Verlaag uw belastingen
door in start-ups en
scale-ups te investeren
Een fiscale stimulans om Belgisch
ondernemerschap te steunen
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Is dit e-boek
geschikt
voor jou?
Geïnteresseerd in een
belastingvermindering?
Het is nu mogelijk om op basis van uw
investeringen via participatieve financiering
een belastingvermindering te eisen. Het
nieuwe Tax Shelter-programma voor start-ups
en scale-ups in België geeft recht op een
belastingvermindering ter waarde van 25%,
30% of 45% van het door u geïnvesteerde
bedrag!
Dit e-boek verduidelijkt alles over de Tax
Shelter die in augustus 2015 door de Belgische
regering werd goedgekeurd, zoals het van
toepassing is op participatieve financiering.
Vanaf 1 februari 2017 komen investeringen via
participatieve financiering ook voor Tax
Shelter-verminderingen in aanmerking, wat dit
type van belastingvermindering voor meer
mensen toegankelijk maakt!

Het is de missie van Spreds om ondernemers te
s te u n e n d o o r h e n to e g a n g te g eve n tot e e n
revolutionaire manier van financiering. We hebben
l a n g g ewa c h t o p d e ko m s t va n d e ze we t . We
ver welkomen dit nieuwe juridisch kader om
participatieve financiering investeringen in KMO’s en
micro-ondernemingen aan te moedigen.
De Tax Shelter is een buitenkans voor iedereen die
geïnteresseerd is in het verminderen van zijn of haar
belastingen door te investeren in jonge bedrijven

Lees verder en leer hoe ook u kunt
genieten van het Tax Shelter-programma.
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Dit e-boek is voor:

Investeerders
Dit e-boek is voor iedereen die zijn of haar
belastingen wil verminderen door in bedrijven te
investeren.
Het is een overzicht van de Tax Shelter voor alle
investeerders, zowel beginners als gevorderden, en
d i e n t teve n s a l s i n l e i d i n g to t i nve s te re n v i a
par ticipatieve financiering op Spreds.
Door in Tax Shelter campagnes op Spreds te
investeren,
kunt
u
jaarlijks
een
belastingvermindering tot €45,000 eisen!

Ondernemers
Bent u een Belgische star t-up of scale-up?
Indien u geïnteresseerd bent om via
investeerders kapitaal op te halen, uw
b u s i n e s s p l a n te l a te n va l i d e e re n d o o r h e t
g rote re p u b l i e k e n e e n g e m e e n sc h a p va n
ambassadeurs te creëren, dan is dit e-boek
voor u!
Met Tax Shelter-investeringen via par ticipatieve
financiering op Spreds kunt u het waar maken!

Belastingadviseurs
Bent u een accountant, fiscaal jurist of fiscaal
adviseur met klanten in België?
Indien u geïnteresseerd bent om uw klanten beter
advies te verstrekken over hoe zij hun belastingen
kunnen verminderen en hoe zij een
belastingvermindering op hun investeringen kunnen
eisen, dan is dit e-boek voor u.
Leer meer over de Belgische Tax Shelter-wetgeving
en help uw klanten om hun belastingen beter te
plannen.
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Wat is
participatieve
financiering?
Wie is Spreds?
U bent in een fiscaal voordeel geïnteresseerd,
maar u wilt eerst de basisideeën opfrissen?
Deze sectie beschrijft wat de Tax Shelter is,
wat participatieve financiering is bij Spreds en
hoe u vandaag nog kunt investeren in een
veelbelovende star t-up of scale-up vanaf
slechts €500.

Wat is Spreds?

Een participatieve financiering platform dat
iedereen toelaat om samen met professionele
investeerders in groeiende ondernemingen te
investeren, en dit vanaf €500.
• Missie: Ondernemers sterker maken en
durfkapitaal toegankelijk maken.
• Opgericht in juli 2011, 43.000 leden
steunden samen met professionele
investeerders 300 campagnes, en investeerden meer dan €108,000,000.
• Ons veilig platform laat participatieve
financiering toe binnen de hele Europese
Unie.
• Onze wettelijke structuur maakt het voor
de crowd eenvoudig om te investeren. Wij
verzamelen investeringen in één aparte
legaal geheel, wat investeren in jonge
bedrijven gemakkelijk, veiliger en
toegankelijk maakt.

