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Liquidatiereserve
Voor meer info over de liquidatiereserve verwijzen wij naar onze nieuwsbrief 2015-04. We halen
dit onderwerp opnieuw aan omdat de aangiftes voor de winst van het jaar 2012 tegen eind
deze maand ingediend moeten worden. Wie dus van die overgangsmaatregel gebruik wil
maken, vragen wij ons dit te laten weten tegen 16/11/2015. Indien nodig dan lichten we het
onderwerp gerust nog even toe of we rekenen de mogelijke besparing uit.

- de nieuwe en moderne manier van samenwerken
Al heel lang zijn we op zoek naar een manier om de boekhouding van onze klanten korter te
kunnen opvolgen door meer gebruik te maken van de technologische mogelijkheden die zich
daar de laatste jaren voor aandienen. De voordelen die we daarbij voor oog hadden:
onmiddellijke verwerking van documenten (en niet meer enkel per kwartaal), verminderen of
zelfs vermijden van papieren documenten, uitsluiten van het risico op verloren bankuittreksels,
meer geautomatiseerde verwerking, geen ellenlange vragenlijsten meer bij jaarafsluiting,
resultaten die sneller beschikbaar zijn.
Met

hebben we daarin al een belangrijke stap gezet. Nu willen we met
een nieuwe en ongetwijfeld grotere stap zetten. Deze nieuwe en
moderne manier van samenwerken veronderstelt ook een andere houding van de klant. Uw
deel zal er dan vooral in bestaan om de nodige documenten op veel regelmatiger basis
(voorstel: minimaal wekelijks) beschikbaar te stellen via
en
snel
te
reageren op de vragen die naar aanleiding daarvan gesteld worden. Van onze kant is de
grootste wijziging de snelle verwerking ervan (streefdoel: binnen 48u).
Wij zijn er alvast van overtuigd dat
ons eindelijk de mogelijkheid biedt om
onze samenwerking veel vlotter te laten verlopen. In dit kader zoeken we een tiental klanten
om samen de overstap te overwegen. Wees dus niet verbaasd als we u hierover binnenkort
contacteren. Of neem gerust zelf het initiatief: tenslotte doen we dit vooral in uw belang.
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Geld lenen aan uw vennootschap
Als uw onderneming in tijdelijke geldnood zit, kan het zijn dat u als aandeelhouder een lening
toestaat aan uw bedrijf (bijvoorbeeld via een rekening-courant). In ruil daarvoor mag u een
intrest aanrekenen aan uw bedrijf. Maar weet u hoe groot de toegestane lening mag zijn en
hoeveel intrest u mag aanrekenen?
Om misbruik te voorkomen heeft de overheid twee limieten vooropgesteld. Deze limieten
bepalen het maximale bedrag van de toegestane lening. De eerste limiet houdt in dat het
saldo van de lening niet meer mag bedragen dan de som van het (fiscaal volstort) kapitaal
aan het einde van het boekjaar en de som van de belaste reserves aan het begin van het
boekjaar. Voor de tweede limiet moet de rentevoet die u aanrekent aan de vennootschap
‘marktconform’ zijn. Die marktconforme rente is afhankelijk van een hoop factoren (bedrag,
risico, termijn, …). Op ons kantoor nemen we als referentie het gemiddelde van de
maandelijkse rentevoeten op jaarbasis op een rekening-courantkrediet zoals die gepubliceerd
worden door de nationale bank.
Wat als de lening en/of de intrest niet binnen deze grenzen blijft? Het deel dat de grenzen
overschrijdt zal fiscaal gekwalificeerd worden als dividend. Voor de aandeelhouder die de
lening toekent, heeft dit enkel in bepaalde gevallen een effect op de roerende voorheffing.
Voor het lenende bedrijf zal het teveel aan intresten dat als dividend aangemerkt wordt niet
aftrekbaar zijn als beroepskost. Uw bedrijf zal dus meer vennootschapsbelasting moeten
betalen. Bovendien loopt u het risico dat uw bedrijf niet meer voldoet aan de voorwaarden
om van het verlaagde belastingtarief te genieten doordat de dividenduitkering plots boven
13% van het gestort kapitaal bij het begin van het boekjaar uitkomt.
Stel dat uw bedrijf een kapitaal heeft van 18.550,00 EUR aan het einde van het boekjaar en
een reserve van 20.000,00 EUR bij het begin van het boekjaar. Het maximale bedrag dat aan
het bedrijf mag geleend worden bedraagt dan 38.550,00 EUR. Op de rekening-courant van
de zaakvoerder staat echter een creditstand van 75.000,00 EUR. De intrest op het verschil
tussen het werkelijk uitgeleende bedrag (75.000) en het maximaal toelaatbaar bedrag (38.550)
zal geherkwalificeerd worden tot een dividend. Bij een marktconforme rente van 5,47% zal dus
1.993,82 EUR (36.450 x 5,47%) als dividend aangemerkt worden.
En dan is er de discussie over welke bedragen juist als ‘geldlening’ te beschouwen zijn …
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