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Nieuwe maatregelen voor startende ondernemingen
Het jaar 2015 is een boeiend jaar aan het worden: er worden heel wat aanpassingen inzake
fiscaliteit doorgevoerd. We hebben het hier even heel kort over drie nieuwe maatregelen:




Tax Shelter voor startende ondernemingen
Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen
Vrijstelling van (roerende voorheffing) op intresten aan startende ondernemingen

De eerste is de meest interessante. Het principe is dat er een belastingvermindering van 30%
in de personenbelasting wordt toegekend op 30% of 45% (afhankelijk van de grootte van de
onderneming) op nieuwe kapitaalinbrengen in geld voor startende vennootschappen.
Uiteraard zijn hier maxima aan verbonden.
Vooral over de tweede maatregel krijgen we veel vragen aangezien de meeste sociale
secretariaten hier algemene info over rond sturen. Dank zij deze maatregel is er 10% van de
bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van werknemers niet door te storten aan
de overheid. Net zoals de twee andere is ook deze enkel voor starters en niet voor
bedrijfsleiders.
En de derde is waarschijnlijk de minst evidente. Het gaat hierbij om leningen via crowdfunding
aan startende ondernemingen waarbij er geen roerende voorheffing in te houden is op de
intresten. Hier is er naar mijn mening een overlapping met de ‘Winwinleningen’ die hetzelfde
doel nastreven maar die ruimer toepasbaar zijn en waarbij er op een heel andere manier een
belastingvoordeel wordt toegekend.
De maatregelen zijn al in werking getreden en zijn duidelijk bedoeld als relancemaatregelen
om de economie weer wat aan te zwengelen. Er zijn heel wat modaliteiten waar we hier niet
verder op in gaan om binnen het bestek van onze nieuwsbrief te blijven. We houden in het
oog voor welke klanten deze maatregelen van toepassing kunnen zijn. Voor meer info bent u
altijd welkom.

D I S C L A I ME R
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het
even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer
vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
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Hervorming sociale bijdragen
Zoals de meeste zelfstandigen wel al hebben vernomen van het sociaal verzekeringsfonds:
vanaf 1 januari 2015 zullen de sociale bijdragen berekend worden op het beroepsinkomen
van het jaar zelf. De sociale bijdragen van 2015 zullen dus berekend worden op het
belastbaar beroepsinkomen van 2015. Aangezien dat inkomen nog niet gekend is, betaalt u
als zelfstandige een voorlopige bijdrage berekend op uw inkomen van 3 jaar geleden (in
2015 wordt dat dus berekend op het inkomen van 2012).
Van zodra het inkomen van 2015 gekend is, volgt een regularisatie. Bij deze regularisatie
worden de voorlopige bijdragen van 2015 omgezet naar definitieve bijdragen, berekend op
het inkomen van 2015. Kort samengevat: het oude systeem van voorlopige bijdragen voor
startende zelfstandigen wordt het algemene nieuwe systeem.
Van de voorlopige bijdragen kan afgeweken worden op verzoek van de zelfstandige en dat
is ook aan te raden als het inkomen van 2015 hoger of lager wordt ingeschat dan dat van
2012. Voor een verhoging van de voorlopige bijdrage is voorzien in een soepele procedure
voorzien maar voor een vermindering van de voorlopige bijdrage moeten ‘objectieve
elementen’ aangebracht worden.
Er zijn verder nog andere wijzigingen:
- vanaf 2015 telt ook het beroepsinkomen van een onvolledig jaar mee voor de
berekening van de sociale bijdragen (dus als een zelfstandige start in het tweede,
derde of vierde kwartaal van een jaar, zal hij sociale bijdragen betalen op het
beroepsinkomen dat hij in dat jaar verdiend heeft, omgerekend op jaarbasis)
- bij een verandering van hoofdberoep naar bijberoep (of omgekeerd) in de loop van
het jaar wordt de zelfstandige niet meer beschouwd als een beginnende
zelfstandige
Door deze hervorming zien we ons verplicht de komende maanden voor onze klanten na te
kijken of de voorlopige sociale bijdragen van 2015 voldoende hoog zijn. Daarvoor zullen we
ons baseren op een schatting van het inkomen van 2015. Indien nodig dan nemen wij
contact op met het voorstel om de sociale bijdragen te verhogen of te verlagen.
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