Wat is
participatieve
financiering ?
Participatieve financiering (of Crowdfunding) is een
collectieve investering in een bedrijf of in een
product.
Er bestaan vier types crowdfunding:
• Kapitaal crowdfunding: bedrijven hebben
fondsen nodig. In ruil daarvoor ontvangen
investeerders een belang in de onderneming, of deelnemingseffecten.
• Lening crowdfunding: bedrijven vragen
om een lening en crowd investeerders
worden binnen een bepaalde tijdsperiode
hun bedrag plus interest terugbetaald.
• Donatie crowdfunding: donaties waarbij
geen vergoeding wordt vooropgesteld,
zoals bijvoorbeeld aan een goed doel.
• Premie crowdfunding: investeerders
ontvangen een geschenk of een dienst in
ruil voor hun fondsen.

Spreds focust op de eerste twee vormen: kapitaal en lening.
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Tax
Le Shelter:
Tax Shelter :
Un nouvel avantage fiscal permettant

Een d’investir
nieuw belastingvoordeel
door te
dans desjeunes entreprises
via

Spreds !in start-ups en scale-ups op
investeren

Spreds!

G ewel d ig ni euws! Nu kan iederee n vi a
een

campagne

scale-up

in

een

star t-up

investeren

en

of

een

bel as tin gverm inderi ng tot 25%, 30 % o f
4 5 % va n h u n inves teri ng eisen.
Belgische start-ups en scale-ups zijn de
ruggengraat van onze economie. Start-ups
vinden het echter moeilijk om kapitaal aan
te trekken om hun groei te financieren,
terwijl er tegelijker tijd meer dan €257
miljard aan kapitaal op spaarrekeningen
“ligt te slapen”.
Deze fondsen zouden gebruik t kunnen
worden om te investeren in deze
ondernemingen. Indien slechts 1% van de
Belgische bevolking een klein gedeelte van
hun spaargeld in de meest belovende
star t -ups en scale-ups zou investeren,
zouden

we

honderden

nieuwe

ondernemingen en duizenden nieuwe banen
kunnen creëren om onze economie te
verjongen en onze sociale welvaart te
verbeteren.
De Tax Shelter voor start-ups en scale-ups
is een nieuw scaal instrument om Belgische
ondernemers te steunen en investeerders te
motiveren om hen te ondersteunen.

TAX
45 %
SHELTER
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Hoe gaan we bij
Spreds te werk?

Aanvrag & selectie:
Bedrijven doen hun aanvraag op ons
platform; onze analisten lichten hun
bedrijfsplan en hun financiële details
door, en toe te selecteren de beste
kandidaten.

Aanbod:
Geselecteerde investeringsopportuniteiten worden aan onze gemeenschap
va n 4 1 .0 0 0 c rowd i nve s te e rd e rs ,
professionele in- vesteerders, business
angels toegevoegd.

Investering:
Iedereen kan via een eenvoudig online
proces op Spreds.com vanaf €500
investeren.

Succes:
Als de campagne samen met coinvesteerders het minimum financierings
niveau bereikt, dan formaliseert ons
team de investering bij de notaris. Als de
campagne het minimum financieringsn i ve a u n i et b e re i k t , wo rd e n a l l e
investeerders terugbetaald.
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De Tax
Shelter
basics
Laten we beginnen bij het begin.
Wat is het? Hoe werkt het?
En uiteraard: hoe kunt u hiervan
gebruik maken?

Wat betekent dit
voor een
investeerder?

Wat is
Tax Shelter?
De Tax Shelter is een belastingvoordeel dat
het bedrag van uw inkomstenbelasting
vermindert. Het spoort mensen aan actie te
ondernemen, om te investeren in een jonge
onderneming en de Belgische economie lokaal
te stimuleren.

Spreds zal investeringsopportuniteiten, die
aan de Tax Sheltervoorwaarden voldoen,
aanduiden met een logo.
Een voorbeeld:
Een investering van €1,000 in een microonderneming levert u een belastingvermindering op van € 450 op uw
inkomstenbelasting.

