Sint-Andries, 3 april 2015

Beste klant,
VOORAFBETALING OP INKOMSTEN VAN 2015
Rekening houdend met de gescheiden belastingberekening op de inkomsten van 2015 moet elke
belastingplichtige (d.w.z. bij natuurlijke personen 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/kleine vennootschap
zich heeft gevestigd is geen vermeerdering van toepassing.
● De medehelpende echtgenoot die in 2015 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.
U kunt de belastingverhoging wegens niet voorafbetaling vermijden door in de loop van het jaar voldoende
belastingen vooraf te betalen. Deze verhoging is voor 2015 gemiddeld 1,12 %, 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 10.04.2015,
daarna vóór 10.07, 12.10, en 21.12.
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 2015.
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 activiteit in
2015 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 aangewezen om de voorafbetaling ineens voor de volle som te betalen in april,
omdat de bonificatie dan verrekend wordt tegen 1,5%.
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. huren, 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 0,565% wanneer het belastingsupplement betaald wordt door middel van voorafbetalingen in
2015 i.p.v. het aanslagbiljet af te wachten in 2016. De werkwijze is dezelfde als voor de zelfstandigen.

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 2014
 Te hoge voorafbetaling Ink. 2014
De bewijzen van voorafbetaling zijn reeds op 10/3/2015 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 het lopend jaar, uiterlijk tegen 10/4/2015.
 Aangifteformulieren Aj. 2015 - Ink. 2014
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 (“Tax On Web Mandataris”) 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
a.u.b. naar de 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 kunnen verwerken.
AANSLAGBILJET
 Bezwaren
De bezwaartermijn bedraagt slechts 6 maanden. Gelieve daarom uw aanslagbiljetten na ontvangst per
kerende aan ons te bezorgen voor nazicht, zodat er -indien nodig- nog binnen deze termijn bezwaar
ingediend kan worden.
NIEUW VOOR INKOMSTEN 2015
De federale regering heeft eind 2014 opnieuw een aantal fiscale maatregelen genomen. Er zijn ook
nieuwe visies van o.a. de fiscus, er is nieuwe rechtspraak, er zijn nieuwe plannen van de regering,…
Ondertussen zijn er over de nieuwe maatregelen al enkele praktische verduidelijkingen, waarover we u
willen informeren.

Op vlak van BTW

 Horeca
Vanaf 2015 is voor de horeca het systeem van de geregistreerde kassa (GKS) in werking
getreden.
De registratieperiode liep tot 28 februari 2015. Wie toegangsproblemen had, kan alsnog
registreren tot 30 april 2015. Bij registratie wordt de datum meegedeeld vanaf wanneer de
geregistreerde kassa gebruikt moet worden.
Stel dat uw GKS plots niet werkt, dan moet u het volgende doen:
- terug een ontvangstbewijs (een “leeuwtje”) uitreiken en bewaren voor alle handelingen
waarvoor er normaal een kasticket met het GKS moet worden uitgereikt;
- uw btw-controlekantoor binnen het uur op de hoogte brengen per mail (algemeen dienstemailadres gebruiken), met de vermelding van de aard van het probleem, en de datum en het
uur vanaf wanneer er geen correct kasticket meer kon uitgereikt worden door het GKS;
- indien het probleem veroorzaakt wordt door een stroompanne, heeft u 24 uur de tijd om uw
mail te verzenden;
- wanneer het technisch probleem opgelost is, moet u binnen de 24 uur opnieuw een email
versturen met vermelding van de datum en het uur vanaf wanneer er opnieuw correcte

