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FEDERALE STEUNMAATREGELEN
UITSTEL VAN BETALING 
BELASTINGEN

UITSTEL INDIENING 
FISCALE AANGIFTEN

AFBETALINGSPLAN 
FISCALE SCHULDEN

SNELLERE BTW-TERUGGAVE

WAT Uitstel betaling van bedrijfsvoorheffing, 
btw, vennootschapsbelasting, 
rechtspersonenbelasting en 
personenbelasting

Uitstel indiening btw-aangiftes, IC-
opgaves, aangiften VennB, RPB, 
BNI 

Afbetalingsplan voor schulden 
bedrijfsvoorheffing, btw, 
vennootschapsbelasting, 
rechtspersonenbelasting en 
personenbelasting

Maandaangevers kunnen het btw-krediet 
op hun R/C d.d. 31/03/2020  sneller 
recupereren 

VOORWAARDEN Bedrijfsvoorheffing: 

betaling februari 2020: 13/05/2020
Betaling maart 2020: 15/06/2020
Betaling 1e kwartaal 2020: 15/06/2020

BTW

betaling februari 2020: 20/05/2020
Betaling maart 2020: 20/06/2020
Betaling 1e kwartaal 2020: 20/06/2020
Betaling bijz. btw-aangifte 629: 
20/06/2020

PB/VennB/BNI/RPB 

2 maanden automatisch uitstel voor 
aanslagen gevestigd vanaf 12/03/2020

BTW

aangifte februari 2020: 06/04/2020
aangifte maart 2020: 07/05/2020
aangifte 1e kwartaal 2020: 
07/05/2020
Klantenlisting 2019: 30/04/2020

VennB/BNI/RPB 

Aangiftes ingediend tussen 16/03 
en 30/04: uitstel tot 30/04/2020

Ondernemingen die 
betalingsproblemen hebben 
veroorzaakt door de coronacrisis. 

- Geen fraude
- Geen structurele 

betalingsmoeilijkheden
- Aangiften moeten tijdig 

ingediend worden

- De aangifte moet ingediend worden 
uiterlijk op 03/04

- Minimumbedrag moet 245 EUR 
bedragen

- Alle aangiften moeten ingediend zijn
- Rekeningnummer is gekend
- Er mag geen verzet bestaan tegen 

uitbetaling 

HOE Automatisch Automatisch Moet aangevraagd worden vóór 
30/06/2020 bij het 
invorderingscentrum via 
formulier

Via de periodieke btw-aangifte (vak 
“aanvraag terugbetaling”)
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https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx
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VOORAFBETALINGEN
SOCIALE BIJDRAGEN 
ZELFSTANDIGEN

UITSTEL 
WERKGEVERSBIJDRAGEN

AFBETALING 
WERKGEVERSBIJDRAGEN

WAT Uitstel voorafbetalingen minder nadelig 
door aanpassing bonificaties Q3 en Q4. 

1. Uitstel sociale bijdragen 
zelfstandigen Q1 en Q2 2020 tot 
31/03/2021 en 30/06/2021 

2. Geen verhoging bij niet-betaling 
Q1

3. Vermindering voorlopige 
bijdragen

4. Vrijstelling 

Uitstel betaling werkgeversbijdragen 
van Q1 en Q2 2020 tot 15 december 
2020

Afbetalingsplan voor 
werkgeversbijdragen Q1 en Q2 

VOORWAARDEN - Geen inkoop van eigen aandelen of 
kapitaalvermindering verrichten

- Geen dividend toekennen of betalen 
tussen 12/03/2020 en 31/12/2020

- Niet van toepassing voor natuurlijke 
personen die hierdoor meer 
bonificaties zouden verkrijgen.

PB                               VENNB            

VA1                3%                                   9%
VA2                2,5%                               7,5%
VA3                2,25%                             6,75%
VA4                1,75%                             5,25%

Voor zelfstandigen, meewerkende 
echtgenoten en bedrijfsleiders die 
getroffen zijn door de gevolgen van 
de coronacrisis. 

Voor werkgevers die verplicht 
hebben gesloten of vrijwillig hebben 
beslist te sluiten. 

