Sint-Andries, 27 juni 2016

Beste klant,
VOORAFBETALING OP INKOMSTEN VAN 2016
Rekening houdend met de gescheiden belastingberekening op de inkomsten van 2016 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.

U kunt de belastingverhoging wegens niet voorafbetaling vermijden door in de loop van het jaar voldoende
belastingen vooraf te betalen. Deze verhoging is voor 2016 gemiddeld 1,125 %, 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 11.04.2016,
daarna vóór 11.07, 10.10, en 20.12.
Uw balans sluit af op 31/03: de periodes van voorafbetaling zijn voor u 11.07 - 10.10 - 10.01 - 20.03
Uw balans sluit af op 30/06: de periodes van voorafbetaling zijn voor u 10.10 - 10.01 - 10.04 - 20.06
Uw balans sluit af op 30/09: de periodes van voorafbetaling zijn voor u 10.01 - 10.04 - 10.07 - 20.09
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 2016.
De bedragen van de voorafbetaling mogen worden gewijzigd 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 door u in het vorige jaar betaald, gedeeld door 4; de uitbreiding of inkrimping van uw activiteit
– omzet in 2016; 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
2016 i.p.v. het aanslagbiljet af te wachten in 2017. 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 2015
 Aangifteformulieren Aj. 2016 - Ink. 2015
De papieren aangiften werden reeds door de Administratie der Directe Belastingen verstuurd. 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 elektronisch hebben ingediend, zelf (“Tax On Web”), of via
de tussenkomst van een mandataris (“Tax On Web Mandataris”).
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 INKOMSTEN, ONROERENDE GOEDEREN, REKENINGEN EN
LEVENSVERZEKERINGEN

In de meeste gevallen moet u uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen, rekeningen en
levensverzekeringen aangeven in uw belastingaangifte.
In 2016 is de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de Europese landen van start
gegaan. De Administratie der Directe Belastingen ontvangt nu dus meer en meer informatie, onder
andere over:
buitenlandse beroepsinkomsten (lonen, pensioenen ...)
onroerende goederen (huis, appartement …) in het buitenland
buitenlandse bankrekeningen
levensverzekeringscontracten in het buitenland
Als u dergelijke inkomsten, goederen, rekeningen en/of levensverzekeringen had in 2015, gelieve
deze gegevens aan ons door te geven zodat wij deze in de aangifte kunnen verwerken.

AANSLAGBILJET
 Bezwaar
De bezwaartermijn bedraagt slechts 6 maanden. Gelieve daarom uw aanslagbiljet 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 2016
De federale regering heeft eind 2015 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
Op 24 juni 2016 werd het nieuwe KB over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd
kassasysteem voor de horecasector gepubliceerd.
Voor de verplichting tot het gebruik van een GKS zullen twee voorwaarden gelden:

men serveert maaltijden voor verbruik ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) (in principe
onderhevig aan het verlaagd BTW -tarief van 12 %);
de omzet uit deze maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) bedraagt meer dan
25.000 EUR (excl. BTW). Men baseert zich hiervoor op de omzetgegevens van het
kalenderjaar 2015. Voor nieuwe ondernemingen gelden specifieke regels.
De verplichting tot het gebruik van een GKS vanaf 1 januari 2016 is nog steeds in de
wetgeving verankerd.

 BTW- plicht voor bestuurdersvennootschappen
Deze maatregel is een paar keer uitgesteld, maar vanaf 1 juni 2016 is het nieuwe statuut in werking
getreden. De keuzemogelijkheid voor rechtspersonen, om bestuurshandelingen al dan niet aan de BTW
te onderwerpen is opgeheven. Voortaan zijn de normale BTW- regels van toepassing.

 Verlaagd tarief van 6 % voor werken in onroerende staat aan privéwoningen: 10 jaar
Vanaf 12 februari 2016 is de ouderdomsvereiste voor de toepassing van het verlaagd BTW – tarief bij
werken in onroerende staat aan privé – woningen verhoogd van 5 naar 10 jaar.
Voor werken die in 2016 aan een privéwoning worden verricht, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10
jaar vervuld wanneer de woning voor het eerst in gebruik is genomen in de loop van het jaar 2006 of
eerder.
Indien u dit wenst, kunnen wij de aannemers onder u een aangepast attest bezorgen.

Op vlak van Directe Belastingen

 Voordeel van alle aard terbeschikkingstelling onroerend goed (een woning)
Indien de terbeschikkingstelling gebeurt door een rechtspersoon is dit, bij de genieter belastbare,
voordeel 3,8 keer hoger, dan wanneer deze terbeschikkingstelling gebeurt door een natuurlijke persoon.
Het Hof van Beroep van Gent oordeelde op 24 mei 2016 dat dit verschil in berekening van het voordeel
ongrondwettelijk is, omdat het strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.
Op dit moment is het niet duidelijk hoe dit zal aflopen : hoe zal het voordeel bij terbeschikkingstelling
door rechtspersonen dan wel worden berekend, zal de fiscus in Cassatie gaan, komt er een wetgevend
ingrijpen,…?
Gelieve ons te contacteren als u wenst te bekijken of het in uw geval mogelijk/wenselijk is om bezwaar
aan te tekenen m.b.t. aanslagjaar 2015.

