Beste klant,
Met het nieuwe jaar in zicht, brengen wij naar goede gewoonte enkele punten in herinnering …

OVER HET OUDE JAAR …
Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad per 31.12.2015 op te nemen.
Voorafbetaling 2015: Uiterlijk op 21 december 2015 kan voor de laatste maal worden voorafbetaald
voor inkomsten 2015 bij ‘Belastingen Voorafbetalingen Brussel’ op rekeningnummer IBAN BE07 6792
0023 4066 BIC PCHQ BEBB voor natuurlijke personen / rekeningnummer IBAN BE20 6792 0023 3056
BIC PCHQ BEBB voor vennootschappen.
Te hoge voorafbetalingen inkomsten 2015 kunnen terugbetaald of overgedragen worden.
Deze aanvraag dient wel te gebeuren uiterlijk binnen de maand na ontvangst van het bewijs van
voorafbetaling dat u kan verwachten rond maart of april 2016.

OVER HET NIEUWE JAAR …
- De GKS (witte kassa) moet opnieuw zijn opwachting maken in deze nieuwsbrief.
De 10%-regel is verdwenen waardoor alle horecazaken die maaltijden aanbieden met verbruik ter plaatse
in de toekomst onder de GKS zullen vallen. We wachten af wat de Administratie zal omschrijven als
maaltijden. Cafés die enkel “caféhapjes” aanbieden, zullen niet onder de GKS-wetgeving vallen. De
lijst van de “caféhapjes” zal naar verwachting kort zijn.
- Na verschillende aanpassingen en overgangsregelingen treden vanaf 1 januari 2016 de definitieve
regels van opeisbaarheid in voor wat de BTW betreft. Vanaf 1 januari 2016 zal de factuur opnieuw
een centrale rol gaan spelen en het moment van de opeisbaarheid bepalen.
Van zodra u een factuur ontvangt of een factuur opmaakt mag u die verwerken in de BTW-aangifte.
Naast de factuur zal ook de betaling nog steeds het moment van opeisbaarheid zijn en dus ook de
opname in de BTW-aangifte bepalen. Indien er nog geen factuur zou opgemaakt zijn, stellen de regels
nog steeds dat de BTW opeisbaar wordt de 15de van de maand volgend op de maand waarin de
levering van het goed of de verrichting van de dienst plaats heeft gevonden.
- Voor wat betreft de toepassing van het verlaagd tarief van 6% BTW voor renovatiewerken
uitgevoerd aan privé woningen zal vanaf 1 januari 2016 het anciënniteitscriterium opgetrokken
worden van 5 naar 10 jaar.
Er is echter een overgangsmaatregel. Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud
blijft het tarief van 6% van toepassing als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden :
o u heeft ten laatste op 31 december 2015 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of een
stedenbouwkundige melding gedaan of u heeft ten laatste op 31 december 2015 een
overeenkomst met vaste datum (*) met betrekking tot de concrete werken;
o de aannemer reikt de facturen uit ten laatste op 31 december 2017.
(*) Een vaste datum kan bekomen worden door bijvoorbeeld het contract te registreren, of indien uw
aannemer een kopie van de overeenkomst aan zijn BTW-controlekantoor bezorgt, tegen afgifte van
een gedagtekend ontvangstbewijs. Gelieve rekening te houden met de sluiting van de BTWcontrolekantoren vanaf 25.12.2015 tot en met 3.1.2016. U kan ook zelf het contract aangetekend
versturen naar het BTW-controlekantoor van uw aannemer, uiteraard voor 31.12.2015.

- Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de drempel voor ‘kleine ondernemingen’. De maximale jaaromzet
van 15.000 EUR wordt verhoogd naar 25.000 EUR. Deze regeling ‘kleine ondernemingen’ geldt niet
voor de horeca en niet voor de bouw.
- Vanaf 1 april 2016 dienen alle bestuurdersvennootschappen BTW aan te rekenen op hun
vergoedingen: dan vervalt voor alle rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
optreden de keuzemogelijkheid om al dan niet te opteren voor BTW.
- Wat moet er gebeuren als er plots een controleur van de fiscale administratie voor de deur van uw
bedrijf staat, en u bent niet aanwezig? Het is enkel de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde die
verplicht is om mee te werken aan een boekenonderzoek of aan een controle ter plaatse en enkel van
deze personen kunnen er inlichtingen gevraagd worden. Met andere woorden, aan personeel of aan
derden kan geen toegang tot de lokalen, noch inlichtingen gevraagd worden, zonder kennis en
toestemming van de belastingplichtige die effectief aan de controle onderworpen is. Maar… uw
medewerkers moeten dit op zo’n moment wel weten!
- Een nieuwe verhoogde investeringsaftrek werd ingevoerd vanaf aanslagjaar 2016 voor investeringen
in digitale vaste activa, die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en
factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en
communicatietechnologie, zoals kassaregistratiesystemen en antihacking- of antivirussystemen, zowel
materiële (hardware) als immateriële (software) activa.
Door deze gunstmaatregel kunnen zelfstandige natuurlijke personen en KMO’s 13,5% van het
geïnvesteerde bedrag in éénmaal aftrekken van hun belastbare basis.
- Vanaf 1 januari 2016 zullen de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek
Vennootschappen er een klein zusje bijkrijgen genaamd de microvennootschap. Deze subcategorie
van kleine vennootschap moet voldoen aan twee van de volgende drie criteria : een balanstotaal tot
350.000 EUR, een omzet tot 700.000 EUR en een gemiddeld personeelsbestand van maximum 10
werknemers. Deze microvennootschap kan geen moedervennootschap en ook geen
dochtervennootschap zijn.
- Verder willen we u meegeven dat in Vlaanderen de schenkingsrechten op onroerende goederen sinds
deze zomer verlaagd zijn, waardoor het interessant kan zijn om een schenking in het kader van een
familiale planning te overwegen.
Er wordt in Vlaanderen enkel nog een onderscheid gemaakt tussen schenkingen aan partners/ in
rechte lijn en schenkingen aan alle andere personen. Van de vroegere negen tariefschalen blijven er
maar vier over. Voor beide groepen zijn de schenkingsrechten gevoelig gedaald en daarenboven
afgetopt op respectievelijk 27% en 40%.
Onderstaande nieuwe tarieven zijn reeds van toepassing sinds 01/07/2015:
Nieuwe schalen