kastickets konden uitgereikt worden door het GKS, de hoeveelheid ontvangstbewijzen die
ondertussen uitgereikt werden en het begin- en eindnummer,
- bij een kortstondig defect wordt toegestaan dat 1 enkele email wordt verstuurd, met
vermelding van de datum en het uur van de technische problemen, de hoeveelheid
uitgereikte ontvangstbewijzen en het begin- en eindnummer.
Opmerking : iedere horeca-uitbater zal dus, gezien het bovenstaande, altijd “leeuwtjes”
(ontvangstbewijzen) op voorraad moeten hebben, ongeacht of men een GKS heeft.
Bij technische problemen met de VAT Signing Card (VSC) en/of Fiscal Data Module
(FDM) moet u dit ook melden bij de administratie en de bovenstaande formaliteiten
toepassen.
Fooien uit vrijgevigheid, zelfs al worden die met een bankkaart betaald, blijven buiten de
werkingssfeer van de BTW. Bijkomende vergoedingen, zoals een extra vergoeding bij het
betalen met debet-kaarten, vallen binnen de werkingssfeer van de BTW, zodat die op een ticket
van het GKS moeten staan.
 Voorschotfacturen
Op 1 juli 2015 start de definitieve regeling van de BTW-opeisbaarheid voor
voorschotfacturen :
Enkel het leveren van een goed, het verrichten van een dienst of de ontvangst van een betaling,
maakt de BTW opeisbaar. Met andere woorden, de BTW op een voorschotfactuur is in
principe maar aftrekbaar als het voorschot ook effectief betaald is. Als de betaling binnen de 7
dagen na de datum van de voorschotfactuur gebeurt, is er geen probleem. Volgt de betaling
pas na 7 dagen, dan moet u een vermoedelijke datum van opeisbaarheid vermelden (een
vervaldatum dus). De ontvanger van de voorschotfactuur mag de BTW direct aftrekken, maar
als het belastbaar feit (de betaling of de levering) zich niet heeft voorgedaan binnen de drie
maanden na het einde van de maand van de voorschotfactuur (de “windowperiode”) dan moet
de afgetrokken BTW teruggestort worden. Op die manier is het probleem van
voorschotfacturen in de praktijk opgelost.
 Bedrijfsevenementen
De BTW-administratie heeft zich eindelijk neergelegd bij het feit dat niet alleen de BTW op
kosten van ontspanning en vermaak aftrekbaar is, maar ook de BTW op kosten voor eten en
drank aftrekbaar is. De kosten moeten wel kwalificeren als publiciteitskosten, gedaan met het
oog op de promotie van bepaalde goederen of diensten bij bestaande of potentiële klanten, en
die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben de verkoop te bevorderen. Het is uiteraard
handig om bewijzen (uitnodigingen, foto’s, enz… ) te verzamelen. Benadeelde
belastingplichtigen kunnen niet afgetrokken BTW op dergelijke kosten, gemaakt vanaf
1/1/2012 (dus retroactief) alsnog aftrekken in hun BTW-aangifte.
 Nieuw BTW-statuut bestuurders-rechtspersonen
De administratie heeft beslist om alle rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van een vennootschap optreden te onderwerpen aan de BTW. De BTW zal
opeisbaar zijn voor alle diensten verricht vanaf 1 januari 2016. Is de ontvangende
vennootschap een gemengde of een gedeeltelijke belastingplichtige, dan is deze BTW voor
hen niet of slechts in beperkte mate aftrekbaar. De oprichting van een BTW-eenheid kan
hier in sommige gevallen een oplossing bieden.
 Wat heeft de BTW-administratie nog in petto voor 2015-2016
 MOSS (Mini-One-Stop Shop) voor B2C omroep, telecom en elektronische diensten,
vanaf 1/1/2015 (eerste aangifte tegen 20/04/2015). Het gaat hier over het leveren van
de bedoelde diensten langs elektronische weg. Het systeem voorkomt dat u in alle
lidstaten waarin u actief bent BTW-aangiften moet indienen: u kunt alles in één
aangifte indienen via MOSS.
 Voor privé-renovatiewerken tegen 6% BTW zal uw woning 10 jaar in gebruik moeten
zijn (i.p.v. nu 5 jaar), vermoedelijk vanaf 1/1/2016.
 Verplichte verlegging voor recuperatiemateriaal (i.p.v. 0% BTW), vermoedelijk vanaf
1/7/2015.
 21% BTW voor esthetische chirurgie (i.p.v. vrijstelling), vermoedelijk vanaf 1/7/2015.