 Speculatietaks
De speculatietaks is ingevoerd vanaf 1 januari 2016. Snelle meerwaarden (verwerving/ aankoop en
verkoop binnen de 6 maanden) gerealiseerd door natuurlijke personen, buiten de uitoefening van hun
werkzaamheid, worden onderworpen aan de speculatietaks tegen het tarief van 33 %.

 De Vlaamse geïntegreerde woonbonus
De geïntegreerde woonbonus is van toepassing op hypothecaire leningsovereenkomsten gesloten vanaf 1
januari 2016. De geïntegreerde woonbonus is een integratie van drie bestaande Vlaamse
belastingverminderingen voor de eigen woning.



De woonbonus, van toepassing op de enige en eigen woning;
De belastingvermindering voor het lange termijnsparen, van toepassing op de niet-enige,
eigen woning;



De belastingvermindering voor de gewone intresten, van toepassing op de niet-enige, eigen
woning.

De voorheen aparte Vlaamse belastingvermindering voor het lange termijnsparen en de gewone
intrestaftrek zullen niet meer van toepassing zijn voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016.
Voor wie al een lening afsloot, voor de enige of de niet-enige woning, vóór 1 januari 2016, blijft alles
hetzelfde. Idem voor herfinancieringsleningen.
Voor het correct invullen van uw aangifte in de personenbelasting is het belangrijk dat u ons alle
relevante informatie meedeelt met betrekking tot uw onroerende goederen, en dat u ons tevens alle
nodige attesten en documenten met betrekking tot uw leningen en levensverzekeringen betreffende die
onroerende goederen bezorgt. We verwijzen hiervoor naar de memolijst PB 2016, zie bijlage.

 Tax shift
Op 1 januari 2016 is een nieuwe stap gezet in de tax shift.
De forfaitaire beroepskosten van werknemers stijgen vanaf 1 januari 2016 en dit tot een maximum van
4.210 EUR.
Vanaf 1 januari 2016 stijgt ook de belastingvrije som.
Deze trend zal zich voortzetten in de volgende jaren.
Ook in de belastingschijven vindt er vanaf 1 januari 2016 voor alle belastingplichtigen een verschuiving
plaats: een deel van de belastingschijf van 30 % verschuift naar de belastingschijf van 25 %.
Vanaf 1 april 2016 zijn de werkgeversbijdragen op het loon van de werknemers gedaald van 33 % naar
30 %. Vervolgens zal de bijdrage in 2018 verder dalen tot 25 %.
De (maximum) sociale bijdragen voor gevestigde zelfstandigen zijn vanaf 1 januari 2016 gedaald naar
21,5 %.
In 2017 zullen die verder dalen naar 21 % en vanaf 2018 zullen alle zelfstandigen, zowel starters als
gevestigden, nog maar maximum 20,5 % sociale bijdragen betalen op hun inkomsten.

 Verhoging van de roerende voorheffing
De roerende inkomsten die tot en met 31 december 2015 belast werden tegen 25 %, worden vanaf 1
januari 2016 belast tegen 27 %.

 Regularisatieronde
Er is sprake van een nieuwe regularisatieronde.
Aangezien de erfbelasting en een groot deel van de registratierechten tot de gewestelijke bevoegdheden
behoren, zal de nieuwe regularisatieronde niet van toepassing zijn op deze belastingen.

 Wist-je-dat-je: Vlabel
- Vlabel heeft vanaf 1 juni 2016 een nieuw standpunt ingenomen betreffende de schenkingen van
roerende goederen door Belgische ingezetenen onder voorbehoud van vruchtgebruik.
In het verleden waren dergelijke schenkingen door Belgische ingezetenen via een Nederlandse notaris
vrij van schenkbelasting.
Vanaf 1 juni 2016 zal de korte trip over de grens geen verschil meer uitmaken, en zal er schenkbelasting
betaald moeten worden (om erfbelasting uit te sluiten).
Voor schenkingen van roerende goederen in volle eigendom verandert er niets.
- Schenkers van vastgoed kunnen vanaf dit jaar opgezadeld worden met een extra 10 % belastingen als
de begiftigde te vroeg komt te overlijden.
Het betreft het zogenaamde beding van terugkeer. Dat beding bepaalt dat als de begiftigde van de
schenking overlijdt voordat de schenker komt te overlijden, het pand in kwestie niet in de erfenis van de

begiftigde terechtkomt, maar terugkeert naar het vermogen van de schenker. Vlabel heeft hieromtrent de
stelling ingenomen dat die terugkeer belastingvrij blijft, als die automatisch gebeurt door het
vooroverlijden van de begiftigde, maar als de schenker kan kiezen, moet hij 10 % registratiebelasting
betalen, indien hij ervoor kiest om het pand effectief terug te nemen. Hierover is het laatste woord
ongetwijfeld nog niet geschreven.
- Vlabel heeft verder ook het standpunt ingenomen dat een verzekeringsgift belast moet worden met
erfbelasting, zelfs als er al schenkbelasting betaald werd, en dat terwijl de federale belastingdiensten dat
anders zagen, en terwijl er niets veranderde aan de wetgeving. Ook daarover is het laatste woord nog niet
gezegd. De verzekeringssector is hiermee alvast naar de Raad van State getrokken, maar er valt nog
meer weerwerk te verwachten.

Mogen wij u nogmaals vriendelijk verzoeken om alle papieren binnen te brengen ter
voorbereiding van het indienen van de aangifte in de personenbelasting.
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

