Sint-Andries, 7 december 2011

Beste klant,

Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering …
OVER HET OUDE JAAR …
Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad per 31.12.2011 op te nemen.
Voorafbetaling 2011: Uiterlijk op 20 december 2011 kan voor de laatste maal worden voorafbetaald
voor inkomsten 2011 (belastingsbesparing van 1,5%) 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 ink. 2011 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 2012.
BTW-aangifte vierde kwartaal 2011 of december 2011 in te dienen tegen 20 januari 2012: In
rooster 00 moeten de handelingen opgenomen worden die vrijgesteld zijn van BTW. Het gaat over de
volgende inkomsten: verkoop van onroerende goederen met registratierechten, onroerende verhuur vrij
van BTW, intresten uit leningen, verkoop van aandelen, …
OVER HET NIEUWE JAAR …
- Het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor arbeidsintensieve diensten is per 1 juli 2011 verlengd voor
onbepaalde duur. Concreet geldt dit tarief voor de volgende diensten:
• Werken aan woningen ouder dan vijf jaar;
• De herstelling van fietsen;
• De herstelling van schoeisel en lederwaren;
• De herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen;
• De levering met plaatsing van kachels, radiators of individuele convectors op hout, kolen, olie,
gas of op elektriciteit.
- Voor de horeca is het elektronisch geregistreerd kasregister er nog steeds niet. De verplichting voor
het gebruik ervan treedt evenwel slechts in werking op 1 januari 2013 voor de belastingplichtingen die
vόόr 1/1/2010 als exploitant zijn geïdentificeerd.
- De uitvoering van de beslissing om de betaalde BTW bij aanschaffing van bedrijfsgoederen
onmiddellijk te beperken ingeval een bedrijfsgoed voor privédoeleinden wordt gebruikt, en die in
werking is getreden op 1 januari 2011, is tijdelijk opgeschort. Er wordt momenteel gewerkt aan een
addendum bij die beslissing met daarin de praktische uitvoeringsmodaliteiten..
- In de zomervakantie van 2011 zorgde de Administratie voor ophef door een interne instructie te
verspreiden waarin werd opgelegd dat alle voordelen van alle aard en kosten, waarvan kan aangetoond
worden dat ze gedeeltelijk privé zijn en die niet op een loonfiche vermeld zijn, moeten onderworpen
worden aan de taxatie van 309 %, ook bekend als “geheime commissielonen”. Ondertussen heeft de
minister van Financiën verklaart dat geen voordelen aangeven, en dus controle afwachten, niet zal
getolereerd worden, maar als er over een beperkt gedeelte van de voordelen een discussie ontstaat,
regularisatie via fiches alsnog mogelijk is.

EN WAT KUNNEN WE NOG MEER VERWACHTEN …

We zullen beginnen met het goeie nieuws: België heeft na 542 dagen opnieuw een regering!
Dan het minder goede nieuws: Dit gaat gepaard met nieuwe begrotingsmaatregelen, en nieuwe
prijskaartjes … Hoewel nog niet alles verduidelijkt is, zetten we de voornaamste maatregelen op een
rijtje:

