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Vrijstelling voor de jaarlijkse
vennootschapsbijdrage
Wanneer komt uw vennootschap in aanmerking voor de tijdelijke vrijstelling
van de vennootschapsbijdrage?
Uw vennootschap moet tegelijkertijd aan deze vijf voorwaarden voldoen (conform artikel 7 van het
Koninklijk Besluit van 15 maart 1993):
1. Enkel personenvennootschappen komen in aanmerking (de naamloze vennootschappen, commanditaire
vennootschappen op aandelen en vennootschappen die hun maatschappelijke zetel niet in België
hebben, zijn dus uitgesloten).
2. De personenvennootschap moet geregistreerd staan als commerciële onderneming of
ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
3. De personenvennootschap moet opgericht zijn na 1 januari 1991.
4. De zaakvoerders mogen in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer
dan drie jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
5. De meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen in de tien jaar voorafgaand
aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan drie jaar een zelfstandige activiteit hebben
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uitgeoefend.

Ondernemingsloket

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Aanvullende sociale verzekeringen
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Aanvraag vrijstelling jaarlijkse
vennootschapsbijdrage
1 Gegevens van de vennootschap
Naam vennootschap
Rechtsvorm (bv. nv, bvba, Comm. VA,...)

Oprichtingsdatum

Ondernemingsnummer
Maatschappelijke zetel
Nummer

Straat
Postcode

Plaats

Bus

Land

Telefoon
Rekeningnummer: IBAN

BIC

2 Gegevens van de mandatarissen en vennoten
Identiteit van de mandatarissen (zaakvoerder, bestuurder, enz.)
1

Voornaam

Naam

Rijksregisternummer
Functie
2 Voornaam

Naam

Rijksregisternummer
Functie
Identiteit van de werkende vennoten
1

Naam

Voornaam
Rijksregisternummer
Functie

2 Voornaam

Naam

Rijksregisternummer
Functie

3 Verklaring
Ondergetekende,
Naam

Voornaam

Functie in de vennootschap
verklaart op zijn/haar erewoord dat hogervermelde inlichtingen juist zijn en verbindt zich ertoe onmiddellijk
Xerius Sociaal Verzekeringsfonds schriftelijk op de hoogte te brengen van elk nieuw element dat een
wijziging kan meebrengen aan de antwoorden die in deze vragenlijst werden verstrekt.
Datum

Handtekening

De gegevens die u op dit formulier invult, worden uitsluitend verzameld voor de berekening van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage. Ze
worden beschermd door de Wet ‘Verwerking persoonsgegevens’ van 8 december 1992. Voor inzage of verbetering van uw gegevens kunt u
terecht in onze kantoren.
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Aanvullende sociale verzekeringen
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