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Deontologie 
In het kader van de steeds wijzigende wetgeving wat betreft de strijd tegen het witwassen worden wij 

door het “Instituut van Accountants en Belastingconsulenten” aangespoord om aan bepaalde 

procedures te beantwoorden. 

Naast de procedure van “client acceptance”, waarbij naast de kopie van uw identiteitskaart ook een 

profiel van de klant opgemaakt wordt, zal u dit jaar eveneens gevraagd worden een aanstellingsbrief te 

ondertekenen, waarbij u ons bepaalde opdrachten geeft. 

 

Fiscale  voor- en nadelen van kleine vennootschap volgens artikel 15 Wetboek van 
Vennootschappen 
In onze nieuwsbrief van december 2015 gaven we een toelichting bij de groottecriteria van vennoot-

schappen volgens artikel 15 W.Venn.  Voor boekjaren startend vanaf 01.01.16 worden volgende 

criteria gebruikt :  

 

 

Groot Klein Micro 

Omzet > 9.000.000,00 < 9.000.000,00 < 700.000,00 

Balanstotaal > 4.500.000,00 < 4.500.000,00 < 350.000,00 

Personeel > 50,00 < 50,00 < 10,00 

 

De micro-vennootschap volgt steeds de wetgeving van een kleine vennootschap indien ze geen 

dochter- of moedervennootschap is en aan de hierboven vermelde criteria voldoet.   

Er bestaat een vermoeden dat de vennootschap klein is tot wanneer meer dan één van deze criteria 

overschreden wordt en dit gedurende het laatste en voorlaatste boekjaar.   

De kwalificatie ‘kleine en micro’ of ‘grote’ onderneming bepaalt of : 

 Er een volledig dan wel een verkort schema van de jaarrekening moet worden neergelegd; 

 Er een jaarverslag moet worden opgesteld; 

 De vennootschap al dan niet een commissaris moet aanstellen. 

 

Het belang van het onderscheid vinden we ook bij de fiscale voordelen die de kleine vennootschappen 

genieten :   

 Geen pro rata beperking volgens aankoopdatum van de afschrijving in het jaar van 

verkrijging; 

 Bijkomende aankoopkosten mogen naar wens afgeschreven worden; 

 120% aftrek voor kosten van beveiliging; 

 Investeringsaftrek voor beveiliging, 

 Verhoogde investeringsaftrek tot 8% mits verzaking aan toepassing van notionele 

intrestaftrek; 

 Verhoogd percentage van notionele investeringsaftrek met 0,5%; 

 Mogelijkheid tot aanleg belastingvrije investeringsreserve; 

 Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste 3 boekjaren; 

 Geen ‘fairness taks’; 

 Houdperiode kapitaal in geval van vastklikken van reserves slechts 4 jaar i.p.v. 8 jaar; 

 Mogelijkheid tot verlaagde roerende voorheffing bij dividenduitkering in geval van 

kapitaalinbreng of - verhoging vanaf 1 juli 2013; 

 Mogelijkheid tot aanleg van een liquidatiereserve; 

 Geen afzonderlijke heffing van 0,4% op bepaalde meerwaarden op aandelen; 

 Vrijstelling van 10% voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen. 

 

Bovenop de fiscale voordelen voor kleine vennootschappen zijn er nog extra voordelen voor de micro-

vennootschappen :  

 Hogere vrijstelling van 20% voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende 

ondernemingen.  
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 Een federale belastingvermindering van 30% voor het verwerven van nieuwe aandelen van 

startende ondernemingen in het kader van ‘tax shelter voor startende ondernemingen’ kan 

genoten worden door de investeerder.  Voor aandelen van micro-vennootschappen stijgt het 

percentage naar 45%. 

 

Programmawet : bijzonderste nieuwigheden inzake directe belastingen 
Aanpassingen inzake bedrijfswagens 
De voornaamste maatregel in de programmawet situeert zich op het vlak van vennootschapsbelasting 

m.b.t. de terbeschikkingstelling van een personenwagen.  Aan de berekening van het eigenlijke 

voordeel alle aard (VAA), belastbaar in de personenbelasting, is er niets gewijzigd, ook niet als de 

terbeschikkingstelling gepaard gaat met het feit dat de vennootschap de brandstofkosten geheel of 

gedeeltelijk ten laste neemt, met dien verstande dat het VAA vanaf 1 januari 2017 lichtjes zal stijgen 

daar de referentieuitstoot verlaagd is. Wat wel wijzigt, is de berekening van de verworpen uitgave 

m.b.t. het VAA. 