 Wist-je-datjes
 Bij de verkoop van een personenwagen is de BTW meestal slechts over de helft van de
prijs verschuldigd. Het jaar van aankoop speelt ter zake geen enkele rol, maar wel de
beperking van de BTW-aftrek bij de oorspronkelijke aankoop.

Op vlak van de directe belastingen

 Liquidatiereserve (enkel voor vennootschappen)
De regering Di Rupo heeft het belastingtarief op liquidatieboni vanaf 1 oktober 2014 verhoogd
van
10% naar 25%. Om deze maatregel nu te temperen, kunnen KMO’s vanaf aanslagjaar 2015
jaarlijks kiezen om hun winst na belastingen geheel of gedeeltelijk te reserveren als
“liquidatiereserve”, mits betaling van een bijkomende heffing van 10%. Die bijkomende
heffing is een niet-aftrekbare kost voor de vennootschap en zal mee ingekohierd worden met
de vennootschapsbelasting. Als de vennootschap dan later vereffend wordt, is er op de
liquidatiereserves geen roerende voorheffing meer verschuldigd !
Als de vennootschap niet vereffend wordt, en de liquidatiereserves worden uitgekeerd, dan is
er wel 15% of 5% roerende voorheffing verschuldigd, naargelang de uitkering gebeurt binnen
de vijf jaar of na vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van het boekjaar waarin de reserves
aangelegd werden. Voorbeeld : winst na belastingen van 2014 : 100.000 €. Aanleg
liquidatiereserve 90.909,09 € en bijkomende heffing 9.090,91 €. Als de algemene vergadering
van 2020 de liquidatiereserve van 90.909,09 € uitkeert, die aangelegd werd in 2014, dan is er
5% RV verschuldigd, dus 4.545,45 €. In het totaal werd er dan eigenlijk 13.636,36 € of
13,64% aan belastingen betaald op een bruto dividend van 100.000 €.
In de pipeline: een maatregel om de winst van 2012 en 2013 eveneens tegen dit gunsttarief te
belasten.
Er zijn natuurlijk ook bedenkingen bij dit systeem. Er is een impact op de notionele
intrestaftrek (de heffing van 10% vermindert het eigen vermogen), maar belangrijker nog…
Indien toekomstige verliezen de liquidatiereserve aantasten, dan werd de belasting zinloos
betaald. Het systeem is dus voornamelijk bedoeld voor KMO’s met constante winsten.
 Verplichte vermelding van het rechtspersonenregister (RPR) (enkel voor
vennootschappen)
Op alle juridische documenten (overeenkomsten, factuurvoorwaarden, website, …) moet het
rechtspersonenregister vermeld worden. Hierbij een concreet voorbeeld voor West- en OostVlaanderen : BTW BE 0xxx.xxx.xxx RPR Gent, afdeling Brugge (of afdeling Dendermonde,
Gent, Ieper, Kortrijk, Oostende, Oudenaarde en Veurne, afhankelijk van de plaats waar uw
maatschappelijke zetel gevestigd is).
 De belangrijkste maatregelen uit de programmawet Michel I van 19/12/2014
 Verhoging van het kostenforfait voor loontrekkers vanaf 1/1/2015 en een tweede
verhoging vanaf 1/1/2016.
 Geen indexering meer vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2017 voor de volgende fiscale
uitgaven : de woonbonus (3.010,00 €), het langetermijnsparen via levensverzekering
(2.260,00 €), het pensioensparen (940,00 €) en de vrijstelling voor intresten van
spaarboekjes (1.880,00 €).
 De taks op het langetermijnsparen, in het kader van het pensioensparen, zal worden
verlaagd van 10% naar 8%. In ruil voor de tariefverlaging zal van 2015 tot 2019
telkens 1% reeds vervroegd worden geïnd op de op 31/12/2014 uitstaande kapitalen.
Van de uiteindelijk verschuldigde taks zal het bedrag van de vervroegde inning
worden afgetrokken. De vervroegde inning wordt gelijkgesteld met een te verrekenen
maar niet-terugbetaalbare bedrijfsvoorheffing.