Wat is de Tax
Shelter?
Het is een revolutie in de wereld van het
ondernemerschap en de investeringen in
België.
Elke Belgische belastingbetaler kan nu tot
€100,000 per jaar investeren onder het
Tax Shelter-programma en een belastingvermindering van 25%, 30% of 45% op
het geïnvesteerde bedrag in de jaarlijkse
belastingaangifte eisen.
Vanaf februari 2017 is de Tax Shelter op
investeringen

via

par ticipatieve

financiering van toepassing. Op Spreds
ka n i e d e re e n va n a f s l e c h t s € 5 0 0 i n
bedrijven

investeren

en

belastingvermindering genieten.

van

een

Context: U verdient €50,000 en betaalt
een jaarlijkse inkomsten-belasting van 50%,
die van uw inkomsten afgetrokken wordt,
zodat er voor u €25,000 overblijft. In
datzelfde jaar investeert u €1,000 in een
Tax Shelter micro-onderneming via Spreds,
wat voor u een belastingvermindering van
45%, of €450 betekent. Dit vermindert uw
persoonlijke inkomsten- belasting tot
€24,550 (dus €25,000 - €450).
Uw investering geeft u dus recht op een
belastingvermindering van €450 voor het
aanslagjaar waarin het kapitaal werd
geïnvesteerd in het bedrijf.
Of, als u in een KMO (minder risicovol)
i nve ste e r t , d a n o n t va n g t u 30 %
belastingsvermindering bij een investering
van €1,000, wat betekent dat u €300
terugkrijgt!
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Wat betekent dit
als u een
ondernemer bent?
Onder de Tax Shelter-wetgeving kunt u meer geld
ophalen door het risico voor investeerders te
verminderen. Investeerders ervan overtuigen om
in uw project te investeren kan moeilijk zijn, maar
met een 25%, 30% of 45% belastingvermindering
wordt het al heel wat gemakkelijker. U kan nu
onder de Tax Shelter fondsen werven via Spreds.
Ons verkoopteam kan u helpen bij het doorlopen
van het hele proces. We zijn telefonisch
bereikbaar via e-mail op info@spreds.com.
Noteer dat ingevolge EU-wetgeving het totale
bedrag aan de-minimissteun* dat België aan een
onderneming kan verlenen, beperkt is tot
maximaal 200 000 EUR over een periode van
drie fiscale jaren. Tax Shelter-steun wordt
beschouwd als staatssteun, dus raadpleeg een
fiscalist als u gebruik maakt van de tax shelterregeling EN andere vormen van staatssteun (zoals
subsidies) zult ontvangen.
* De-minimissteun verwijst naar de drempel van
de financiële steun die een lidstaat aan een
onderneming kan geven zonder deze aan de
Europese Commissie te hoeven melden.

Waarom bestaat
de Tax Shelter?
Meer dan €257 miljard ligt op Belgische
spaarboekjes te slapen. Deze fondsen zouden
gemakkelijk gebruikt kunnen worden om in startups of scale-up te investeren, wat tot nieuwe jobs
en innovatie kan leiden. De Tax Shelter wil
investeerders stimuleren om nieuwe
ondernemingen rechtstreeks te steunen en wil
meteen ook het risico minimaliseren.
Het Tax Shelter-concept uitbreiden naar
participatieve financiering platforms wil zowel
investeerders als ondernemers aanzienlijk helpen
via een eenvoudig online proces dat voor beiden
interessant is.

Waarom nu?
Tot recent was de Tax Shelter voor start- ups
e n ke l vo o r re c h t s t re e k s e i nve s te r i n g e n
beschikbaar. De nieuwe Tax Shelter-regulering
creëert het wettelijk kader om nu ook via een
participatieve financiering platform te investeren
in bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en
te genieten van een belasting-voordeel.
De wet werd door twee Belgische federale

Minimaliseer uw risico

ministers ontworpen: de vice- eersteminister van

Wij bij Spreds moedigen al onze investeerders

Alexander De Croo, en Minister voor de

aan hun risico’s te overwegen. Investeren blijft
risicovol.
Vergeet niet dat uw geld voor minstens enkele

België en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Digital Agenda, Telecom en Post-diensten
Middenklassen, Onafhankelijke, Kleine en
Middelgrote Ondernemingen (KMO’s), Land-bouw
en Sociale Integratie Willy Borsus.

jaren vast zit. Daarbij loopt u ook het risico op
een 100 verlies van uw investering.
De Tax Shelter wil de start-up en scale-up—industrie

Ondernemingen kunnen failliet gaan omwille van

stimuleren, vergelijkbaar met het Belgische Tax Shelter

een groot aantal redenen. Niemand kan de

programma voor Film financiering. Dit was een enorm

toekomst van de economie voorspellen. Weeg dus

succes en tot op heden genereerde het dan ook meer

zeker alle risico’s grondig af.

dan €1,2 miljard aan investeringen.
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Hoe maakt Spreds investeren via de
Tax Shelter gemakkelijk voor u?

