Sint-Andries, 3 april 2014

Beste klant,
VOORAFBETALING OP INKOMSTEN VAN 2014
Rekening houdend met de gescheiden belastingberekening op de inkomsten van 2014 moet elke belastingplichtige
(d.w.z. in voorkomend geval per partner) een eigen voorafbetaling doen om vermeerdering te vermijden.
Uitzonderingen:
● Enkel op inkomsten behaald gedurende de eerste drie jaar dat een zelfstandige zich heeft gevestigd (zoals onder
meer van toepassing op de meewerkende echtgenoot) is geen vermeerdering van toepassing.
● De medehelpende echtgenoot die in 2014 de sociale bijdrage verschuldigd is onder het mini-statuut (enkel van
toepassing voor de echtgenoot die geboren is vóór 1/1/1956) kan gebruik maken van de overdrachtregel: d.w.z. dat
het overschot van de voorafbetaling van de ene echtgenoot wordt overgedragen aan de andere echtgenoot.
Zoals u reeds weet, kunt u de belastingverhoging wegens niet voorafbetaling vermijden door in de loop van het jaar
voldoende belastingen vooraf te betalen. Deze verhoging is voor 2014 gemiddeld 2,25 %, zowel voor de personen- als
de vennootschapsbelasting. Er zijn 4 data vooropgesteld door de belastingadministratie.
Natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de balans afsluit op 31.12, kunnen storten vóór 10.04.2014, daarna
vóór 10.07, 10.10, en 22.12.
Uw balans sluit af op 31/03: de periodes van voorafbetaling zijn voor u 10.07-10.10-12.01-20.03
Uw balans sluit af op 30/06: de periodes van voorafbetaling zijn voor u 10.10-12.01-10.04-22.06
Uw balans sluit af op 30/09: de periodes van voorafbetaling zijn voor u 12.01-10.04-10.07-21.09
Voor andere afsluitdata, gelieve ons -zo nodig- te contacteren.
U betaalt telkens 1/4 van de som die u denkt verschuldigd te zijn voor de inkomsten 2014.
De bedragen van de voorafbetaling mogen gewijzigd worden van periode tot periode.
De som die u het best zou betalen, kunt u ramen door volgende elementen in overweging te nemen:
de totale som verleden jaar door u betaald, gedeeld door 4; de uitbreiding of inkrimping van uw zakencijfer in 2014 en
de telefonische raadpleging van ons kantoor.
Vennootschappen betalen het best gespreid, omdat zij niet van de bonificatie-regeling kunnen genieten. Voor verdere
uitleg kunt u ons steeds contacteren.
Voor zelfstandigen is het aan te raden om de voorafbetaling ineens voor de volle som te betalen in april, omdat de
bonificatie dan verrekend wordt tegen 3 %.
Bestuurders en werkende vennoten moeten iedere maand voor hun beroepsinkomsten (o.a. met inbegrip van de als
beroepsinkomst geherkwalificeerde overdreven huur) bedrijfsvoorheffing storten. Voor de andere inkomsten o.a.
verhuren, kadastrale inkomsten enz. moet er niet voorafbetaald worden, omdat hiervoor (roerende of onroerende)
voorheffingen betaald worden. Men moet voorafbetalen om bij de afrekening verhogingen te vermijden, maar hoge te
betalen aanslagbiljetten worden hierdoor eveneens vermeden. Gelieve ons bij twijfel te contacteren.
Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers kunnen een bonificatie bekomen van gemiddeld 1,125 %
wanneer het belastingssupplement betaald wordt door middel van voorafbetalingen in 2014 i.p.v. het aanslagbiljet af te
wachten in 2015. De werkwijze is dezelfde als voor de zelfstandigen.
De voorafbetalingen moeten dus uiterlijk vóór 10.04, 10.07, 10.10 en 22.12 gestort worden.

Voor het verrichten van uw voorafbetaling gebruikt u bij voorkeur de formulieren u toegestuurd door het Ministerie
van Financiën. De voorafbetaling dient te gebeuren op IBAN BE07 6792 0023 4066 BIC PCHQ BEBB
Voorafbetalingen Natuurlijke Personen en op IBAN BE20 6792 0023 3056 BIC PCHQ BEBB Voorafbetalingen
Vennootschappen. Niet verwarren! Nadien overzetten van natuurlijk persoon naar rechtspersoon of omgekeerd is niet
mogelijk.