 Aanslag geheime commissielonen (enkel voor vennootschappen)
De “monsterboete” van 309% bestaat niet langer. De aanslag bedraagt nu 103% op nietverantwoorde kosten, voordelen van alle aard, financiële voordelen en verdoken meerwinsten
die niet het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. Ofwel… als de verkrijger van
die kosten of voordelen een rechtspersoon is, of als de verdoken meerwinsten in een later jaar
spontaan opnieuw zijn opgenomen in de boekhouding, dan is de aanslag gelijk aan 51,5 %. De
afzonderlijke aanslag is dus geen straf meer, maar heeft een vergoedend karakter (gekregen) en
ze blijft fiscaal aftrekbaar. Ze is in werking getreden vanaf 29/12/2014 en ze is ook van
toepassing op lopende geschillen. Er zijn een aantal wettelijke regelingen die in specifieke
gevallen de toepassing van de boete voorkomen, en daarnaast is de administratie niet van plan
(circulaire) om ze toe te passen op o.a. restaurantkosten (maar ze kan die kosten uiteraard wel
verwerpen).
 Vlaamse belastingen
O.a. de schenkingsrechten en de registratierechten werden op 1/1/2015 gedeeltelijk
overgeheveld van het federale niveau naar het Vlaamse niveau, en vervelden tot
“schenkbelasting” en “registratiebelasting”. In grote lijnen werd er veel van de oude wetgeving
behouden, maar uiteraard niet alles, en uiteraard wordt het erg complex, doordat sommige
zaken federaal bleven.
Zo is het statuut van beroepsverkoper vanaf 1/1/2015 een Vlaamse aangelegenheid geworden.
Daarom moet iedere beroepsverkoper een nieuwe beroepsverklaring indienen bij het
Agentschap Vlaamse Belastingdienst (Registratiebelasting), Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Het
gevolg hiervan is dat elke beroepspersoon opnieuw een reeks wederverkopen (minstens 3)
moet bewijzen binnen een termijn van 5 jaar vanaf 1/1/2015! Er moeten ook nieuwe
zekerheden gesteld worden voor nieuwe aankopen. Oude bankwaarborgen van oude aankopen
blijven federaal, dus om die te verminderen en uiteindelijk tot nul af te bouwen, dient u bij de
federale belastingdienst te zijn.
In de pipeline: aanzienlijk lagere Vlaamse schenkbelasting m.b.t. het schenken van onroerende
goederen, en burgerrechtelijk (federaal) een fundamentele hervorming van het erfrecht.
 Vermogenswinstbelasting
Er bestaat een aanzienlijke kans dat de vermogenswinstbelasting, waaronder het belasten van
meerwaarden op aandelen, na de zomer ingevoerd zal worden n.a.v. de “tax shift”.
 Wist-je-datjes
 U weet dat niet-specifieke beroepskledij fiscaal niet als beroepskost aanvaard wordt.
In de praktijk wordt aanvaard dat de helft een verworpen uitgave is
(vennootschapsbelasting is voordeliger dan personenbelasting), en dat de andere helft
op de r/c geboekt wordt. Inzake BTW wordt er nooit aftrek aanvaard, alhoewel de
BTW in principe aftrekbaar is.
 Er wordt aanvaard dat de terugbetaling van het werkelijke bedrag van de
restaurantkosten die een werknemer of een bedrijfsleider zelf gemaakt heeft tijdens
een buitenlandse zakenreis, niet aan de aftrekbeperking tot 69% onderworpen moet
worden. (Uiteraard kan er geen dubbel gebruik zijn met forfaitaire dagvergoedingen.)

Op vlak van sociaal recht

 Sociale bijdragen
Vanaf 1/1/2015 worden de sociale bijdragen van de zelfstandigen berekend op de inkomsten
van het lopende jaar. Omdat deze inkomsten nog niet gekend zijn, krijgt u een voorstel van
(wettelijke) voorlopige bijdragen. Binnen 2 à 3 jaar zal er dan een definitieve berekening en
een regularisatie van de bijdragen volgen.
Stel dat uw inkomen veel lager is dan 3 jaar geleden, dan kunt u verminderde voorlopige
bijdragen aanvragen, maar u moet dan aantonen dat uw inkomen beneden een eerste drempel
van 12.870,00 € of een tweede drempel van 25.740,00 € valt. Als uw inkomen later toch hoger
blijkt te zijn, dan zijn er op de regularisatie hoge intresten te betalen.

