ATTEST NR. 281.77 TAX SHELTER COVID-19
Attest bezorgd in het kader van de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe
aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk
hebben zien dalen, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15.07.2020 houdende
diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
(CORONA III) (BS 23.07.2020) en het koninklijk besluit van 30.09.2020 houdende
uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende
fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) en betreffende
de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen
die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen
(BS 23.11.2020).
Jaar waarop het attest betrekking heeft: …….……………...
UITREIKER VAN DIT ATTEST
Naam van de vennootschap:
…….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
Straat + nr.: …………………………………………………………………………………………
Postcode: ……………….. Gemeente: …………………………………………………..............
KBO nr. (ondernemingsnr.): ……………………………………………

GEGEVENS VAN DE INSCHRIJVER
Naam: ……………………………………………………… Voornaam: .………………………..
Nationaal nummer: ………………………………………………………
Geboortedatum: …............................................................................
Straat + nr.: ………………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………….. Gemeente: ….………………………………………………….........
Land: ………………………………………………………………………
DATUM VAN DE INVESTERING
Datum van de volledige volstorting van de aandelen: ……………………………….
TYPE VAN ATTEST (1)
1. Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………… ,
handelend als ………………………………….... van de uitreikende vennootschap bevestig:

______________________________
1) Vul het (de) type(s) van attest(en) aan dat (die) van toepassing is (zijn).
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- dat de voorwaarden voorzien in artikel 15, §§ 1 en 2, van de wet van 15.07.2020
houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
(CORONA III, BS 23.07.2020) zijn vervuld en
- de inschrijver de aandelen nog in zijn bezit heeft op 31.12. .………….... .
De omzet van de vennootschap:
- voor de periode van 14.03.2020 tot 30.04.2020 is …………………………… euro
- voor de periode van 14.03.2019 tot 30.04.2019 is …………………………… euro.
Ingeval de vennootschap werd opgericht na 14.03.2019, anders dan in het kader van een
fusie of een splitsing van vennootschappen:
- de gerealiseerde omzet voor de periode van 14.03.2020 tot 30.04.2020 is
……………………...euro
- de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode is …………… euro.
Het bedrag waarop door
………………………… euro.

de

voormelde

inschrijver

werd

ingeschreven

is

Het bedrag dat recht kan geven op de belastingvermindering is ……………………… euro.

2. Attest betreffende één van de vijf jaren volgend op het jaar van verwerving van de
aandelen
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………. ,
handelend als ……………………………………. van de uitreikende vennootschap bevestig:
- dat alle (2) betrokken aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op
31.12.…………… en
- dat de 5 voorwaarden voorzien in artikel 15, § 2, 3de lid, van voormelde wet van
15.07.2020 zijn vervuld.

Of in geval van een gedeeltelijke overdracht van aandelen dit jaar of een vorig jaar
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………… ,
handelend als ……………………………………. van de uitreikende vennootschap bevestig:
- dat ………………aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op
31.12..…………… en
- dat de 5 voorwaarden voorzien in artikel 15, § 2, 3de lid, van voormelde wet van
15.07.2020 zijn vervuld.

_______________________________
(2) Indien een gedeelte van de aandelen wordt overgedragen, moet de volgende rubriek ‘In geval van een
gedeeltelijke overdracht van aandelen’ worden ingevuld.
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3. Attest betreffende het jaar waarin de belastingvermindering gedeeltelijk moet worden
teruggenomen

3.1 In geval van een volledige overdracht van aandelen binnen de 60 maanden na de
aanschaffing ervan
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………… ,
handelend als …………………………………….. van de uitreikende vennootschap van het
attest, bevestig dat het aantal nog niet verlopen maanden in aanmerking te nemen voor de
terugname van de belastingvermindering ……..…….. maanden is.

3.2 In geval van een gedeeltelijke overdracht van aandelen binnen de 60 maanden na de
aanschaffing ervan (3)
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………... ,
handelend als …………………………………… van de uitreikende vennootschap van het
attest, bevestig dat:
- ……………. aandelen werden overgedragen
- het aantal nog niet verlopen maanden in aanmerking te nemen voor de terugname van
de belastingvermindering ……..…….. maanden is.
3.3 Wanneer de vennootschap één van de voorwaarden niet naleeft gedurende de
60 maanden volgend op de volstorting van de aandelen (4)

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………….... ,
handelend als …………………………………….. van de uitreikende vennootschap van het
attest,bevestig dat het aantal niet vervallen maanden in aanmerking te nemen voor de
terugname van de belastingvermindering ……..…….. maanden is.

Datum: …………………………………………………
Naam: …………………………………….……………
Handtekening: ………………………………………...

_______________________________
(3) In dit geval moet ook de rubriek ‘In geval van een gedeeltelijke overdracht van aandelen’ van het attest van
het type 2 hiervoor worden ingevuld.
(4) Artikel 15, § 2, derde lid, wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge
van de COVID-19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020)
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