Het jaar 2015 loopt stilaan ten einde…
De afgelopen jaren werd er nogal met bommen gegooid… Laatst deden terroristen Parijs nog op zijn
grondvesten daveren. Politici lieten het fiscaal landschap ontploffen. Ondernemers waren bij
voorkeur fraudeurs en moesten hard aangepakt worden. 309% op privé-aankopen via de
vennootschap, voordelen alle aard werden duurder, het voordelige systeem waarbij 10% werd
betaald bij stopzetting van uw vennootschap werd naar 25% opgetrokken. De roerende voorheffing
werd reeds van 15% naar 25% verhoogd, …
Maar niet getreurd, beste ondernemer, het nieuwe jaar 2016 brengt hoop en doet het
ondernemerschap herleven. De zogeheten taxshift is een feit geworden en zorgt voor heel wat
ingrijpende wijzigingen; sommige met terugwerkende kracht, andere vanaf 2016 of later. In de
maatregelen vinden we zowel goed als minder goed nieuws terug.

Eerst het slechte nieuws:
Verdere aanval op het kapitaal
Wie nog een beetje kapitaal heeft kunnen opbouwen zal op de inkomsten ervan extra belast worden:
-

-

-

de roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27%. Dit is natuurlijk een doorn in het oog van
degene die dividenden willen uitkeren. Alle gunsttarieven (lager dan 25% worden afgeschaft)
met uitzondering van:
o Leterme Staatsbon blijft 15%
o Gereglementeerde spaarboekjes: de vrijstelling van 1.880 euro en de verlaagde
roerende voorheffing (15%) voor de intresten boven die vrijstelling blijft gelukkig
bestaan.
o VVPR-bis blijft 20% of 15%
o Auteursrechten blijft 15% voor de schijf tot 37.500 (ongeïndexeerd)
Bij een snelle uitkering van dividenden binnen de vijf jaar na aanleg van de
liquidatiereserve wordt de uitkering belast aan een roerende voorheffing van 17% i.p.v.
voorheen 15%. Idem voor de overgangsregel van de vastgeklikte reserves die binnen de 2
jaar (kleine vennootschappen) of 4 jaar (grote vennootschappen) worden
uitgekeerd.(overgangsregel uit 2013 waarbij vennootschappen dividenden konden uitkeren
aan 10% om die nadien via een kapitaalinjectie terug in de vennootschap te pompen)
Meerwaarde op aandelen was voorheen vrij van belasting; vanaf 2016 zal de gerealiseerde
meerwaarde op aandelen belast worden aan een tarief van 33%. Deze heffing zal door de
betaalinstelling worden ingehouden bij de uitbetaling van de aandelen. Enkel de aandelen
die minder dan 6 maanden in bezit zijn worden aangepakt. Deze taks is dus vooral bedoeld
om verhandelen van aandelen op korte termijn aan te pakken.

Verlaagd btw-tarief 6% renovatiewerken
Het verlaagd tarief voor de verbouwing en renovatie van oude gebouwen bestemd voor privégebruik. Geldt vanaf 2016 enkel nog voor gebouwen van minstens 10 jaar oud. Tot 2015 was deze
regeling van toepassing op gebouwen van minstens 5 jaar oud.

Notionele intrestaftrek
De Notionele intrestaftrek wordt verder systematisch verlaagd:
Aanslagjaar
2015
2016
2017

Grote vennootschap
2,63%
1,63%
1,131%

Kleine/micro-vennootschap
3,13%
2,13%
1,631%

Dieselgate
Gezien de uitstoot van Diesel minder milieuvriendelijk zou zijn dan benzine heeft de overheid de
laatste jaren (tevergeefs) getracht de consument te ontmoedigen dieselmotoren aan te kopen. Ze
gaan onversaagd de strijd verder aan door de accijnzen op diesel verder op te trekken. De prijs van
een tankbeurt van 50 liter zou stijgen met 2 euro.