Een werkgever zijn die personen 
tewerkstelt en door de coronacrisis 
problemen heeft deze te betalen 

HOE Automatisch 1. Aanvraag indienen bij SVF
2. Automatisch
3. Aanvraag indienen bij SVF
4. Aanvraag indienen bij SVF of via 

www.socialsecurity.be

Wie verplicht moest sluiten: 
automatisch
Wie vrijwillig sloot: indienen 
verklaring op eer

Aanvraag indienen bij SVF of via 
www.socialsecurity.be

http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
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UITSTEL BANCAIRE 
KREDIETEN

UITSTEL HYPTHECAIRE 
LENING

OVERBRUGGINGSRECHT TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

WAT Uitstel afbetaling kapitaal voor maximum 6 
maanden tot max. 31/10/2020 voor 
kredieten met een vast aflossingsplan, 
kaskredieten en vaste voorschotten.

Uitstel afbetaling kapitaal en 
interesten voor maximum 6 
maanden tot max. 31/10/2020

Tegemoetkoming voor zelfstandigen 
die hun activiteit stopzetten van 
1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR per 
maand (maart en april)

Soepelere toepassing (overmacht, 
parttime werkloosheid,…) 
- 70% van het laatste loon (max. 
2.754,76 EUR bruto) + 5,63 EUR per dag 

VOORWAARDEN Ondernemingen:

- Betalingsproblemen door de 
coronacrisis

- Gevestigd in België
- Geen achterstal op lopende kredieten, 

belastingen of sociale 
zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 
(of minder dan 30 dagen achterstal op 
29/02/2020)

- Alle contractuele kredietverplichtingen 
werden voldaan gedurende de laatste 
12 maanden voorafgaand aan 
31/01/2020  en er is geen actieve 
kredietherstructurering

Particulieren waarvan het inkomen is 
gedaald of weggevallen door:

- Tijdelijke of volledige 
werkloosheid

- Ziekte als gevolg van het 
coronavirus

- Sluiting van de zaak
- Overbruggingsmaatregelen

Op 1/02/2020 was er geen 
betalingsachterstand en het krediet 
heeft betrekking op de enige 
woning/hoofdverblijfplaats.

De kredietnemer heeft op het 
moment van de aanvraag een 
roerend vermogen van minder dan 
25.000 EUR.

Netto maandinkomen > 1.700 EUR = 
enkel uitstel van betaling van 
kapitaalaflossingen. 

Zelfstandigen in hoofdberoep, 
meewerkende echtgenoten in 
maxistatuut en helpers.

Zelfstandigen in bijberoep die 
sociale bijdragen betalen zoals een 
zelfstandige in hoofdberoep (min. 
745,51 per kwartaal)

- Zelfstandigen die verplicht sluiten: 
er is geen minimumduur, 
volledige sluiting is niet vereist 
(bv. webshop en 
afhaalmogelijkheden), geen 
vervangingsinkomen

- Zelfstandigen die zelf besluiten te 
sluiten: minimum 7 dagen sluiting, 
er mag geen activiteit meer zijn 
(M.u.v. dringende interventies), 
geen vervangingsinkomen

Zowel voor arbeiders als bedienden 
wanneer deze niet kunnen werken door: 
quarantaine, verplichte sluiting, 
economische impact onderneming door 
corona…

26,75% bedrijfsvoorheffing wordt 
ingehouden. Er wordt geen RSZ 
ingehouden. 

HOE Aanvragen bij de bank en impact op de 
liquiditeiten door de crisis aantonen. 

Aanvragen bij de bank Aanvraag bij het SVF (maart: vóór 
einde Q2 en april: vóór einde Q3)

Vereenvoudigde procedure voor de 
WG. WN dient C3.2 Corona in te vullen 
en bezorgen aan uitbetalingsinstantie
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HINDERPREMIE COMPENSATIEPREMIE 
TEGEMOETKOMING WATER-
EN ENERGIEFACTUUR

UITSTEL INNING 
VERKEERSBELASTING

WAT Subsidie (fiscaal vrijgesteld) voor verplicht 
gesloten Vlaamse ondernemingen. 

Subsidie (fiscaal vrijgesteld) voor 
Vlaamse ondernemingen met 
omzetverlies van 60% tss 15/03 
en 30/04 2020 i.v.m. vorig jaar 

202,68 EUR tegemoetkomen voor 
werknemers die tijdelijk werkloos of 
deeltijds werkloos zijn geworden

Inning verkeersbelastingen voor 
vennootschappen zal 4 maanden 
worden uitgesteld. 

VOORWAARDEN - Voor zelfstandigen in hoofdberoep of 
zelfstandigen in bijberoep die 
gelijkaardige sociale bijdragen 
verschuldigd zijn als een zelfstandige in 
hoofdberoep.

