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Verlaging vennootschapsbelasting
Meer informatie:

In verband met de huidige economische crisis heeft het kabinet eind 2008
besloten dat de vennootschapsbelasting in 2009 en 2010 verlaagd blijft.

MKB Servicedesk

Wat betekent de tijdelijke verlaging van de vennootschapsbelasting?
Bij de behandeling van het Belastingplan 2009 is in oktober 2008 besloten dat de
tarieven voor de vennootschapsbelasting eenmalig zouden worden verlaagd – met
terugwerkende kracht – over het kalenderjaar 2008. In het kader van de
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economische crisis is in december 2008 besloten deze verlaging ook te laten gelden
voor 2009 en 2010. De verlaging ziet er als volgt uit:
De aanvankelijk in 2008 van toepassing zijnde tarieven vennootschapsbelasting
waren:
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Infoblad verlaging vennootschapsbelasting
Wie komt er voor de verlaging vennootschapsbelasting in aanmerking?
Alle ondernemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn, komen voor deze
belastingverlaging in aanmerking. Dit zijn in het algemeen NV’s en BV’s en andere
rechtspersonen voor zover zij een onderneming drijven.

Gebruikmaken van de verlaging vennootschapsbelasting?
De toepassing van de verlaging vindt plaats door middel van het doen van aangifte
vennootschapsbelasting.
Meer informatie
Meer informatie over de verlaging van de vennootschapsbelasting is te vinden op:
www.mkbservicedesk.nl
www.belastingdienst.nl
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