Natuurlijke personen (particulieren, zelfstandigen, bedrijfsleiders)
1. Roerende voorheffing
Dividenden die vroeger onderworpen waren aan het tarief van 25 % blijft 25 %;
Liquidatieboni blijft 10 %;
Interesten en dividenden die vroeger onderworpen waren aan het tarief van 15 % wordt 21 %
behalve de RV op de staatslening dat uitgegeven werd eind november. Deze blijft 15 %. Ook de
vrijstelling tot 1.770 € op spaarrekeningen blijft behouden.
Iedereen die meer dan 20.000 € roerende inkomsten ontvangt per jaar (exclusief liquidatieboni aan
10 % RV en exclusief de vrijstelling van 1.770 € op spaarrekeningen) , wordt onderworpen aan
een extra belasting van 4 % op het gedeelte boven de 20.000 €.
2. Alle papieren effecten (zoals aandelen, obligaties, kasbons) moeten omgezet worden in effecten op
naam of in gedematerialiseerde vorm tegen 1/1/2014 (zie ook onze eindejaarsbrief van
12/12/2006). Vanaf 1/1/2012 wordt een extra taks geheven bij die omzetting. De taks bedraagt
1 % in 2012, en 2 % in 2013. Met andere woorden, regel dit nog in 2011 ! (Klanten met een NV
met aandelen aan toonder worden in een afzonderlijk schrijven gecontacteerd).
3. Buitenlandse rekeningen zijn voortaan verplicht aan te geven in het centraal register van de
)
Nationale Bank.
4. Grote bedrijfswagens worden duurder, zowel voor werkgevers (meer verworpen uitgaven) als voor
werknemers (meer belastbaar voordeel). De voordelen op bedrijfswagens worden voortaan
berekend op basis van een nieuwe formule die niet alleen rekening houdt met de CO²-uitstoot van
de wagen, maar ook met de cataloguswaarde (inclusief BTW, zonder aftrek van kortingen).
5. De federale korting op milieuvriendelijke wagens is afgeschaft. Deze bedroeg voor wagens met
een CO²-uitstoot van minder dan 115 gram per kilometer 3 % bij de aankoop, en voor wagens met
een CO²-uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer 15 %. In de volgende 2 gevallen kunt u
alsnog de korting krijgen:
1 Als de auto betaald en geleverd is vóór 31/12/2011 (ongeacht de datum van de bestelling)
2 Als de bestelling geplaatst was vóór 28 november 2011, de kopie van de bestelbon vóór 15
december naar de overheid gestuurd wordt en als er een voorschot betaald is van minstens het
dubbele van de te krijgen korting (ongeacht de datum van levering).
6. Fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen worden vanaf 1/1/2012 drastisch
verminderd. Er zal enkel nog een fiscaal voordeel zijn voor dakisolatie, maar ook dat voordeel
wordt verminderd. Voor energiebesparende investeringen (andere dan dakisolatie) die u in de
loop van 2012 betaalt, kunt u enkel nog een belastingvermindering krijgen voor zover u vóór 28
november 2011 een contract ondertekende. Aan de overdraagbaarheid naar de volgende jaren
voor investeringen die in het verleden werden gedaan zou niet geraakt worden.
7. Fiscale voordelen uit giften, betaalde kinderopvang en woonbonus verminderen, voor mensen met
een hoger inkomen.
8. Het forfaitair voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning met een
kadastraal inkomen van meer dan 745 € door een vennootschap aan de bedrijfsleider stijgt met
90 %. Voor een woning met een kadastraal inkomen van minder dan 745 € verandert er niets. Ook
de voordelen voor verwarming en elektriciteit worden verhoogd tot 1.820 € en 910 € en worden
voortaan jaarlijks geïndexeerd.

9. De belasting op pensioenkapitalen opgebouwd door werkgeversbijdragen wordt verhoogd van
16,5 % naar 20 % (60 jaar) en 18 % (61 jaar). Er wordt eveneens een loonplafond ingevoerd voor
pensioenbijdragen voor groepsverzekeringen (met andere woorden de beperking 80 %-regel).
10. Geen meerwaardebelasting op aandelen.
11. De fiscale gunstregeling inzake levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 23 blijft gelden.
12. Het voordeel bij de uitgifte van gereglementeerde aandelenopties wordt bij de uitgifte van de
opties forfaitair gewaardeerd. Afhankelijk van het type optie stijgt het voordeel van 7,5 % en
15 % tot 9 % en 18 %.
13. Het BTW-tarief op betaaltelevisie stijgt van 12 % naar 21 %.