- Voor ondernemingen met werkende 
vennoten of minstens één VTE in dienst.

- Verenigingen en VZW’s met minstens 
één VTE in dienst. 

▪ 4.000 EUR bij volledige verplichte 
sluiting

▪ 2.000 EUR voor verplichte sluiting in het 
weekend.

▪ Vanaf 6 april: 160 EUR per bijkomende 
verplichte sluitingsdag

▪ Meerdere vestigingen: max. 5 
uitkeringen/onderneming indien elke 
vestiging minstens 1 VTE

▪ Max. 1 premie per 
ondernemingsnummer op dezelfde 
locatie

- Voor zelfstandigen in 
hoofdberoep of zelfstandigen 
in bijberoep die gelijkaardige 
sociale bijdragen 
verschuldigd zijn als een 
zelfstandige in hoofdberoep: 
3.000 EUR

- Zelfstandigen in bijberoep 
die een inkomen hebben 
tussen € 6.996,89 en 
€ 13.993,78 kunnen een 
beroep doen op een 
compensatiepremie van 
€ 1.500 

- Niet voor zelfstandigen in 
bijberoep die dit combineren 
met een job als werknemer 
van 80% of meer

- Meerdere vestigingen: max. 5 
premies 

- Werknemer moet in Vlaanderen 
gedomicilieerd zijn

- Werknemer moet in het statuut ‘tijdelijk 
werkloos’ terechtkomen als gevolg van 
de coronacrisis (ook wie deeltijds 
werkloos wordt)

Als er meer dan één gezinslid tijdelijk 
werkloos wordt, wordt er 1 
tegemoetkoming per werknemer die 
tijdelijk werkloos is toegekend. 

- Aanslagbiljetten verstuurd vanaf 
26 maart: betaaltermijn van 6 
maanden

- Aanslagbiljetten verstuurd nog 
met termijn van 2 maanden: de 
belastingplichtige mag zelf 4 
maanden bijtellen. 

HOE Online aanvragen ten laatste op 19 mei via 
https://www.aanvraagcoronapremie.be/

Online applicatie op de website 
van Vlaio (nog niet gekend)

Automatisch Automatisch (wel zelf 4 maanden 
bij te tellen bij aanslagen van vóór 
26/03)

https://www.aanvraagcoronapremie.be/
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UITSTEL AANGIFTE 
NALATENSCHAP

UITSTEL ONROERENDE 
VOORHEFFING 

VERLENGING TERMIJN 
GUNSTREGIMES 
REGITRATIEBELASTING

AFBETALINGSPLANNEN 
VLAAMSE 
BELASTINGDIENST

WAT Uitstel aangifte nalatenschap bij 
overlijden.

De aanslagbiljetten OV worden 
pas vanaf september 2020 
verstuurd. 

Men krijgt 2 maanden extra tijd na het 
einde van de periode van verstrengde 
corona-maatregelen om aan de 
voorwaarden te voldoen. De termijn 
wordt automatisch verlengd als de 
verstrengde maatregelen langer van 
kracht blijven. 

Soepele beoordeling van 
aanvragen voor afbetalingsplannen 

VOORWAARDEN De Vlaamse Belastingdienst zal soepel 
uitstel toestaan, mits tijdig aangevraagd, 
voor aangiften nalatenschap waarvoor de 
normale indieningstermijn 
verstreek/verstrijkt tussen 13/03/2020 en 
05/04/2020.

2 maanden uitstel wordt toegekend, een 
langer uitstel moet gemotiveerd worden. 

Voor rechtspersonen. 

(Eenmanszaken kunnen soepel 
een afbetalingsplan vragen en 
eventueel kwijtschelding van 
nalatigheidsinteresten)

Gunstregimes:

- Teruggave bij wederverkoop binnen 
de twee jaar

- Meeneembaarheid door verrekening
- Domiciliëringsverplichting in de enige 

gezinswoning
- Domiciliëringsvoorwaarde bij het 

verlaagd tarief voor bescheiden 
woning 

Afbetalingsplan over max. 48 
maanden kan gevraagd worden 
voor bv. navorderingen 
registratiebelasting, OV en 
verkeersbelastingen. 

HOE Aanvragen via Vlabel via het 
contactformulier. 

