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Corona-update 26/092020 

 

 

Hopelijk is iedereen deze vreemde Corona-periode goed doorgekomen.  Hoewel iedereen 

ondertussen het “C-woord” beu is gehoord, hierna toch nog enkele interessante Coronatips: 

- Relancepremie van 1.291,69 EUR (of 1.614,10 EUR bij gezinslast): indien u in volle corona-

crisis verplicht hebt moeten sluiten, kan u deze premie aanvragen.  Bijkomende voorwaarde 

is een omzetverlies van 10% in het 2e kwartaal ’20 t.o.v. 2e kwartaal ‘19 

 

- Ouderschapsuitkering indien kinderen < 12 jaar: premie van 532,24 EUR/maand of 875 

EUR/maand voor éénoudergezinnen. 

Quasi geen voorwaarden, behalve dat u de werkuren heeft moeten terugschroeven om te 

zorgen voor kinderen < 12 jaar. 

 

- Tijdelijke verhoging investeringsaftrek naar 25 % indien investering is gebeurd tussen 12/3 

en 31/12/20.  Dit moet dan gaan voor investeringen die 100% beroepsmatig worden gebruikt 

(en niet bijvoorbeeld een personenwagen). 

 

- Receptiekosten zijn 100 % aftrekbaar indien deze plaatsvinden tussen 08/06/20 en 

31/12/20.  Uiteraard indien 100 % beroepsmatig. 

 

- Comsumptiecheques ten bedrage van 300 EUR voor personeel (jammer genoeg niet voor 

zaakvoerders).  Wanneer u uw personeel wenst te belonen, kan dit als cadeau gegeven 

worden.  Deze kost is 100% aftrekbaar en vrijgesteld van RSZ. 

Met deze cheques kan men terecht in de horeca, cultuur of sportvereniging. 

 

- Indien u dit jaar een verlies verwacht door Corona, en u had vorig jaar nog winst, gelieve ons 

te willen contacteren zodat we stappen kunnen ondernemen om eventuele winsten vrij te 

stellen. 

 

- Vrijstelling deel bedrijfsvoorheffing ingevolge tijdelijke werkloosheid.  Normalerwijze heeft 

uw sociaal secretariaat het nodige hiervoor gedaan. 

 

Daarnaast zijn er nog vele andere maatregelen, teveel om op te sommen.  Hierna toch nog enkele: 

- In het 4e kwartaal 2020 (vóór 20/12) is er uitzonderlijk geen BTW-voorschot te betalen. 

 

- Aftrek % belastingvermindering van giften stijgt dit jaar van 45% naar 60%. 

 

- Percentages voorafbetaling zijn llchtjes gedaald.  Penalisatie is dus minder hoog wanneer u 

geen of onvoldoende voorafbetalingen hebt gedaan.  Eén van de voorwaarden is dan wel dat 

er geen dividenduitkering plaatsvindt.  
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