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Eindejaarsverrichtingen
Bij de meeste klanten is niet alleen het einde van het kalenderjaar maar ook het einde van het
boekjaar in zicht. Hieronder enkele zaken die deze maand niet mogen vergeten worden
(vanuit boekhoudkundig of fiscaal oogpunt):








documenten voor de laatste BTW-aangifte bezorgen tegen 10/01/2016
laatste verkoopfacturen tijdig opmaken
voorraadlijst
analyse dubieuze vorderingen
eindstand kilometertellers van persoonlijk gebruikte voertuigen (om het aftrekbaar BTWpercentage te kunnen bepalen)
betaling groepsverzekering/IPT, sociale bijdragen, VAPZ
eventueel een laatste voorafbetaling

Voor wie twijfelt of bepaalde investeringen in dit jaar of pas volgend jaar wordt het stilaan tijd
om de knoop door te hakken. Als grensbedrag voor een investering hanteren we
eenvoudigheidshalve dezelfde grens inzake directe belasting als inzake BTW: 1.000,00 EUR
(excl. BTW).

Taxshift
De laatste maanden is er heel wat te doen geweest rond de fameuze taxshift. Verscheidene
sociale secretariaten en de overheid bieden zelfs al simulatiemodules aan om de besparing te
berekenen. Er is dus wel een regeerakkoord maar er is heel veel commentaar en er zijn nog
geen wetteksten. Zelfs ontwerpteksten zouden er op dit moment nog niet zijn. Daarom houden
we ons hieromtrent voorlopig op de vlakte. De volledige inhoud van de taxshift valt sowieso
buiten het opzet van onze nieuwsbrief maar we houden jullie op de hoogte van de
belangrijkste zaken die van toepassing zijn voor onze klanten van zodra die definitief worden.
Het laatste woord hierover is zeker nog niet geschreven …
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Fiscaal Correct
We willen hier even een initiatief aanhalen dat sommige van onze klanten zeker zal
interesseren. De werkgroep “Fiscaal Correct” wil via een officiële ruling de oneerlijke
commerciële en fiscale behandeling van zelfstandigen en KMO’s onder de aandacht
brengen. U kan dit initiatief steunen en de ruling onderschrijven op de volgende website:
http://www.fiscaalcorrect.be/source/acties/.

Kostenaftrek woning of buitenverblijf: Cassatie deelt fiscus uppercut uit
Een korte analyse van een snelle opeenvolging van vier hyperrecente arresten (allen van juni
2015) die in vele media zijn verschenen. Na jarenlang te gaan beweren dat kosten gelinkt
moeten kunnen worden aan het maatschappelijk doel (wat in vele gevallen een praktisch
onmogelijke bewijsvoering vereist), krijgen we nu plots dit. In de kranten staat berichtgeving te
lezen omtrent deze arresten die soms vrij ongenuanceerd is. De realiteit is dat voormelde
Cassatie-arresten de rust en het evenwicht zouden moeten doen terugkeren. Natuurlijk heel
wat beroering in de fiscale wereld maar volgens velen gaat het dus om niet meer (noch
minder!) dan het nuanceren van eerdere uitspraken waarvan het Hof van Cassatie nu eindelijk
beseft dat die getuigen van weinig commercieel inzicht.
Let wel op: het Hof heeft zeker niet gezegd dat alle kosten nu plots zomaar aftrekbaar zijn. Op
basis van artikel 49 WIB 1992 is een kost slechts aftrekbaar als deze gemaakt is met het oog op
het behalen van inkomsten en artikel 53, 10° WIB 1992 staat de fiscus ook toe om een deel van
de kosten te verwerpen indien dat deel namelijk overdreven is in functie van de doelstelling
die wordt beoogd. Dus we willen klanten met al te fantastische plannen naar aanleiding van
deze rechtspraak toch waarschuwen.
Ons advies over de beruchte appartementen aan zee na dit Arrest: het moet wel kunnen
zolang er een voordeel alle aard wordt toegekend en er een reden is waarom de zaakvoerder
plots een hogere bezoldiging krijgt. Maar vergeet zeker niet het nadeel (waar al enkele jaren
heel wat oudere apothekers en dokters mee geconfronteerd worden): bij verkoop wordt de
vennootschap belast op de meerwaarde (dus als het appartement is afgeschreven: op de
volledige verkoopwaarde) en dat is niet het geval als het privé wordt aangekocht (bij verkoop
na 5 jaar).
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