NIEUWSBRIEF 2015-01
Nieuw kantoor
Zoals de meeste van onze klanten wel al wisten: “VD Consulting Comm.V” gaat een nieuwe
toekomst tegemoet onder de naam “Profit & Tax BVBA”. Het nieuwe adres is al enkele
maanden gekend: Geraardsbergsestraat 18, bus 1 te 9300 Aalst. We zitten vlak bij het
centrum van Aalst en toch op slechts 10 min. van de autosnelweg E40. Het gebouw ligt in de
halve cirkel van een plein waar de parkeerplaatsen zijn. Indien er voor het gebouw geen
parkeerplaats is dan kan u makkelijk terecht op de Parking Keizershallen of op de
Kroonparking.
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Onze oude contactgegevens (mailadressen en telefoonnummer) blijven nog wel even
bestaan en we houden u uiteraard op de hoogte als daar iets aan verandert. De post wordt
nog tot volgende maand vanuit Heldergem doorgestuurd naar Aalst. Wij willen ook uw
aandacht wijzen op ons nieuw bankrekeningnummer: BE04 0689 0049 9931.

Nieuwsbrief
Vanaf nu proberen wij u regelmatig op de hoogte te houden via periodieke nieuwsbrieven
(minstens driemaandelijks). Deze bezorgen wij u samen met onze facturen en/of via mail.
Ook op onze website stellen we deze ter beschikking. Inhoudelijk zullen we het hebben over
belangrijke data voor allerhande formaliteiten, onze interne organisatie en uiteraard
belangrijke fiscale aandachtspunten.

BTW-regeling voor kleine ondernemingen
De kogel is eindelijk door de kerk! Na lang aankondigen is de vrijstellingsregel inzake BTW
voor kleine ondernemingen eindelijk aangepast met als ‘ongelukkige’ datum van
inwerkingtreding 1 april 2014. Niet de gehoopte jaaromzet van 25.000 EUR werd weerhouden
maar slechts een jaaromzet van 15.000 EUR.
Het moet hierbij gaan om in België
gerealiseerde omzet die zonder deze vrijstellingsregel wel degelijk aan BTW zou onderworpen
zijn. Als resultaat hiervan hebben enkele klanten al een brief ontvangen van de BTWadministratie met de melding dat zij zonder tegenbericht automatisch zullen verondersteld
worden voor de vrijstellingsregel te kiezen. Hoewel er zeker voordelen aan verbonden zijn,
kan dit ook nadelig zijn in sommige gevallen. Neem dus best even contact op als u twijfelt
over de juiste keuze.

Voorbehoud
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.