Het management en onze ju-

Wij bezorgen de investeerders een

ridische en financiële specia- listen

belastingcertificaat. Als de tijd

analyseren de onderneming en

g e ko m e n i s o m d e b e l a s t i n -

bepalen of deze aan de Tax

gaangifte in te dienen, kunnen

Shelter-wetgeving voldoet. Spreds

investeerders inloggen op hun

stelt de toepasbare belasting-

profiel op Spreds.com om het

vermindering vast (25%, 30% of

belastingcertificaat dat de inves-

45%).

tering bevestigt, te downloaden.
Spreds zal u met plezier helpen met
a l l e v ra g e n d i e u ove r h e t

De campagne begint! Crowd in-

certificaat heeft.

vesteerders worden de mogelijkheid geboden om te investeren in
een Tax Shelterbedrijf, welke met
een aangepast logo aange- duid
wordt. Voor elk project vermelden
we op basis van uw investering het
bedrag van de belastingvermindering dat u kan verwachten.

Het belastingcertificaat moet elk
jaar voorgelegd worden, en dit
gedurende vier jaar, om de investering en de belastingvermindering te valideren. De onderneming moet gedurende deze tijd
de belastingvoorschriften volgen.
Om te verzekeren dat de voorwaarden vervuld worden, tekent

Als het doel van de campagne
bereikt is, wordt de investering

Spreds een overeenkomst met de
ondernemer.

door een notaris geformaliseerd.
Spreds zal controleren of er aan
alle voorwaarden in verband met
de Tax Shelter voldaan werd.
Investeerders worden van alle
details op de hoogte gebracht.

TAX
45 %
SHELTER
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De Tax Shelter voor
Investeerders
Bent u geïnteresseerd in investeren en belastingvermindering?
Door te investeren in Tax Shelter campagnes op
Spreds, komt u mogelijk in aanmerking om een
belastingvermindering tot €45.000 per jaar te eisen!
Jonge bedrijven zijn van het hoogste belang om jobs
te creëren en om de economie te stimuleren. Maar in
het huidige systeem hebben zij het dikwijls moeilijk om
toegang te krijgen tot het kapitaal dat zij nodig
hebben om hun bedrijf te financieren. De Tax Shelterwetgeving wil dit probleem oplossen. Het Tax Shelterprogramma voor par ticipatieve financiering maakt
voor alle investeerders belastingvoordelen
toegankelijk.

Wie komt in
aanmerking?
Deze belastingvermindering is er voor
iedereen die personenbelastingen in
België

betaalt.

Zowel

u

als

uw

echtgeno(o)t(e) hebben toegang tot de

What are the
benefits?

Tax Shelter, elk apar t, om het even of
het

hier

gaat

om

een

gemeen-

schappelijke belastingaangifte of niet.

Wie komt niet
in aanmerking?
Ondernemers kunnen niet in hun eigen
onderneming investeren en een belastingvermindering eisen. Dit geldt ook voor

Investeren onder de Tax Shelter-wetgeving is
gemakkelijk en aantrekkelijk. Uw belastingsvermindering zal afhangen van het soort bedrijf
waarin u investeert van enkele andere belangrijke
voorwaarden en ofwel 25%, 30% ofwel 45%
bedragen.
Er bestaan drie types ondernemingen voor
welke de Tax Shelter van kracht is:
1.

In aanmerking komende scale-ups die een
vermindering van de persoonlijke
inkomstenbelasting van 25% van het
geïnvesteerde bedrag opleveren.

2.

Kwalificerende kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO’s), of start-ups die een
vermindering op de personenbelasting van
30% op het geïnvesteerde bedrag mogelijk
maakt.

3.

Kwalificerende micro-ondernemingen, of early
stage start-ups, die een vermindering op de
p e r s o n e n b e l a s t i n g va n 4 5 % o p h e t
geïnvesteerde bedrag mogelijk maken. De
meeste bedrijven op Spreds. com vallen
binnen deze categorie.

iedereen die van deze onderneming directeur
is.
Belgische belastingbetalers kunnen niet meer
dan €100,000 per belastingjaar onder het
Tax Shelter-mechanisme investeren.

