
freelancers, tandartsen, psychologen, pralinewinkel …)

Zie hier

13 Zes maanden uitstel voor 
woon-en ondernemings-
krediet

Er kan betalingsuitstel van het hypothecair krediet en het 
ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximum 
zes maanden indien aan bepaalde toekenningsvoorwaarden 
voldaan. De banken zullen geen dossier- of administratieve 
kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

Aanvraag t.e.m. 30 april 2020: 
max. 6 maanden uitstel t.e.m  
31 oktober 2020

Aanvraag na 30 april 2020: max. 
uitstel tot 31 oktober 2020

Zie hier

14 Coronamaatregelen voor 
bedrijven en winkels

Wie mag open blijven onder welke omstandigheden? Vanaf woensdag 18 maart 2020 
om 12 uur tot en met 19 april 
2020. De maatregelen kunnen 
eventueel nog eens met 2 weken 
verlengd worden.  

Zie hier

BS. 23/03/2020, Ed. 2, nieuwe lijst  
van essentiële diensten.

Financiële maatregelen

5

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.decroo.belgium.be/nl/zes-maanden-uitstel-voor-woon-en-ondernemingskrediet
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-versterkte


15 Steunmaatregel  
bij FOD Financiën

Wie? 

Natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een  
ondernemingsnummer (KBO) die het volgende ondervinden: 

- Daling van het omzetcijfer 
- Aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties 
- Gevolgen van een “kettingreactie” met  

partnerondernemingen …)
- … 

Wat? 

- Afbetalingsplan 
- Vrijstelling van nalatigheidsintresten 
- Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling 

Welke schulden? 

-	 Bedrijfsvoorheffing
- Btw 
- Personenbelasting 
- Vennootschapsbelasting 
- Rechtspersonenbelasting 

Aanvraag vóór 30 juni 2020. Zie hier

16 Kmo-groeisubsidie Subsidie voor het aantrekken van een externe adviseur  
en/of	het	aanwerven	van	een	strategisch	profiel:	

- om nieuwe markten te verkennen 
- of om de bevoorradingsketen wegens het coronavirus 

te herzien.

Aanvraag vóór de start van  
de tewerkstelling van de  
strategische medewerker en 
vóór de start van de  
adviesprestaties. 

Zie hier

17 Uitstel van betaling  
sociale bijdragen  
1ste en 2de kwartaal 2020

Zelfstandigen kunnen bij hun socialeverzekeringsfonds  
een jaar uitstel vragen van voorlopige sociale bijdragen  
zonder verhogingen en invloed op de uitkeringen.

Deze aanvraag kan ingediend 
worden tot 15 juni 2020.

Bijdrage eerste kwartaal 2020:  
te betalen vóór 31 maart 2021.

Bijdrage tweede kwartaal 2020:  
te betalen vóór 30 juni 2021.

Zie hier

of 

Neem contact op met uw 
socialeverzekeringsfonds
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wie-kan-van-deze-subsidie-gebruik-maken-en-voor-wat
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen


18 Vermindering voorlopige  
sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun  
voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 indien hun  
beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke  
drempels. Deze maatregeling geldt voor eenmanszaken  
en voor vennootschappen indien u door de verminderde  
omzet een lager loon dient uit te keren.

Zie hier

of 

Neem contact op met uw  
socialeverzekeringsfonds

19 Vrijstelling sociale  
bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende  
echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, 
kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. 

Kwijtschelding van  
verhogingen (artikel 48 ARS)
Mail naar  
mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be

Vrijstelling van bijdragen (DVR)
Mail naar  
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
Of neem contact op met uw 
socialeverzekeringsfonds

OPGELET! 
Vroeg u uw vrijstelling van bijdragen 
online aan? Dan meldt u dit best ook 
aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be 
voor een snellere behandeling van  
uw dossier.

20 Overbruggingsrecht Zelfstandigen/helpers in hoofdberoep en meewerkende  
echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten  
onderbreken n.a.v. de sluitingsmaatregelen genomen door  
de federale overheid hebben recht op een  
overbruggingskrediet voor de maanden maart en april. 

Andere zelfstandigen/helpers in hoofdberoep en meewerkende 
echtgenoten die in maart en april min. 7 opeenvolgende  
kalenderdagen hun activiteit onderbreken nav het  
coronavirus (vb. zelfstandigen die hun activiteit moeten  
onderbreken omwille van in quarantaine geplaatste  
werknemers, wegens onderbroken leveringen ...) hebben  
recht op premie. 

Aanvraag bij sociaal  
verzekeringsfonds vóór het  
einde van het tweede kwartaal 
dat volgt op het kwartaal  
waarin u de zelfstandige  
activiteit hebt stopgezet.

Zie hier
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https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
mailto:mailbox-rek%40rsvz-inasti.fgov.be?subject=
mailto:mailbox-dvr%40rsvz-inasti.fgov.be?subject=
https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
mailto:mailbox-dvr%40rsvz-inasti.fgov.be?subject=
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus


Onze	redactie	stelt	alles	in	het	werk	om	u	te	voorzien	van	de	meest	correcte	en	volledige	informatie	over	de	fiscale	impact	van	het	coronavirus	 
en de steunmaatregelen die genomen worden. Op monKEY	wordt	alle	fiscale	informatie	voor	u	gebundeld.

Bent u nog geen abonnee van monKEY, maar wil u graag toegang? 
U kan onze databank 14 dagen gratis uitproberen, zodat u nu al de nodige informatie kan verzamelen.

wkbe.be/monkey-trial à 
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21 Hinderpremie Vlaanderen 
(ook voor afhaaldiensten 
in restaurants):

Premie voor bedrijven die verplicht worden volledig te sluiten. 
Het gaat hier om de sluiting van de fysieke locatie. De steun 
wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één 
ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.  

Online indiening aanvraag  
uiterlijk op 5 mei 2020. 

Zie hier

22 Tijdelijke werkloosheid Zelfstandigen: 

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie  
worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt  
zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een  
arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan u vragen om geen sociale  
bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte  
(“gelijkstelling wegens ziekte”).

Uw medewerkers: 

Indien u personeel in dienst heeft en u moet volledig  
of enkel in het weekend sluiten dan is er een grote kans  
dat u gebruik kan maken van tijdelijke werkloosheid  
wegens overmacht. Wanneer u een daling kent van de  
omzet, productie, bestellingen en bijgevolg minder werk 
heeft voor uw personeel dan kan u eventueel beroep doen 
op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Zie hier
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https://login.wolterskluwer.eu/as/authorization.oauth2
https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/oplossingen/databanken/monkey-be/monkey-trail/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie
https://www.rsvz.be/nl/faq/hoe-zit-het-met-de-terugbetaling-van-mijn-ziektekosten
https://www.rsvz.be/nl/ziekte-en-invaliditeit
https://www.rsvz.be/nl/faq/wat-met-mijn-sociale-bijdragen-als-ik-ziek-ben
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