Stel dat uw inkomen hoger is dan 3 jaar geleden, dan betaalt u best een verhoogde voorlopige
bijdrage, om een hoge afrekening na de herberekening te vermijden. Betaalt u niet spontaan
hogere bijdragen, dan zijn er geen intresten verschuldigd.
 Werfmeldingen (art. 30 bis)
Een constructievennootschap/bouwpromotor die bouwwerkzaamheden laat uitvoeren aan een
onroerend goed, dat hij bezit, of waarvan hij opstalhouder is, met als doel het gebouw of
gedeelten ervan door te verkopen of te verhuren, moet beschouwd worden als
opdrachtgever/bouwheer én als aannemer/aangever en hij moet dus de werfmelding doen.
De ondernemingen waarop de bouwpromotor een beroep doet voor de uitvoering van de
werken zijn onderaannemers.
Met andere woorden, een constructievennootschap, die nooit zelf, of met eigen personeel, een
activiteit uitvoert die geviseerd wordt door artikel 30bis, is opdrachtgever van de werken. De
klanten hebben geen aannemingsovereenkomst gesloten met de constructievennootschap, maar
wel een verkoopovereenkomst. Immers: de constructievennootschap sluit contracten met de
aannemers die de werken uitvoeren (onderaannemers in de aangifte art. 30bis). Conform de
huidige wetgeving moeten werven die gestart werden vanaf 1/7/2014 gemeld worden.
Als aannemer-aangever moet de constructievennootschap ook zorgen voor de organisatie van
de aanwezigheidsregistratie voor de werven waar deze aanwezigheidsregistratie vereist is
(drempel 800.000 €).
Tip i.v.m. de hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ of fiscale schulden voor de hele keten:
gebruik een clausule die de (onder)aannemers straft als ze niet al hun onderaannemers (incl.
“zwartwerkers”) bij u melden, en die zij zelf op hun beurt verplicht moeten opleggen aan hun
onderaannemers, enzovoort.
In de pipeline: de hoofdelijke aansprakelijkheid zal binnenkort uitgebreid worden van
aannemers en bouwpromotoren naar ALLE BOUWHEREN, die een bedrijf of een overheid
zijn.
Meer informatie hierover vindt u via de portaalsite voor Sociale Zekerheid
(www.socialsecurity.be). (Altijd vertrekken vanaf de homepage, want via vrij zoeken met
Google duiken er van dezelfde website achterhaalde webpagina’s op…)
 Schijnzelfstandigheid
De controle op schijnzelfstandigen neemt weer toe. De administratie toetst zelfstandigen aan 9
criteria, om na te gaan of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Als uit de analyse van de
relatie blijkt dat meer dan de helft van de criteria vervuld is, dan geldt er een weerlegbaar
vermoeden dat het gaat om een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. De
volgende sectoren worden momenteel geviseerd: de bouwsector, de bewakings- en
toezichtsdiensten voor rekening van derden, het personen- en goederenvervoer voor rekening
van derden, en de schoonmaaksector. Het is daarom aangewezen om een degelijk
(management)contract op te stellen met uw onderaannemers, zodat het risico op herkwalificatie
in een arbeidsrelatie geminimaliseerd wordt.

Op het vlak van e-government

 MyMinFinPro
FOD Financiën voorziet al enkele jaren in een online platform voor natuurlijke personen:
MyMinFin (www.myminfin.be). Als natuurlijk persoon kan je hier fiscale gegevens
raadplegen zoals loonfiches, aanslagbiljetten, onroerende voorheffing, verkeersbelasting,
voorafbetalingen,…
Ook voor zelfstandigen en vennootschappen is er nu een mogelijkheid om de fiscale
documenten online te raadplegen via MyMinFinPro (www.myminfinpro.be).
Opdat wij uw dossier optimaal zouden kunnen opvolgen, is het aangewezen om ons kantoor
een online volmacht te geven, ter inzage van deze professionele fiscale documenten. U deed
dit in het verleden ook al voor de aangifte personenbelasting via Tax-On-Web (TOW). Om
volmacht te geven aan ons kantoor, zou u moeten kunnen langskomen, met uw
identiteitskaart en uw pincode.