Vennootschappen
1. Er wordt een belasting ingevoerd van 25 % op meerwaarden van aandelen die binnen het jaar
verkocht worden. Minderwaarden op aandelen, alsook waardeverminderingen, kunnen zoals
voorheen niet in aftrek worden gebracht.
2. Het voorstel om het DBI-regime strenger te maken is geschrapt
3. De notionele intrestaftrek voor grote ondernemingen zal voortaan 3 % bedragen en voor
KMO’s 3,5 %, en is niet meer overdraagbaar. De aftrek die de voorbije jaren werd
opgespaard mag per jaar slechts gedeeltelijk worden gebruikt, namelijk ten belope van 60 %
van de belastbare basis (specifiek tussensaldo in de belastingberekening). Deze beperking
geldt alleen voor het belastbare deel van het fiscaal resultaat dat groter is dan 1 miljoen euro.
De vroegere maximum overdraagbaarheidsduur van 7 jaar wordt verlengd in de mate dat dit
nodig is om geen overgedragen notionele intrestaftrek verloren te laten gaan door de 60 %regel.
4. Er wordt een Debt-Equity regel of Tin Capitalization regel ingevoerd voor leningen binnen
een groep van vennootschappen. Intresten zijn fiscaal niet aftrekbaar voor het gedeelte van
leningen dat groter is dan 5 keer het eigen vermogen
5. De mogelijkheid om via een onderhandse pensioenovereenkomst en het boeken van een
interne pensioenvoorziening een pensioen op te bouwen voor een bedrijfsleider wordt
afgeschaft. De bestaande provisies zullen binnen de drie jaar in een IPT-verzekering moeten
worden onderschreven. Voor deze omzetting zal tijdelijk een verlaagde premietaks gelden
van 1,75 % i.p.v. 4,4 %.

Diverse maatregelen
1. Fiscale en sociale fraude zullen harder aangepakt worden.
2. Accijnzen op tabak en alcohol stijgen.
3. De dienstencheques worden 1 € duurder vanaf 2013. De fiscale aftrekbaarheid blijft
behouden.
4. Notarissen en gerechtsdeurwaarders worden voortaan BTW-plichtigen. Advocaten blijven
vrijgesteld.
5. De vererving van familiebedrijven zal vanaf 1/1/2012 aan een tarief van 3 % of 7 % gebeuren
in plaats van aan het huidige tarief van 0 %.
6. De taks op beursverrichtingen wordt verhoogd met 30 %. Ook de plafonds worden verhoogd
van 500 euro naar 650 euro en 750 euro naar 975 euro.
7. De nieuw uitgereikte nummerplaten kosten voortaan 30 euro.
8. I.v.m. schijnzelfstandigheid komt er een systeem waarbij niet de overheid, maar de
“schijnzelfstandige” moet bewijzen dat het niet gaat om schijnzelfstandigheid.

9. De antirechtsmisbruikbepaling zal worden herschreven zodat de fiscus herkwalificatie van
verrichtingen (contracten) zal kunnen toepassen, ook al zijn de gevolgen van de verrichting
waarin geherkwalificeerd wordt, burgerrechterlijk niet identiek en zelfs niet gelijksoortig.

Niets van wat de maatregelen van de begroting 2012 betreft, is helemaal definitief: enerzijds omdat er
nu alleen nog maar een politiek akkoord is, en geen wetteksten, en anderzijds omdat er nog hiaten zijn
in die akkoorden, waarvoor er nog maatregelen uitgewerkt moeten worden, en in wetteksten gegoten
moeten worden. Bovendien zijn er nog algemene doelstellingen geformuleerd waarvoor er nog geen
begin gemaakt is met het formuleren van concrete maatregelen om die doelstellingen te bereiken.

EN TOT SLOT …

Wij gaan er ook even tussenuit. Het kantoor is gesloten vanaf donderdag 22 december 2011. Wij zijn
er terug vanaf dinsdag 3 januari 2012 om 9 uur.

Met vriendelijke groeten,
Clemmens Herman