Structurele lastenverlaging beperkt
De structurele lastenverlaging o.v.v. een vermindering op het basistarief van de werkgeversbijdragen
zal afgebouwd worden gezien het algemeen tarief van de RSZ zal verlaagd worden:
-

Grote ondernemingen: van 1% naar 0% (non-profit blijft 1%)
KMO’s: van 1,12% naar 0,12% (non-profit van 1% naar 1,12%)

En dan de cadeautjes:
Invoering micro-onderneming
De omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn in Belgische wetgeving heeft ervoor gezorgd dat er
een nieuwe categorie “micro-onderneming” wordt gecreëerd. Voorheen werd enkel onderscheid
gemaakt tussen kleine en grote vennootschap.
Micro-ondernemingen zijn ondernemingen die niet meer dan een van volgende criteria
overschrijden:
-

Balanstotaal 350.000 euro
Jaaromzet 700.000 euro
Gemiddeld personeelsbestand 10 werknemers

De micro-onderneming zal bijkomende (fiscale) voordelen kunnen genieten tegenover de kleine
vennootschappen die reeds een aantal voordelen hadden t.o.v. de grote vennootschappen (o.a.
beperkte verslag- en publicatieplicht; fiscale voordelen, …)

Goedkopere jaarrekening micro-onderneming
De micro-onderneming kan rekenen op een goedkopere neerlegging van de jaarrekening. Gezien de
neerlegging van jaarrekeningen van micro-ondernemingen niet langer moet gepubliceerd worden in
het Belgisch Staatsblad, kost deze neerlegging 74 euro minder.

Tax shelter voor startende ondernemingen
De maatregel geldt voor startende kleine vennootschappen. De belastingvermindering van 30% kan
toegepast worden op inbreng in geld door de particulier in de vennootschap. Inbreng in natura van
gebouw, materiaal, … komt dus niet in aanmerking. Voor een micro-vennootschap wordt een
belastingvermindering van 45% voorzien. De aandelen waarop de particulier inschrijft moeten
uitgegeven zijn n.a.v. de oprichting van een kleine vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de
4 jaar na oprichting van de vennootschap. De bedrijfsleider die inschrijft op aandelen van zijn eigen
vennootschap komt niet in aanmerking. De belastingvermindering kan maar toegepast worden op
een aandelenparticipatie van maximaal 30% van het maatschappelijk kapitaal. Indien meer dan 30%
wordt verworven, wordt de vermindering berekend op het bedrag die 30% van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. De participatie wordt eveneens afgetopt op 100.000 euro. De verworven aandelen
moeten minstens 4 jaar in het bezit blijven van degene die de belastingvermindering aanvraagt.
Met deze maatregel wil de overheid het makkelijker maken voor de startende onderneming om
kapitaal te verwerven op de particuliere markt. Daarnaast bestaat het systeem van de win-win-lening
ook nog steeds.
Let wel er zijn een hoop voorwaarden aan deze steun verbonden m.b.t. de hoedanigheid van de
vennootschap, de geldschieters en een heleboel uitsluitingen.

Facturatieregels en opeisbaarheid btw
3 jaar lang hebben we een overgangsfase gekend waarbij we de oude regels mochten blijven
hanteren of de nieuwe regels reeds implementeerden. Wij hebben steevast gekozen voor de oude
regels te blijven hanteren tot duidelijkheid zou komen. De nieuwe regels zijn vastgelegd en komen
quasi overeen met de oude regels…
-

