Sint-Andries, 11 januari 2013

Beste klant,
Als aanvulling op onze eindejaarsbrief willen we enkele punten opmerken die ondertussen alweer
gewijzigd zijn inzake BTW.
1) Zoals reeds gemeld, moet vanaf 1 januari 2013 het recht op de aftrek van de BTW beperkt worden tot
het werkelijke beroepsmatige gebruik. Voor de auto’s betekent dit in principe een volledige
kilometeradministratie.
Het

langverwachte

BTW-addendum

hierbij

is

ondertussen

toch

gepubliceerd

geraakt.

Er is naast de eerste methode, namelijk BTW-aftrek volgens het werkelijk professioneel gebruik, ook
een tweede, semi-forfaitaire methode, waarbij het aantal werkdagen en het aantal privé-kilometers
forfaitair vastgelegd wordt: 200 werkdagen en 6.000 private kilometers op jaarbasis. Dus door de
afstand woon-werk uit te rekenen op basis van 200 werkdagen en door daar 6.000 extra private
kilometers bij op te tellen, bepaalt u hoeveel private kilometers er in het totaal gereden worden. Om
dan de mate van BTW-aftrek te kunnen bepalen, dient u uiteraard het totale aantal kilometers te
kennen die u in 2013 rijdt. Wilt u daarom nu a.u.b. de kilometerstanden van uw personenwagens
noteren, zo u dat in het begin van deze maand nog niet gedaan zou hebben !!
Er is ook nog een derde, forfaitaire methode, maar alleen voor ondernemingen met minstens 4
personenwagens: 35 % van de BTW mag dan afgetrokken worden. De keuze voor methode drie
geldt voor drie jaar.
Als u ons de kilometergegevens van uw personenwagens bezorgt, helpen wij u uiteraard graag om te
bepalen welk systeem voor u het voordeligste is.
2) Vanaf 1 januari 2013 is de BTW op een onbetaalde voorschotfactuur, of een andere factuur opgesteld
vóór het belastbaar feit, niet meer opeisbaar. Wegens de praktische problemen die zich stellen inzake het
aanpassen van alle boekhoudpakketen in functie daarvan, wordt 2013 een overgangsjaar, waarin de
administratie aanvaardt dat de voorheen bestaande regels nog steeds toegepast worden.
Voor bijkomende inlichtingen kan u uiteraard ons kantoor contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Accountantskantoor CLEMMENS