Micro-ondernemingen, of early stage start-ups,
komen in aanmerking voor een hogere belastingvermindering van 45% op het geïnvesteerde
bedrag omdat zij meer risicovoller zijn. Om te
kwalificeren voor de Tax Shelter, mag een microonderneming niet meer dan één van de volgende
criteria overschrijden:
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(1) minder dan 10 werknemers, of (2) een

Scale-ups gegeten van een belasting-

balanstotaal van €350,000, of (3) een

vermindering van 25% van het geïnvesteerde

omzet van €700,000, vóór belasting op

bedrag omdat ze minder risicovol zijn in

toegevoegde waarde (BTW).

vergelijking met micro-ondernemingen. Om in
aanmerking te komen voor de Tax Shelter

Een kleine en middelgrote onderneming

mag een scale-up niet groter zijn dan één

(KMO) of start-up is iets groter en dieper

van de volgende limieten: (1) 50 werknemers,

gewor teld; daarom wordt er een

of (2) een balanstotaal van € 4 500 000 of

belastingvermindering van 30% toegekend.

(3) een omzet van 9 000 000 000 of

Voor wat de Tax Shelter betreft moet een

minder exclusief BTW.

KMO voldoen aan twee van de drie
volgende criteria: (1) minder dan 50 medewerkers (of minder dan 100 werknemers
indien wordt voldaan aan 2&3), of (2) een
balanstotaal van €3,650,000, of (3) een

Onder het Tax Shelter-programma kan
een investeerder tot €100,000 per jaar
investeren.

omzet van €7,300,000, vóór BTW.
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Wat zijn de belangrijkste
criteria voor investeerders?

D e b e l a s t i n g ve r m i n d e r i n g m o e t
gedurende een periode van vier jaar
na de investering worden bevestigd.
Spreds zal u jaarlijks een certificaat
b e zo rg e n o m u w i nve s te r i n g te
controleren. Als u Notes verkoopt, zal u
een gedeelte van het belastingvoordeel
moeten terugbetalen.

De investering mag geen inbreng in
natura zijn. Het moet een geldelijke

Spreds zal zorgvuldig elke onderneming
die een aanvraag voor participatieve
financiering doet, controleren om er zeker
van te zijn dat de juiste bedrijven voor
investering onder de Tax Shelter voorgesteld worden.

Wat zijn de
risico’s?

investering in aandelen of Notes zijn,
zoals deze beschikbaar zijn op Spreds.

Om te kwalificeren voor een belastingvermindering onder de Tax Shelter, mag
een investeerder niet meer dan 30%
belangen in de onderneming hebben.

De investering kan niet in een bedrijf
dat zich toelegt op management, vastgoed of investering gedaan worden.
Het mag niet reeds dividenden uitkeren

Wij bij Spreds moedigen al onze investeerders
aan hun risico te overwegen. Investeren brengt
altijd een risico met zich mee. Niet enkel is uw
geld gedurende enkele jaren geïmmobiliseerd,
maar bestaat ook het risico van 100% verlies,
zoals bij elke investering.
Ondernemingen kunnen failliet gaan om
verschillende redenen en niemand kan de
toekomst van de economie voorspellen.
Raadpleeg alstublieft uw belastingadviseur of
uw boekhouder om de impact van de

of een bestaande kapitaalvermindering

belastingwetgeving te bespreken en hoe deze

doorgevoerd hebben.

op u van toepassing is.
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Wanneer en hoe
kan u uw
belastingsvermindering eisen?