 Volmachten INTERVAT (BTW)
Tot op heden kunnen wij via onze eigen identiteitskaarten op elektronische wijze BTWaangiften indienen, voor om het even welke Belgische BTW-belastingplichtige. Ook daarin
komt er verandering : we zullen over een elektronische volmacht moeten beschikken van elke
BTW-plichtige waarvoor wij aangiften indienen. De precieze inwerkingtreding is niet bekend,
maar er kunnen reeds elektronische volmachten gegeven worden, en we zijn daar ook al volop
mee bezig. De vrees bestaat dat het plots gedaan zal zijn met het indienen van BTW-aangiften
zonder elektronische volmacht…
 Actie elektronische ID’s & volmachten
Er zijn ook andere informaticaplatformen van de overheid die veranderen en die in vele
gevallen een bezoek aan ons kantoor noodzakelijk maken.
Daarnaast zijn wij, net zoals o.a. de financiële instellingen, verplicht om van elke klant (ook
van uw partner en zelfs van uw kinderen, als wij bijvoorbeeld hun aangifte in de
personenbelasting, al dan niet via TOW, indienen) te beschikken over diens elektronische
identiteitskaart (fotokopieën volstaan niet langer).
Daarom doen wij een (grote) actie om al deze elektronische platformen op orde te krijgen.
In eerste instantie doen wij een oproep opdat u zich zelf zou melden bij ons in dit
verband. Gelieve daarvoor een afspraak te maken met ons secretariaat
(secretariaatATclemmens.be).
Uw bezoek praktisch:
 U dient de 4-cijferige pincode van uw identiteitskaart te kennen. (Indien u die niet
meer weet, zal u vooraf langs moeten gaan op de bevolkingsafdeling van uw
gemeente.)
 Denk in voorkomend geval aan het meebrengen van de identiteitskaarten van uw
naasten : uw partner, uw kinderen,...
 Voor vele platformen dient uw inschrijving in de KBO m.b.t. wie de functiehouders
(zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars,…) zijn, vooraf in orde te zijn. Wij zijn dat
momenteel systematisch aan het controleren en rechtzetten voor al onze klanten.
Dat is tot nu toe altijd gratis bij de KBO, aangezien het altijd gaat om fouten van de
Rechtbank van Koophandel. Niettemin : gelieve ons vooraf te verwittigen van uw
bezoek, zodat wij eerst nazien of de functiehouders in uw geval correct vermeld
worden in de KBO.
 Bedenk dat één en ander in sommige gevallen een uur in beslag kan nemen.
Uiteraard kunt u uw bezoek desgewenst combineren met een afspraak met uw
dossierbeheerder.
De verplichting die op ons rust om te beschikken over uw elektronische identiteitskaart,
kunnen wij ook in orde brengen bij een bezoek aan u, via een laptop en een kaartlezer. Indien
u beschikt over een kaartlezer voor ID’s en EID-software (gratis verkrijgbaar via Fedict
http://eid.belgium.be/nl/), kunt u desgewenst de vereiste bestanden ook zelf van de
identiteitskaarten afhalen, om die door te mailen naar ons.
Na de eerste spontane golf, zullen wij wie nog ontbreekt oproepen.
Graag doen wij een oproep aan de vennootschappen om alle papieren en de
boekhouding binnen te brengen voor het opstellen van de balans en de jaarrekening
per 31/12/2014. Idem voor diegenen waarvoor wij aangiften in de personenbelasting
indienen. Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder, om af te spreken, zodat u uw
papieren niet lang hoeft te missen.
Deze nieuwsbrief blijft ook nog een tijdlang beschikbaar via de link “nieuwsbrieven” op
onze website www.clemmens.be.

Met vriendelijke groeten,
CLEMMENS Accountantskantoor

