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CODA
In het kader van automatisering van de boekhouding hebben we enkele klanten geselecteerd
om de verwerking van de bankverrichtingen via CODA-bestanden te laten verlopen. We
zullen daarvoor samenwerken met CodaBox. Wanneer het mandaat naar hen toe wordt
goedgekeurd, zorgen zij voor de nodige regelingen naar de banken toe. Op termijn moet dit
zorgen voor een vlottere boekhoudkundige verwerking. Een belangrijk bijkomend voordeel is
dat het risico op het verloren gaan van bankuittreksels wordt vermeden. Uiteraard willen wij
niemand verplichten om hiermee te starten. Mocht u daarentegen hierbij geen brief vinden
met betrekking tot dit project en toch geïnteresseerd zijn dan kunnen wij u hier zeker mee
inschakelen op eenvoudig verzoek.

Factuur per mail of papier
Eveneens in het kader van automatisering sturen wij onze facturen naar enkele klanten
ondertussen door via mail. Wij beseffen dat er wel wat discussies zijn hieromtrent en dat er ook
nadelen aan verbonden zijn. Dus willen we hier evenmin iemand toe verplichten en vragen
we eerst toestemming vooraleer we facturen per mail zullen versturen. En in dat geval hebben
we natuurlijk het mailadres nodig dat we hiervoor mogen gebruiken.

BTW-aangifte
Voor onze BTW-plichtige klanten: tegen 20 april is de aangifte voor het eerste kwartaal 2015 in
te dienen. Om dit tijdig te kunnen doen, vragen wij spoedig de nodige documenten te
bezorgen zodat wij op onze beurt u tijdig de betalingsinstructies kunnen doorgeven.

BTW verlegd
Voor het opstellen van facturen is er een belangrijke ‘vereenvoudiging’ in voege getreden. Al
vanaf 1 januari 2013 is de vermelding “BTW verlegd” voldoende wanneer de btw door de
afnemer moet worden voldaan via de verlegging van heffing. Er zou dus niet langer meer naar
het wetsartikel zelf moeten verwezen worden maar wij raden dit wel aan om verwarring te
vermijden. Volgende situaties komen het meest voor en wij raden de erbij vermelde
verwijzingen aan:
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werken in onroerende staat gefactureerd aan BTW-plichtigen:
o vroeger: “BTW te voldoen door medecontractant, KB nr. 1, art. 20″
o nu: “BTW verlegd, medecontractant, KB nr. 1, art. 20”.
intra-communautaire diensten ( u verricht een dienst voor een BTW-plichtige klant in
een andere lidstaat van de Europese Unie)
o vroeger: “ Vrijgesteld van btw overeenkomstig art. 21, § 2 W. BTW”
o nu: “BTW verlegd”, maar u mag ook verwijzen naar “BTW verlegd, art. 44 Richtlijn
2006/112/EG” - dit laatste raden wij toch aan voor de duidelijkheid naar de
buitenlandse klant toe
intracommunautaire leveringen van goederen (verkoop van goederen met als
bestemming een BTW-plichtige klant in een andere lidstaat)
o vroeger: “Vrij van BTW, intracommunautaire levering art. 39bis W. BTW”
o nu: “BTW verlegd” maar ook hier kan u voor de duidelijkheid naar de
buitenlandse klant toe verwijzen naar “Vrij van BTW, intracommunautaire
levering, art. 138 Richtlijn 2006/112/EG”
uitvoer
o vroeger: “Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 39 W. BTW”.
o nu: “Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 39 W. BTW – uitvoer ”

Wij merken dat deze nieuwe meldingen nog niet altijd worden gebruikt. Waarschijnlijk zal er
wel een zekere administratieve tolerantie zijn maar wij halen dit toch even aan aangezien de
regels al meer dan een jaar in voege zijn getreden.

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.