Investeerders vragen hun belastingsvermindering
aan tijdens het invullen van hun jaarlijkse
belastingaangifte.
De jaarlijkse belastingaangifte gebeurt meestal in
de maand juni van het daarop volgende jaar.
Tijdens uw belastingaangifte kunt u het geïnvesteerde bedrag onder de Tax Shelter-wet
aangeven in het vak “X”), Ondertitel G (betalingen
die leiden tot een belastingvermindering voor de
verwerving van nieuwe aandelen in nieuwe
bedrijven), 2 (Betalingen recht op een belastingvermindering van 25/30/45%).
Gelieve te noteren dat uw investering wordt
vastgelegd op het moment dat Spreds Finance het
verzamelde geld investeert in het bedrijf en dat
deze transactie wordt vastgelegd bij de notaris.
Deze datum is dus niet de datum waarop u online
investeert via ons platform.
Voorbeeld 1
Marc investeert €500 in april 2023 tijdens een
campagne. Deze eindigde in augustus 2023 en de
officiële kapitaalverhoging in de start-up werd
gerealiseerd in november 2023. Marc kan een
belastingvermindering eisen in de belastingaangifte
van juni 2024 voor het inkomstenjaar 2023.
Voorbeeld 2
Marc investeert €500 in november 2023 tijdens
een campagne. Deze eindigt in december 2023,
maar de officiële kapitaalsverhoging in de start- up
gebeurt pas in januari 2024. Marc kan in de
belasting-aangifte van juni 2025 een
belastingvermindering eisen voor het inkomstenjaar
2024.
In sommige gevallen kan het jaar waarop de
belastingvermindering van toepassing is het
volgende jaar zijn.
Spreds zal u altijd over de exacte datum van de
notariële goedkeuring en van de officiële
kapitaalsverhoging inlichten en u alle noodzakelijke documenta tie bezorgen om uw
belastingaangifte tijdig in te vullen.
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Is er eenzelfde
voordeel voor lening
investeringen?

Vanaf 1 januari 2017 zijn uitkeringen van interest

De financiering moet gebruikt worden om

voor kredietverstrekkers aan een roerende

nieuwe economische activiteiten te bekostigen

voorheffing van 30% onderworpen.

en kan niet gebruikt worden om andere
leningen te herfinancieren.

Onder het start-up plan kunnen de interesten
verkregen door een leninginvestering (gedeel-

De onderneming moet een KMO of micro-

telijk) van roerende voorheffing vrijgesteld

onderneming zijn.

worden en dit onder bepaalde voorwaarden. Dit
is belangrijk want Spreds voert ook lening-

Hierbij een voorbeeld van hoe dit toegepast

campagnes.

wordt: een private kredietverstrekker leent via
een geaccrediteerd participatieve financiering

De lening moet aan de volgende voorwaarden

platform €15.000 aan een start-up lener tegen

voldoen:

een interest van 8%. De interest bedraagt
€1.200, de roerende voorheffing van 30%

Het voordeel geldt enkel voor een lening die niet

bedraagt €360 en de ontlener zou normaal

hoger is dan €15,000 of voor het deel van de

slechts €840 ontvangen. Dankzij de vrijstelling

lening onder €15,000.

ontvangt hij de volle €1200.

De lening moet minstens vier jaar lopen en elk

De ontlener wint de 30% op de interest van de

jaar een interest opbrengen.

hoofdsom tot €15,000. Indien hij meer ontleent,
geldt de bronbelasting vanaf €15,001.

De lening wordt verstrekt via een participatieve
financiering platform. De kredietverstrekker is
particulier, maar kan de CEO, directeur of medeoprichter zijn.
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Tax Shelter for
entrepreneurs
Bent u op zoek naar kapitaal voor uw onderneming? Heeft u
een micro- onderneming of een KMO die minder dan 4 jaar
geleden opgestart werd? Dankzij Tax Shelter-investeringen via
participatieve financiering kunt u van idee naar lancering
evolueren en uw onderneming op de juiste manier laten
groeien. Bovendien kunt u veel mensen bereiken.
KMO’s en micro-ondernemingen zijn uiterst belangrijk voor het
creëren van jobs en om de economie te stimuleren. De Tax
Shelter-wetgeving helpt dit potentieel vrij te maken door
fondsenwerving via participatieve financiering op ons platform.
Leer meer over hoe een campagne op Spreds onder de Tax
Shelter uw onderneming kan helpen groeien.

Wie komt in
aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor het
programma, moet uw onderneming:
• Geregistreerd zijn in België.
• Voor start-ups: moet uw kapitaalverhoging
(star t-kapitaal of doorlopend kapitaal)
onder de Tax Shelter-wetgeving binnen de
eerste 4 jaar na uw oprichting gerealiseerd
worden.
• Vo o r sca l e - u ps : u w ka p i ta a l ve r h o g i n g
(zaai- of reeksfinanciering) onder de Tax
Shelter Law moet plaatsvinden in het
vijfde en het daaropvolgende jaar na uw
oprichting.

