Sint-Andries, 13 december 2013

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 31.12.2013 op te nemen.
Voorafbetaling 2013: Uiterlijk op 20 december 2013 kan voor de laatste maal worden voorafbetaald
voor inkomsten 2013 (belastingbesparing 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 inkomsten 2013 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 2014.

OVER HET NIEUWE JAAR …
- Voor de horeca kan het geregistreerd kassasysteem (GKS) vanaf 1 januari 2014 vrijwillig in gebruik
genomen worden. Om de horeca uitbaters aan te moedigen de overstap te wagen, voorziet het
relanceplan diverse lastenverlagingen, onder andere een RSZ-vermindering van 500 tot 800 euro per
kwartaal voor maximum 5 vaste voltijdse medewerkers. In 2015 zullen alle zelfstandigen/
vennootschappen verplicht worden om een GKS in hun zaak te installeren. Deze verplichting zal per
regio opgelegd worden. Wijzigingen aan deze wetgeving kunnen nog steeds doorgevoerd worden en
praktische vragen zullen nog rijzen. Neem gerust contact op met ons kantoor voor meer inlichtingen. De
laatste evoluties zijn ook te volgen op: http:/minfin.fgov.be/portail2/nl/ondernemingen/geregistreerdekassa/index.htm.
- Om de BTW-aftrek op voertuigen te berekenen, zijn er 3 methodes. Methode 1 (de
rittenadministratie) en methode 2 (op basis van het woon-werkverkeer) zijn niet gewijzigd maar aan
methode 3 werd er gesleuteld. Om de forfaitaire BTW-aftrek van 35 % toe te passen, is het vanaf
nu voldoende dat uw bedrijf slechts 1 auto telt.

Gezien de mogelijke boetes bij BTW-controles, is het misschien goed om voor uw specifiek dossier
stil te staan bij de vraag of het niet verstandig zou zijn om de aftrek van 35 % toe te passen, maar dat
geldt uiteraard niet voor personenwagens die voor minstens 50 % beroepshalve gebruikt worden, en
waar dat bewezen kan worden…
Er is ook een nieuwe methode 4 voor lichte vrachtwagens, die u gedeeltelijk voor beroep en
gedeeltelijk voor privé gebruikt. Voortaan kunt u voor deze wagens ook kiezen voor een forfaitaire
BTW-aftrek van 85 %. U moet dan enkel kunnen bewijzen dat de lichte vrachtauto overwegend
gebruikt wordt om goederen te vervoeren, zo niet, dan kunt u de forfaitaire BTW-aftrek van 35 %
toepassen voor die lichte vrachtwagens.
- De overgangsregeling, die naar aanleiding van de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van de BTW
met ingang van 1 januari 2013 in het leven werd geroepen, wordt verlengd tot en met 31 december
2014. De oude regels mogen dus nog steeds toegepast worden : het uitreiken van een factuur,
vooraleer de levering is gebeurd of de dienst is voltooid, maakt de BTW nog steeds opeisbaar.
- Vanaf 2014 zal de fiscus strenger controleren of er wel voldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden
wordt op uw loon als bedrijfsleider. Een privé voorafbetaling is geen alternatief. Ook op voordelen van
alle aard en niet-periodieke uitkeringen moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden en betaald worden.
- Controlemaatregelen :
 De fiscus zal voortaan bij een fiscale controle de boekhouding mogen meenemen,
behoudens die betreffende het lopende boekjaar.
 De fiscus krijgt in de loop van 2014 toegang tot een databank (“Sigedis”) die de
aanvullende pensioenen bevat van alle Belgen, waarmee ze voor het eerst kan controleren
of premies die gestort worden voor IPT’s, groepsverzekeringen, enz. wel aftrekbaar zijn in
het licht van de zogenaamde “80%-regel”.
 Het is geen nieuwe bevoegdheid dat de fiscus de volledige data uit computersystemen mag
meenemen, maar we zien dat hij in toenemende mate van deze bevoegdheid gebruik maakt,
en we verwachten dat hij hier in de toekomst nog meer gebruik van zal maken, mede gezien
de resultaten die daarmee geboekt worden.
*
- Inzake de fameuze aanslag geheime commissielonen
van 309% op private voordelen die door
vennootschappen betaald worden (pro memorie : niet voor restaurantkosten), staat de volgende regeling
in een recente circulaire van de fiscus (de circulaire is minder streng dan de wet, en is dus contra legem,
maar wie zal er daarover klagen?) :
 als de begunstigde van het voordeel nog in de personenbelasting belast kan worden (en
belast wordt),
 zelfs zonder zijn akkoord,
 wordt de aanslag van 309% niet toegepast,
 bovendien moet de vennootschap, zeker in de gevallen waar er sprake is van “goede trouw”,
het aldus bij de begunstigde belaste voordeel niet opnemen in de “verworpen uitgaven”
(zodat er dan, in economisch opzicht, geen dubbele taxatie is).

- De interne vereffeningen (het omvormen van de belaste reserves in gestort kapitaal mits 10 % roerende
voorheffing) van vennootschappen die afsluiten op 31/12 (± 2/3e) zijn volop aan de gang. Wij zullen
systematisch elke vennootschap die in aanmerking komt, met een andere afsluitdatum dan 31/12 (± 1/3e)
contacteren, zodat u tijdig kan beslissen om al dan niet van deze maatregel gebruik te maken.
- Alle papieren effecten (zoals aandelen, obligaties, kasbons) moeten omgezet worden in effecten op
naam of in gedematerialiseerde vorm tegen 1/1/2014 (zie ook naar onze eindejaarsbrieven van 7/12/2011
en 10/12/2012). Vanaf 1/1/2013 wordt een extra taks van 2 % geheven bij die omzetting. Als u niets
doet, dan worden ze in 2014 automatisch geacht gedematerialiseerd te zijn dan wel op naam gezet te zijn,
maar dan wel op naam van de vennootschap. Zolang u zich niet meldt bij uw vennootschap, heeft u geen
stemrecht meer op de algemene vergadering, noch recht op een dividend. De vennootschap moet in
2015 de aandelen die nog niet boven water gekomen zijn, verkopen en de opbrengst daarvan storten bij
de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Alle aandelen die niet verkocht raken tegen 30/11/2015 moeten
gedeponeerd worden bij de DCK en dat uiterlijk tegen 30/12/2015. Tot 31/12/2024 kunt u uw aandelen
of de verkoopprijs daarvan nog terug claimen bij de DCK. U betaalt dan wel vanaf 31/12/2015 per
begonnen jaar een boete van 10% op de verkoopprijs of de waarde van de effecten. Bovendien zal uw
identiteit dan ook door de DCK gemeld worden aan de fiscus. Niets doen is dus geen optie : als u per
jaar 10% boete moet betalen, bent u immers, in economisch opzicht, na 10 jaar onteigend. Merk op : er

zit ook wetgeving aan te komen die de overheid zal toelaten om slapende kluizen open te breken. Wat
zou er in die kluizen zitten?
- Heeft uw bedrijf in zonnepanelen geïnvesteerd in 2013? Laat het ons weten! We hebben tijd tot
31/3/2014 om het attest aan te vragen om de verhoogde investeringsaftrek toe te passen in de
vennootschapsaangifte.
- Graag doen wij een oproep aan de vennootschappen om vanaf 20 januari 2014 de papieren
binnen te brengen voor het opstellen van de balans en de jaarrekening per 31/12/2013. 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 vrijdag 20 december 2013. Wij zijn er
terug vanaf maandag 6 januari 2014 om 9 uur.

Met vriendelijke groeten,
CLEMMENS Accountantskantoor

*