-

-

B2C: u doet zaken met personen die geen onderneming zijn:
o Indien geen factuur wordt uitgereikt (systeem van dagontvangsten) is de btw
opeisbaar op het ogenblik van de ontvangst. De BTW komt terecht in de aangifte van
de maand of kwartaal waarin de ontvangst werd gerealiseerd.
o Indien een factuur wordt uitgereikt geldt de regel van B2B
B2B: u doet zaken met een ander bedrijf: uw moet de factuur opmaken uiterlijk de 15de dag
van de maand die volgt op het belastbaar feit (levering goed of plaatsvinden dienst). De BTW
wordt opeisbaar op datum van de factuur en moet dus in de BTW-aangifte terechtkomen van
de maand of kwartaal waarin de factuur werd opgemaakt.
B2G (nieuw): u doet zaken met de overheid: hier telt het incasseringsstelsel. De BTW wordt
opeisbaar op het moment dat u de betaling ontvangt. Gezien de overheid lange
betaaltermijnen hanteert, is dit een goede nieuwe regeling. Let wel bij toepassing van de
verleggingsregel (medecontractantregel) gelden de normale regels zoals de B2B.

Hervorming sociale bijdragen 2015 en verlaging vanaf 2016
Sinds 2015 werd het systeem van de sociale bijdragen hervormd en betaalt u niet langer bijdragen op
het inkomen van 3 jaar geleden maar op het inkomen van het huidige jaar. U betaalt voorlopige
bijdragen die worden afgerekend op basis van het inkomen gekend via de belastingaangifte.
Spontane verhogingen zijn mogelijk, vrijstelling of vermindering onder bepaalde voorwaarden en
mits toelating van een commissie. Het afgelopen jaar hebben wij alle cliënten geëvalueerd op deze
bijdragen en laten aanpassen waar nodig.
Vanaf 2016 worden de sociale bijdragen voor de zelfstandigen verlaagd. Het tarief bedraagt
momenteel 22% en zou vanaf 2016 dalen met 0,5% per jaar om vanaf 2018 vastgelegd te worden op
20,5%. Voor de gemiddelde zelfstandige met een inkomen tussen 25.000 en 30.000 euro betekent dit
een besparing van 125 à 150 euro in 2016.

Investeringsaftrek
Een ondernemer die investeert in de economie kon reeds rekenen op een investeringsaftrek indien
hij zij activiteit in een eenmanszaak uitbaat. Wie zijn activiteit uitoefent in een vennootschap kon op
de investeringsaftrek een beroep doen voor specifieke investeringen (ecologie, innovatie, …). De
gewone investeringsaftrek werd op 0% geplaatst bij de invoering van de notionele intrestaftrek in
2006. De investeringsaftrek is een korting die u geniet op de belasting. Een vennootschap die de
investeringsaftrek toepast, mag geen gebruik maken van de notionele intrestaftrek. Er zal dus een
keuze moeten gemaakt worden.
De investeringsaftrek is van toepassing op:
-

afschrijfbare materiële (vb. lichte vrachtwagen, kraan, …) of immateriële vaste activa (vb.
softwarelicenties, octrooien, …) zijn;
die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
tijdens het jaar of boekjaar;
en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
De investeringen mogen niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten (vb. personenwagens,
bepaalde leasinggoederen).

De investeringsaftrek bedraagt 3,5% (tijdelijk verhoogd naar 4% voor 2014 en 2015) en zal worden
opgetrokken naar 8%. Zowel voor de KMO-vennootschappen (kleine en micro-ondernemingen) als
voor de eenmanszaken. Met deze maatregel wil de overheid de ondernemers aanmoedigen om te
investeren in de economie.
Bij de eenmanszaken pasten wij deze maatregel reeds toe indien u hiervoor in aanmerking kwam.
Nieuw is ook de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen van 13,50%, o.a. voor:
-

Aankoop van een terminal voor elektronisch betalen
Aankoop van een facturatiepakket
Aankoop van een digitaal beheerssysteem

Verlaging van de patronale lasten
Eindelijk is het zover en wordt de dure loonkost aangepakt!
-

Volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage voor de eerste aanwerving vanaf 2016 tot 2020
Extra verlaging voor de tweede en vijfde aanwerving en uitbreiding bij de zesde aanwerving
Een algemene verlaging van de patronale lasten zal de komende jaren gefaseerd gebeuren
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wordt verhoogd van 15,6% naar 22,8% voor
ploegenarbeid en naar 25% voor tewerkstelling in productie van bepaalde
hoogtechnologische producten.

Forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting
Een stapsgewijze verhoging van de forfaitaire beroepsonkosten zal ingevoerd worden vanaf 2016 om
in 2019 te eindigen op een bedrag van 2.950 euro (i.p.v. 2.592,50 euro momenteel). Een besparing
van 107,50 euro personenbelasting.

Installatiepremie voor huisartsen vrij van sociale bijdragen
De erkende huisartsen die zich vestigen in een “prioritaire” zone waar nood is aan extra huisartsen
kunnen een premie van 20.000 euro aanvragen bij het “impulsfonds voor de
huisartsengeneeskunde”. Deze premie wordt belast aan een afzonderlijk tarief van 16,5%. Maar
sinds 2/10/2015 zijn deze premies vrij van sociale bijdragen

Maaltijd- en ecocheques
De papieren maaltijdcheque behoort voorgoed tot het verleden. De mogelijkheid om uw personeel
maaltijdcheques te geven wordt verruimd door de toekenning met 1 euro te verhogen tot 8 euro per
gewerkte dag. De werknemer dient wel nog steeds een bijdrage te betalen van 1,09 euro per
gewerkte dag. Onder deze voorwaarden is de cheque een belastingvrije verloning en vrij van sociale
lasten. De werkgever kan de maaltijdcheque niet in aftrek brengen als kost, behalve voor 2 euro
(voorheen 1 euro) per uitgereikte cheque.
Na de maaltijdcheque zal er ook werk worden gemaakt om de ecocheques elektronisch te kunnen
aanbieden. De papieren cheque zal echter voorlopig wel nog blijven bestaan.

Horeca: belastingvrijstelling flexiloon en overuren
Na het gedoe van de witte kassa eindelijk wat goed nieuws voor de horeca.
De werkgevers die onder het PC 302 van het hotelbedrijf (of uitzendkantoor met PC 302) ressorteren
kunnen – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling van sociale bijdragen en belastingen verkrijgen
voor:
-

Flexi-jobs voor werknemers die minstens 4/5 werken en dus kunnen bijverdienen in de
horeca en het meerwerk kunnen opvangen
Speciale overuren voor voltijdse werknemers die het meerwerk helpen opvangen en die niet
in aanmerking komen voor de flexi-job regeling

Vlaamse Woonbonus
Ook de Vlaamse Woonbonus wordt opnieuw hervormd voor leningen afgesloten vanaf 01/01/2016.
Er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan het nieuwe systeem.

Diverse niet-fiscale wijzigingen
-

-

Geen BIC-code meer nodig bij buitenlandse overschrijvingen (sinds 1/1/2014 al niet meer
nodig voor binnenlandse overschrijvingen)
Tarieven en taksen op uitvindingsoctrooien en beschermingscertificaten voor
geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen die in een procedure voor de Dienst voor
Intellectuele Eigendom zitten, worden gewijzigd. Er worden ook een aantal taksen
afgeschafd.
De eisen voor het algemeen energiepeil worden strenger. Vergunning voor nieuwbouw
zullen vanaf 2016 moeten voldoen aan energiepeil E50. Voorheen was dat nog E60. Voor
kantoren (niet publieke organisaties) geldt E55 als energiepeil. Ook isolatie-eisen voor
vensters, vloeren en ondergrondse muren worden aangepast
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Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2016!
Dat alle dromen mogen uitkomen…

Wesley Lambrechts & medewerkers
Doorndonkeindeken 20A
9160 LOKEREN
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Deze nieuwsbrief is een beknopt overzicht van de meest belangrijke wijzigingen. De info is niet
compleet en inzake fiscaliteit is advies op maat zeker aangewezen. Vraag dus eerst raad over uw
specifieke situatie. Aarzel niet om bijkomende informatie te vragen.