De volgende ondernemingen zijn uitgesloten
van de Tax Shelter-vermindering:
• Ondernemingen die voordien al €500.000
(startup) of €1.000.000 (scale-up) aan fondsen
onder de Tax Shelter verwierven.

De investering kan niet gebruikt worden voor de
distributie van dividenden, acquisitie van
aandelen of het verschaffen van leningen. Wij
adviseren u om uw eigen belastingadviseur te
consulteren en de impact van de belastingwetgeving te bespreken om beter te begrijpen
hoe deze op u en uw onderneming betrekking
hebben.
De belastingvermindering moet elk jaar,
gedurende 4 jaar, herbevestigd worden. Spreds
zal zorgvuldig elke onderneming, die op dit
systeem beroep wil doen onderzoeken om te
verzekeren dat enkel de ondernemingen die aan
de Tax Shelter voorwaarden voldoen voorgesteld worden en dat zij aan de wettelijke
vereisten voldoen.

• Ondernemingen die in een faillissementsprocedure verwikkeld zijn.
• 3 types bedrijven: (1) Managementondernemingen (2) investerings-, aandelen- of
financieringsmaatschappijen (3) Vastgoedbedrijven (constructie, acquisitie, management,
ontwikkeling, verkoop, verhuur, etc.). Bedrijven
kunnen in de loop van de 4 jaar durende
periode van de Tax Shelter niet tot één van de
3 types van ondernemingen omgevormd
worden.
• Ondernemingen die door fusie of maatschappelijke spin-off gevormd werden.
• Beursgenoteerde ondernemingen die al dividenden uitkeerden of die al een kapitaalvermindering doorgevoerd hebben.
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Wat zijn de
voordelen?

Een voordeel
voor leningen

Onder het Tax Shelter-programma worden
investeerders verder aangemoedigd om u te
helpen groeien. Uw onderneming kan tot
€1.000.000 onder het Tax Shelter programma
werven.

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor interesten op
leningen een voorheffing van 30%.

Haal meer kapitaal op voor je onderneming,

Maar onder de Tax Shelter voor start-ups

lanceer een campagne met Spreds en krijg

worden leningen via participatieve financiering

toegang tot ons netwerk van business angels,
durfkapitaal investeerders en professionele
investeerders.

platformen vrijgesteld van de voorheffing. Dit is
belangrijk om te weten, omdat Spreds ook
participatieve financiering in de vorm van

Het is gemakkelijker om fondsen te verwerven

leningen aanbiedt. Deze leningen moeten door

met de Tax Shelter voor start- ups.

de ondernemer gebruikt worden om nieuwe

Met participatieve financiering kan u voordeel
halen uit de Tax Shelter door investeerders te
vinden. U kan tot €500.000 (startup) of
€1.000.000 (scale-up) ophalen onder het

economische activiteiten te financieren, en
kunnen niet gebruikt worden om andere
leningen af te betalen. Meer voorwaarden,
samen met een voorbeeld, vindt u op pagina 17

programma, terwijl u uw investeerders van

& 18. Mocht u als ondernemer geïnteresseerd zijn

een belastingvermindering van 25%, 30% of

om een lening-campagne te voeren via Spreds,

45% kan laten genieten. Alles bij elkaar kunnen
uw investeerders een belastingvermindering
van €75,000 tot €112,500 op hun personen-

contacteer dan iemand van ons entrepreneur
team op email naar info@spreds.com.

belasting verkrijgen!

Wat zijn de
risico’s?
Wij bij Spreds moedigen iedereen aan om de
risico’s zorgvuldig te overwegen. Ondernemingen kunnen failliet gaan omwille van
verschillende redenen en niemand kan de
toekomst van onze economie voorspellen.
Investeerders lopen altijd het risico 100% van
hun investering te verliezen.
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Samenvatting
Geen tijd om elk hoofdstuk te lezen?
Wil je een snel overzicht van de Tax
Shelter en hoe het werkt bij Spreds? De
feiten snel op een rijtje.