Tarief rechte lijn en partners Tarief niet rechte lijn

0 tem 150.000 euro

3%

10%

150.000 tot 250.000 euro

9%

20%

250.000 tot 450.000 euro

18%

30%

Boven 450.000 euro

27%

40%

IN DE PIPELINE …
- Vanaf 1 januari 2016 zal het tarief van 25% in de roerende voorheffing verhoogd worden naar
27%. Het op de liquidatiereserve toepasselijk tarief blijft 10% tenzij men zou uitkeren binnen de
wachtperiode: dan zal ook daar het toepasselijk tarief stijgen van 15% naar 17%.
- Naast de verhoging van de roerende voorheffing, zal de regering ook overgaan tot het invoeren van
een speculatietaks in de personenbelasting. Op dit moment zijn gerealiseerde meerwaarden op
aandelen vrijgesteld van belasting. Daar zou vanaf 2016 verandering in komen.
Alleen ‘snelle’ meerwaarden op beurgenoteerde aandelen, gerealiseerd door natuurlijke personen,
buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, zouden worden belast aan een tarief van 33%.
‘Snel’ betekent hier de realisatie van een meerwaarde binnen de zes maanden na de verkrijging van de
effecten onder bezwarende titel. Naast de gewone aandelen zal de regering daarenboven ook de
afgeleide producten viseren zoals de alom gekende opties en waranten.
- Voor het tweede jaar op een rij sleutelt de Vlaamse regering aan het systeem van de
woningkredieten voor de eigen woning (die u zelf betrekt). Men spreekt over de geïntegreerde
woonbonus. Voor leningen vanaf 1 januari 2016 zou het geen belang meer hebben of u al dan niet
eigenaar bent van een tweede of een derde woning op het ogenblik dat u de lening afsluit. Iedere
lening voor de eigen woning krijgt hetzelfde belastingvoordeel, namelijk de woonbonus. De
belastingverminderingen voor het langetermijnsparen en de gewone interesten zullen definitief tot het
verleden behoren.
De federale overheid blijft bevoegd voor de belastingverminderingen voor de niet-eigen woning (die u
verhuurt of beroepsmatig gebruikt). Hier zijn (voorlopig) geen wijzigingen op til.
- De aangekondigde tax shift omvat ook enkele positieve maatregelen in de personenbelasting om zo
de koopkracht te stimuleren:
- Zo zou in 2016 het percentage van de forfaitaire beroepskosten opnieuw stijgen tot maximum
4.210 EUR.
- Voor de jaren na 2016 :
o De belastingvrije som in de personenbelasting zou stijgen.
o De belastingschijf van 30% zou geschrapt worden: deze inkomstenschijf zou in het
tarief van 25% terecht komen, wat ook een kleine besparing zou betekenen in de
gemeentebelasting.
o De ondergrens van de belastingschijf van 45% zou opgetrokken worden met 800 à
900 EUR, waardoor de belastingplichtigen minder snel in deze belastingschijf terecht
zouden komen.
- De werkgeversbijdrage op het loon van werknemers zou geleidelijk (over meerdere jaren heen)
dalen van 33% naar 25%.
- De sociale bijdragen voor zelfstandigen zouden in 2016 dalen van 22% naar 21,5% en zouden in de
jaren daarna verder dalen tot 20,5% (voor startende zelfstandigen zijn er iets lagere percentages).
- De RSZ-voordelen voor het tewerkstellen van de 1e tot en met de 6e werknemer zouden vanaf 2016
uitgebreid worden. Zo zouden er bijvoorbeeld voor de eerste werknemer geen werkgeversbijdragen
meer betaald moeten worden, en dat onbeperkt in de tijd.
- Maaltijdcheques : verhoging van de werkgeversbijdrage tot 6,91 euro en verhoging van de fiscale
aftrekbaarheid tot 2 euro.
- Tevens zou er vanaf 1 januari 2016 een nieuwe regularisatieronde komen.
Gelieve er rekening mee te houden dat bovenstaande aangekondigde wijzigingen nog in een
definitieve vorm gegoten dienen te worden. Naar jaarlijkse gewoonte verwachten we deze definitieve
wijzigingen als kerstcadeau onder de boom in de vorm van een uitgebreide programmawet. In het
begin van het nieuwe jaar zullen we u hiervan op de hoogte houden.

Graag maken we nu van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan de
vennootschappen om vanaf 20 januari 2016 de papieren binnen te brengen voor het opstellen
van de jaarrekening per 31/12/2015. Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder, om af te
spreken, zodat u uw papieren niet lang hoeft te missen.

EN TOT SLOT …
Wij gaan er ook even tussenuit.
Het kantoor is gesloten vanaf maandag 21 december 2015.
Wij zijn er terug vanaf maandag 4 januari 2016 om 9 uur.

Wij wensen u alvast een fijne kerst en een succesvol 2016.
Met vriendelijke groeten,
CLEMMENS Accountantskantoor

