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NIEUWSBRIEF -  D’HAEYERE ACCOUNTANCY – 22/06/2016. 

A. BTW – update 

1) Bestuurdersvennootschappen 

-     Vanaf 01/06/2016 zijn de mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in een 

       vennootschap naar privaat of publiek recht  BTW-plichtig. 

- Vrijstellingen zijn aanwezig maar met een  minimum 25 % bestuurdersvergoeding. 

- De BTW van 21% wordt berekend op alle vaste of veranderlijke periodieke vergoedingen, 

aanwezigheidsvergoedingen (zitpenningen) en tantièmes goedgekeurd door de 

algemene vergadering. 

Recht op aftrek : 

- Indien keuze voor 1 juni 2016 : niet belastingplichtige 

- Recht op aftrek met ingang van 1 juni 2016 

- Geen historische aftrek (zelfs niet gedeeltelijk) 

 

2) Regeling kleine ondernemingen. 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de omzet bepaald op € 25 000 

 

3) Nieuw KB voor GKS-Systeem 

De Ministerraad heeft op  04 maart 2016 ingestemd met de ontwerptekst van KB voor de 

GKS voor de horecasector. 

De 10 % wordt vervangen door een minimumomzet van  25.000 € 

 

4) BTW-belastbaarheid wordt ingevoerd voor de  door artsen verrichte diensten die betrekking 

hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetiek karakter  (wijziging art.44 § 1 en 

artikel 44 § 2 WBTW) en/of cosmetisch chirurgische ingrepen. 

 

5) Verlaagd tarief in de onroerende sector : voor herstellingswerken, omvorming, renovatie, 

verbetering, onderhoud met uitsluiting van de reiniging wordt het verlaagd tarief van  6 % 

toegepast voor privéwoningen vanaf de ouderdom van 10 jaar vanaf de eerste 

ingebruikname. 

 

6) -      Het verlaagd tarief van 6 % BTW wordt toegepast voor schoolgebouwen in de ruime    

       betekenis van het woord. 

- Er is ook vrijstelling van BTW voor diensten verricht  aan hun leden door zelfstandige 

groeperingen van personen (nieuw artikel 44 § 2, 2 bis WBTW). 

- Er is ook toepassing van BTW of weddenschappen (21 % BTW-tarief) vanaf 01/07/2016. 

- Doorrekening van de Viapass-kilometerheffing : 

a) wettelijke schuldenaar van deze heffing : de vrachtvervoerders. 

b) ingevolge art 26 lid 3 BTW is er ook BTW op de belastingen, rechten en heffing die in  

    de prijs worden opgenomen. 

- De prestaties verricht door artsen, kinderartsen, kinesitherapeuten, vroedkundigen, 

verpleegkundigen en zorgkundigen zijn vrijgesteld  van  BTW volgens  art.44 § 1 (nieuw) 

WBTW. 
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B. Boekhoudrecht en Sociale maatregelen. 

Startende ondernemingen behouden deel van bedrijfsvoorheffing.  

Dank zij een nieuwe steunmaatregel dienen startende ondernemingen voortaan minder 

bedrijfsvoorheffing door te storten. 

Voor wie ? 

De maatregel maakt deel uit van de taxshift en is van toepassing op de lonen van alle werknemers, 

ongeacht hun diploma, arbeidsstelsel, enz.   De startende werkgever dient zelf aan drie voorwaarden 

te voldoen :  

1. Maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van de Ondernemingen.  Deze 

termijn start op de eerste dag van de maand volgend op de inschrijving van de eerste 

activiteit als startdatum.   

2. Onder de toepassingsgebied vallen van de Wet van 5 december 1968 betreffende de 

collectieve arbeidsovereenkomst en de paritaire comités. 

3. Een kleine of microvennootschap zijn (of een natuurlijk persoon die aan dezelfde  

voorwaarden  voldoet).  Een kleine vennootschap overschrijdt op de balansdatum van het  

laatste afgesloten boekjaar  niet meer dan één van de volgende criteria : 

a) Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximum 50; 

b) Een jaaromzet, exclusief BTW  van hoogstens  € 9 000 000 

c) Een maximum balanstotaal van € 4 500 000 

Een microvennootschap is op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of 

moedervennootschap en overschrijdt niet meer dan één van de volgende criteria :  

a) Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximum 10; 

b) Een jaaromzet, exclusief BTW van hoogstens €  700 000; 

c) Een maximaal balanstotaal van € 350 000 

 

Hoeveel  bedrijfsvoorheffing ? 

KMO’s die aan deze voorwaarden voldoen, hebben recht op een vrijstelling van 10 % op de 

doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Voor microvennootschappen bedraagt deze 

vrijstelling 20 %. 

Cumuleren ? 

De maatregel kan gecumuleerd worden met alle andere maatregelen inzake niet-doorstorten van 

bedrijfsvoorheffing, zoals de vrijstelling voor overuren, ploegenarbeid, wetenschappelijk onderzoek, 

correctie loonnorm … 
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Wanneer  is dit van toepassing  ? 

De vermindering geldt al sinds 1 augustus 2015.  Ook werkgevers die  voor  die datum in de KBO 

ingeschreven stonden en voldoen aan de voorwaarden hebben er recht op.  

 

C.  Fiscale voordelen voor  kleine vennootschappen die beantwoorden  aan de art. 15 § 1 tot en 

met  art. 15 § 6 Wetboek Vennootschappen. 

1) geen belastbaar  roerend inkomen :  eerste schijf van € 9.965 van crowdfundleningen. 

2) investeringsaftrek voor de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van 

digitale betalings- en communicatietechnologie voor natuurlijke personen die beantwoorden aan de 

voorwaarden van art. 15 § 1 tem art. 15 § 6 W. Vennootschappen. 

3) 30 % belastingvermindering voor verwerven van nieuwe aandelen op naam van de startende 

vennootschappen die klein zijn;  45% ingeval van een microvennootschap. 

4) aanleg gewone liquidatiereserve voor vennootschappen . 

5) 120 % aftrek voor bepaalde kosten voor vennootschappen. 

6) aanleg vrijgestelde investeringsreserve voor vennootschappen. 

7) geen pro rata  afschrijving op dag basis voor investeringen in investeringsjaar voor 

vennootschappen  en mogelijkheid inzake bijkomende kosten bij investeringen om deze 100 % ten 

laste te leggen van het resultaat of naar keuze af te schrijven. 

8) beveiligingsinvesteringsaftrek voor  kleine vennootschappen. 

9) geen vereiste van eigen onderzoekscentrum voor vennootschappen die klein zijn. 

10) tarief aftrekbaar voor risicokapitaal 0,50 % meer per jaar.  

11) meerwaarden  op aandelen belastbaar tegen 0,40 %. 

12) geen belastingvermeerdering voor jonge vennootschappen. 

13) geen fairnesstax  voor  kleine vennootschappen. 

14) VVPR-bis aandelen uitgegeven door  vennootschappen die klein zijn. 

15) hogere vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing . 

  