Wenst u alle
technische
informatie te lezen?
De informatie betreffende de Tax Shelter kan in
Artikels 21 en 145/26 van het Wetboek
Inkomstenbelasting gevonden worden, zoals
geïmplementeerd door een “programmawet” in
2015.
De rubriek Vaak Gestelde Vragen staat op
onze website, hier. beschikbaar.
Er bestaat ook de crowdfunding wet van 18
december 2016 om de status en de controle
van alternatieve financiële platforms en het

Bijna al onze publicaties bevatten een
waarschuwing, zoals de volgende: “Investeren
brengt serieuze risico’s met zich mee, daarbij
inbegrepen het verlies van het volledige
kapitaal of een gedeelte daarvan.”
De beschikbaarheid van om het even welke
belastingvermindering, met inbegrip van het
Tax Shelter-programma, hangt af van de
specifieke omstandigheden van elke investeerder en van de onderneming die een
campagne voert, en is niet gegarandeerd. Bij
twijfel over de beschikbaarheid van belastingvermindering, of de manier waarop uw
investering uw belastingen beïnvloedt, dient u
een onafhankelijk belastingadvies in te
winnen vóór u de investering doet.
Voor meer informatie, klik hier.

werven van alternatieve financieringsdiensten
door gereguleerde ondernemingen te regelen.

Heeft u nog vragen?

Onthoud de
risico’s

Ons verkoopsteam en onze juridisch dienst
kan u adviseren of uw onderneming in
aanmerking komt. Telefoneer of mail ons om
alles verder in detail te bespreking of u voor
een crowdfunding investment onder de Tax
Shelter in aanmerking komt . Wij zijn
bereikbaar via info@spreds.com.

Investeren in equity of lening kan mogelijk heel
lucratief zijn, maar er blijven een aantal zeer
reële risico’s, zoals het volledige verlies van het
geïnvesteerde bedrag.
Wij bij Spreds willen graag dat onze investeerders de risico’s volledig begrijpen vooraleer
zij investeren via ons platform. We streven
ernaar om steeds zowel de mogelijke winsten
als de risico’s op te nemen in al onze berichtgeving en communicatie over investeringsopportuniteiten.
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Tax Shelter
voor start-ups
en scale-ups
25%, 30% tot 45% van uw
investering krijgt u terug in de
vorm van een
belastingvermindering

€257 miljard slapend geld op
Belgische spaarrekeningen.
Deze fondsen kunnen gebruikt
worden om te investeren in
bedrijven.

Investeerders

Entrepreneurs

1. Tot €100.000 investeren per jaar voor individuele
investeerders.

1.

2. Aandelen moeten 4 jaar in bezit gehouden
worden voor de volledige teruggave.

H a a l to t € 5 0 0.0 0 0 (s ta r t u p) o f
€1.000.000 (scale-up) op via het Tax
Shelter programma.

2. Ingeschreven in België.

3. Belgische belastingbetalers investeren in een
bedrijf via een geaccrediteerd platform.

Micro-onderneming
(start-up)
KMO
(start-up)

> 10 medewerker

balans
< 350 000 €

Omzet
< 700 000 €

KRIJG 45% TERUG
van uw investering

> 100 medewerker

balans
< €3 650 000 €

Omzet
< 7 300 000 €

KRIJG 30% TERUG
van uw investering

Micro-entreprise

Scale-up

Petite et moyenne
entreprise (PME)

< 10 employés

> 50 medewerker

< 100 employés

total du bilan
balans
< 350 000 €

chiffre d’affaires
Omzet
< 700 000 €

Réduction d’impôts de
25% TERUG
45 %KRIJG
du montant
investi

total du bilan
< €3 650 000 €

chiffre d’affaires
< 7 300 000 €

Réduction d’impôts de
30 % du montant investi

< 4 500 000 €

< 9 000 000 €

van uw investering
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Wie is Spreds?

Een Belgisch platform voor
participatieve financiering

Missie
Verbeter de wereld door
ondernemers sterker te maken

Opgericht in Juli 2011

€108+ million geïnvesteerd...
en de teller loopt!

300 projecten

43.000+ leden

Ontdek Tax Shelter
investeringen

26

Tax Shelter
Tracer
U zoekt steeds het beste voor uzelf?
Maar dus ook voor uw geld? U zoekt
naar manieren om uw activa te
diversifiëren door op een innovatieve
manier te investeren in beloftevolle
start-ups?
Dan zijn onze Tracers op uw lijf
geschreven!
Meer info op onze Tracer pagina …

Verantwoordelijk uitgever:
Spreds N.V., Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. Niet op de
openbare weg gooien.