Automatisch Automatisch Aanvragen via Vlabel. 

https://belastingen.fenb.be/ui/public/landing
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HINDERPREMIE
OPSCHORTING CITY 
TAX 

ONDERSTEUNING CASH-
FLOW

VERSNELDE WERKING 
ECONOMISCHE 
EXPANSIESTEUN

WAT Subsidie (fiscaal vrijgesteld) voor verplicht 
gesloten Brusselse ondernemingen. 

Belasting op toeristische logies 
niet verschuldigd voor periode 
van 1 januari tot 30 juni 2020.

Ondersteuning van cashflow getroffen 
bedrijven door (via het Brussels 
Waarborgfonds) overheidsgaranties op 
bankleningen toe te kennen, voor een 
totaal bedrag van 20 miljoen euro.

Versnelde of zelfs vervroegde 
verwerking, vastlegging en 
uitbetaling van economische-
expansiesteun voor de horeca, de 
toeristische sector, de 
evenementensector en de culturele 
sector.

VOORWAARDEN - Handelszaken, winkels en inrichtingen die 
verplicht gesloten zijn, met inbegrip van 
de restaurants die maaltijden om mee te 
nemen aanbieden en de hotels ;

- Minder dan 50 FTE tewerkstellen (in totaal, 
niet per vestigingseenheid)

- Actief zijn in een van de sectoren die zijn 
worden geviseerd (a.d.h.v. de NACE-code)

▪ 4.000 EUR bij volledige verplichte sluiting
▪ Meerdere vestigingen: max. 5 

uitkeringen/onderneming indien elke 
vestiging minstens 1 VTE

▪ Max. 1 premie per ondernemingsnummer 
op dezelfde locatie

Voorwaarden moeten nog worden 
uitgewerkt.

HOE Online aanvragen ten laatste op 18 mei via 
formulier incl. laatste btw-aangifte en RIB-
attest (FIFO-systeem + op is op)

Automatisch Contact opnemen met de 
dossierbeheerder van uw 
kredietinstelling.
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BIJKOMENDE LENING
VERSTERKTE BEGELEIDING 
VOOR BEDRIJVEN IN 
MOEILIJKHEDEN

TAXISECTOR
SOCIALE ECONOMIE EN 
DIENSTENCHEQUES

WAT Mogelijkheid om een lening tegen een 
verlaagde intrestvoet toe te kennen aan 
de kernleveranciers van de horecasector, 
zodat zij de horecazaken een 
betalingstermijn kunnen bieden.

Versterkte begeleiding van bedrijven in 
moeilijkheden door hub.brussels, in 
samenwerking met het Centrum voor 
Ondernemingen in Moeilijkheden 
(COM), waarvan de financiering is 
verhoogd met 200.000 euro.

Vrijstelling van de belasting op 
taxidiensten of voertuigen met 
chauffeur.

Bedrijven van de sociale 
inschakelingseconomie kunnen 
beroep doen op alle maatregelen 
genomen door het Brussels 
Gewest.

VOORWAARDEN - Horecazaken met meer dan 50 
personeelsleden.

- Moratorium op de kapitaalaflossing 
van leningen toegekend door 
finance&invest.brussels aan bedrijven 
van de getroffen sectoren

- Gewestelijke tussenkomst van 
14,60 EUR per uur blijft 
behouden (al dan niet 
gepresteerd)

- Enkel haalbaar indien de 
federale overheid ermee 
instemt de sociale bijdragen 
voor deze sector af te schaffen. 

HOE Via een specifiek aanvraagformulier (moet 
nog worden gepubliceerd).

Schriftelijke aanvraag in te dienen bij  
Brussel Fiscaliteit binnen de 6 
maanden te rekenen vanaf de 
zevende dag volgend op de 
verzending van het aanslagbiljet.
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UITSTEL ONROERENDE 
VOORHEFFING

IMAGO VAN BRUSSEL INZAKE SPORT EN 
GELIJKE KANSEN

OPSCHORTING LEZ-BOETES

WAT De aanslagbiljetten OV worden pas 
vanaf de zomer 2020 verstuurd.

Maatregelen om de evenementen-, toerisme-, cultuur- en 
sportsector in Brussel te steunen.

Opschorting van de datum waarop de 
verzending van de boetes in het kader van de 
LEZ van start gaat (normaalgezien van start per 
1/4/2020 voor de sinds 2018 betrokken 
wagens).

VOORWAARDEN - Wat de evenementen betreft die volledig of gedeeltelijk 
plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:

▪ Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip 
in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het 
subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.

▪ Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om 
deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds 
aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement 
te vereffenen.

- Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
▪ Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die 

niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de 
subsidie niet terug te betalen.

▪ Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum 
hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie 
opgestart te worden en wordt de analyse van de 
verantwoordingstukken versoepeld.

De inwerkingtreding van de boetes wordt 
uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum 
van de maatregelen die de federale overheid 
neemt ter bestrijding van de Covid-19 
pandemie. 

HOE Automatisch Automatisch
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HINDERPREMIE
OPSCHORTING 
BETALINGSTERMIJN 
BELASTINGEN

DIVERSE FISCALE 
TERMIJNEN WORDEN 
BEVROREN

POSITIEVE FISCALE 
BESLISSINGEN

WAT Subsidie (fiscaal vrijgesteld) voor verplicht 
gesloten Waalse ondernemingen. 

De betalingstermijn voor de belastingen 
wordt opgeschort tijdens de duur van 
de maatregelen.

Termijnen voor indienen van 
bezwaren en fiscale 
verzoekschriften, alsook voor 
negatieve fiscale beslissingen 
worden bevroren.

Positieve fiscale beslissingen 
worden uitgevoerd.

VOORWAARDEN - Voor micro en kleine ondernemingen
- Een activiteit uitoefenen in Wallonië 

(op de maatschappelijke zetel of op 
een vestigingseenheid)

- Een activiteit hebben vóór 12/03/2020
- Actief zijn in een van de beoogde 

sectoren (adhv NACE-code)
- Sociale bijdragen voor 2018 werden 

betaald

▪ 5.000 EUR bij volledige verplichte 
sluiting

▪ 2.500 EUR bij gedeeltelijke impact
▪ Max. 1 premie per 

ondernemingsnummer op dezelfde 
locatie

HOE Online aanvragen ten laatste 60 dagen na 
verplichte sluiting via: 
www.indemnitecovid.wallonie.be

Automatisch Automatisch Automatisch

https://indemnitecovid.wallonie.be/
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VERSOEPELING 
INVORDERINGSPROCEDURES

VEREENVOUDIGING 
AFBETALINGSPLANNEN

MATIGING 
ADMINISTRATIEVE BOETES 
KILOMETERHEFFING

AANPASSING TERMIJN 
GUNSTREGIME BIJ 
WEDERVERKOOP OG

WAT Lopende / op te starten 
invorderingsprocedures worden 
versoepeld (ook op niveau van 
gerechtsdeurwaarders).

Afbetalingsplannen zullen worden 
vereenvoudigd.

Administratieve boetes omtrent de 
kilometerheffing zullen worden 
gematigd.

Termijn wordt verlengd tot na het 
opheffen van de maatregelen 
zodat men nog steeds van het 
gunstregime kan genieten bij een 
wederverkoop van een OG.

VOORWAARDEN

HOE Automatisch Automatisch Automatisch
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VERLAGING REGISTRATIERECHT 
HYPOTHECAIRE MANDATEN

VERLAGING BELASTING AUTOMATISCHE 
ONTSPANNINGSTOESTELLEN

STEUNMAATREGELEN DOOR 
SRIW, SOWALFIN EN GROEP 
SOPEGA

WAT Registratierecht op het vestigen van hypothecaire 
mandaten wordt verlaagd tot 0%.

Belasting op automatische ontspanningstoestellen wordt met 
1/12 per maand verminderd bij belastingplichtigen die 
verplicht moeten sluiten.

Algemene bevriezing van de uitstaande 
leningen door SRIW, SOWALFIN en groep 
SOPEGA

VOORWAARDEN - SOWALFIN:
▪ Handhaven of vergroten van de cashflow 

voor de KMO’s

- SOPEGA:
▪ Aanvulling van de garanties via SOWALFIN

- SRIW:
▪ Garanties voor ondernemingen die niet 

binnen het KMO-profiel vallen

HOE Automatisch Automatisch Contact opnemen met de dossierbeheerder 
van de desbetreffende tool
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DRIES 
TORREELE
TAX & LEGAL

ANNELEEN 
WYDOOGHE
HR SOLUTIONS

STEPHANIE 
VANMARCKE
TAX & LEGAL

Hebt u vragen in verband met het coronavirus of wilt u meer weten over een van deze maatregelen? 
Contacteer ons telefonisch, via Skype of via het platform waarmee u zelf het liefst aan de slag gaat.

VANDELANOTTE.BE/CORONAVIRUS CORONA@VDL.BE056 42 81 31 --