AANGIFTE INKOMSTEN 2013
 Te hoge voorafbetaling Ink. 2013
De bewijzen van voorafbetaling zijn reeds op 10/3/2014 verstuurd door de administratie.
Gelieve deze bewijzen onmiddellijk naar ons door te sturen. Wie denkt teveel betaald te hebben, kan terugbetaling
vragen of overdracht doen naar volgend jaar, uiterlijk tegen 10/4/2014.
 Aangifteformulieren Aj. 2014 - Ink. 2013
Binnenkort worden de papieren aangiften verstuurd door de Administratie der Directe Belastingen. Gelieve deze
aangifte bij ontvangst onmiddellijk naar ons door te sturen zodat wij onze planning kunnen maken voor het indienen
ervan.
De administratie zal geen papieren aangifte meer versturen naar belastingplichtigen die voor het voorgaande
aanslagjaar hun aangifte via de tussenkomst van een mandataris elektronisch hebben verstuurd en die dat
mandaat niet hebben beëindigd.
Gelieve in het geval dat u geen aangifte meent te zullen ontvangen, omdat er vorig jaar elektronisch werd ingediend,
uw documenten (facturen, attesten…) binnen te brengen van zodra u erover beschikt. Zie naar memolijst in bijlage.
NOTA: BUITENLANDSE REKENINGEN EN VERZEKERINGEN
Wanneer u houder bent van een rekening of levensverzekering tak 21,22 of 23 bij een bank- of spaarinstelling of bij
een verzekeraar in het buitenland, dient het land waar de rekening geopend werd op uw aangifte te worden vermeld.
Gelieve deze gegevens aan ons door te geven zodat wij deze in de aangifte te kunnen verwerken.
AANSLAGBILJET
 Bezwaren
De bezwaartermijn bedraagt slechts 6 maand. Gelieve daarom uw aanslagbiljetten na ontvangst per kerende aan ons te
bezorgen voor nazicht zodat er, indien nodig, nog binnen deze termijn bezwaar kan ingediend worden.
NIEUW VOOR INKOMSTEN 2014
Verder zijn we ons ervan bewust dat de federale regering opnieuw een aantal fiscale maatregelen genomen heeft. We
hebben wat gewacht met het versturen van dit bericht, in de hoop dat er tegen het moment van het versturen van dit
bericht, voldoende informatie beschikbaar zou zijn.

Ondertussen zijn er over de nieuwe maatregelen al enkele praktische verduidelijkingen, waarover we u willen
informeren.
Horeca
De invoering van het geregistreerde kassasysteem (“GKS”) heeft al veel voeten in de aarde gehad. De ingebruikname
van de GKS door de betrokken belastingplichtigen zal in fases doorgevoerd worden.
Zo dienen de horeca-ondernemers zich te registreren uiterlijk op 28 februari 2015 in de GKS-registratiemodule, een
online-toepassing van de FOD Financiën. Gelieve u sowieso tijdig te laten registreren, aangezien er een ganse weg
afgelegd moet worden om de geregistreerde kassa te activeren.
Vervolgens verkrijgt u van de Administratie één van de volgende uiterlijke implementatiedata: 30 juni 2015, 30
september 2015, 31 december 2015

Om discriminatie binnen de sector te vermijden, zal de fiscus pas tot sancties overgaan vanaf 1 januari 2016, de datum
waarop de implementatiedatum voor alle ondernemingen verstreken is. Bijgevolg zullen de eventuele inbreuken,
vastgesteld bij controles op de geregistreerde kassa’s ten vroegste vanaf 1 januari 2016 gesanctioneerd worden.
Sociale Bijdragen
Op vandaag worden uw persoonlijke sociale bijdragen berekend op uw netto beroepsinkomsten van drie jaar terug. Als
zelfstandige ondernemer betaalt u dus in 2014 sociale bijdragen op uw beroepsinkomen van het jaar 2011, en die
bijdragen zijn ook definitief. Een belangrijk nadeel aan dit systeem is dat de inning niet overeenstemt met uw huidig
beroepsinkomen. Wie immers drie jaar geleden goed zijn boterham verdiende, betaalt nu hoge sociale bijdragen en dat
terwijl uw inkomen van 2014 misschien een forse terugval kan vertonen.
Daarom zal u vanaf 2015 zelf het bedrag van de te betalen bijdragen in enkele specifieke gevallen kunnen afstemmen
op het beroepsinkomen dat u zal realiseren in het kalenderjaar zelf.
Zo zal u vanaf 2015 de keuze krijgen om ofwel:
- voorlopige bijdragen te betalen op basis van uw beroepsinkomen van drie jaar voorheen;
- een verhoging van de voorlopige bijdragen te vragen of spontaan een bijstorting te doen indien u er vrij zeker
van bent dat uw beroepsinkomen aanzienlijk meer zal bedragen dan drie jaar terug;
- een verlaging van sociale bijdragen te bekomen tot minimumbijdragen of tot het dubbele daarvan indien u op
basis van objectieve elementen kan aantonen dat uw beroepsinkomen aanzienlijk minder zal bedragen dan
drie jaar voorheen.
Indien er in uw dossier een optimalisatie mogelijk is, zal uw dossierbeheerder u in het najaar persoonlijk contacteren.
BTW-vrijstelling
Ondernemingen die in de loop van 2013 een omzet van maximaal 15.000 EUR realiseerden en voldoen aan alle andere
voorwaarden, zijn automatisch onderworpen aan de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli 2014. Dit wil zeggen dat zij geen
btw meer moeten aanrekenen op hun uitgaande facturen en dus ook geen btw moeten doorstorten naar de schatkist.
Maar ze kunnen dan ook geen btw ( meer) terugvorderen op inkomende handelingen.
Wie de normale of forfaitaire belastingregeling wenst te behouden, moet dit meedelen aan het btw-controlekantoor
vóór 1 juni 2014.
De ondernemingen die in 2013 een omzet behaalden van maximaal 15.000 EUR krijgen van de BTW een brief over
dit vrijstellingsregime. Gelieve deze brief naar ons op te zenden via de fax /mail, zodat wij in uw naam daar tijdig en
correct op kunnen reageren !
Ondernemingen kunnen het laatste kwartaal van 2014 (doch vóór 15 december 2014) nog de overgang naar de
vrijstellingsregeling vragen met ingang van 1 januari 2015.

NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief blijft ook nog een tijdlang beschikbaar via de link “nieuwsbrieven” op onze website
www.clemmens.be.

Steeds beschikbaar voor nadere toelichting, tekenen wij,

Met de meeste hoogachting,
CLEMMENS
Accountantskantoor