Sinds een aantal jaar moet 17% van het VAA toegevoegd worden aan de belastbare winst van de 

vennootschap via de verworpen uitgaven.  Stel het VAA, belastbaar in de personenbelasting, bedraagt 

€ 3.000,00.  De verworpen uitgave m.b.t. dit VAA bedraagt dan € 510,00 (3.000,00 x 17%). 

Wat meer is; de vennootschap betaalt steeds belastingen op dit bedrag daar op dit bedrag geen enkele 

aftrek is toegelaten (geen verlies van het boekjaar, overdraagbare verliezen, notionele intrestaftrek, 

e.d.).  Een eerste wijziging brengt met zich mee dat de 17% wordt opgetrokken naar 40%, voor zover 

de vennootschap ook de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt.  In het bovenstaand 

voorbeeld bedraagt de verworpen uitgave dus € 1.200 (3.000,00 x 40%). 

Een tweede wijziging heeft betrekking op het feit dat de genieter een eigen bijdrage betaalt voor het 

persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen.  Tot op heden mag de eigen bijdrage in mindering gebracht 

worden voor de berekening van de 17%.  In ons voorbeeld valt de verworpen uitgave terug op € 0,00 

voor zover de genieter een eigen bijdrage betaalt van tenminste € 3.000,00.  Dit komt nu helemaal te 

vervallen.  De eigen bijdrage mag niet meer in mindering worden gebracht voor de berekening van de 

17% (zonder brandstof) of 40% (met brandstof). 

De nieuwe berekening is van toepassing op alle voordelen verstrekt vanaf 1 januari 2017. 

Afschaffing “speculatietaks” 
Vanaf 1 januari 2017 wordt de speculatietaks na één jaar alweer afgeschaft.  Deze speculatietaks van 

33% was van toepassing in de personenbelasting bij de snelle wederverkoop van beursgenoteerde 

aandelen (verkoop binnen de 6 maanden na aankoop). 

Verhoging van het tarief in de roerende voorheffing 
Op roerende inkomsten (intresten, dividenden, e.d.) toegekend of betaald vanaf 1 januari 2017 stijgt 

het tarief inzake roerende voorheffing van 27% naar 30%.  Het verlaagd tarief van 15% op bepaalde 

roerende inkomsten blijft wel gehandhaafd (gereglementeerde spaarrekeningen (boven de vrijgestelde 

schijf van € 1.880,00), auteursrechten, e.d.). 

Interne privé meerwaarden 
Wanneer op vandaag aandelen als kapitaal worden ingebracht in een vennootschap wordt de volledige 

waarde van de inbreng beschouwd als gestort kapitaal in hoofde van de inbrenggenietende 

vennootschap (en kan dus later belastingvrij worden uitgekeerd).  Bij inbrengen vanaf 1 januari 2017 

zal enkel nog de oorspronkelijke aanschaffingsprijs van de ingebrachte aandelen als gestort kapitaal 

worden beschouwd. 

 

Intracommunautaire levering van goederen en vrijstelling van btw: het 
bestemmingsdocument 
Bij een intracommunautaire levering van goederen stelt zich vaak het probleem van het bewijs van de 

btw-vrijstelling. Enige tijd geleden heeft de administratie een beslissing (Beslissing nr. 129.460 dd. 

01.07.2016) gepubliceerd waarin een alternatief bewijsmiddel wordt aangereikt namelijk het 
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bestemmingsdocument. Dit document vormt een alternatief voor de vrachtbrief en maakt het 

gemakkelijker om te bewijzen dat de goederen België verlaten hebben en ontvangen werden door de 

koper. 

Het begrip intracommunautaire levering 
De levering van goederen die door of voor rekening van de verkoper of de koper vanuit België worden 

verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat van de Europese Unie is vrijgesteld van btw mits 

voldaan is aan volgende drie voorwaarden: 

 er is een levering of verzending van goederen door een btw-belastingplichtige; 

 de goederen worden vervoerd vanuit België naar een andere EU-lidstaat; 

 de koper van de goederen is een btw-belastingplichtige die ertoe gehouden is om de btw te 

voldoen in de andere lidstaat. 

Bewijs van het vervoer 
Rekening houdend met het voorgaande is het belangrijk te kunnen aantonen dat de koper een geldig 

btw-nummer heeft in de andere lidstaat, maar bovendien is vereist dat kan aangetoond worden dat de 

goederen effectief België verlaten hebben en dus vervoerd zijn naar een andere lidstaat. 

Dit laatste is vooral moeilijk wanneer de klant de goederen zelf komt ophalen. In dat geval zijn er geen 

documenten die het transport kunnen aantonen of moeten de documenten opgevraagd worden bij de 

klant. Beschikt men niet over deze documenten dan kan men het bewijs alsnog proberen te leveren aan 

de hand van het feit dat de betaling ontvangen is vanuit het buitenland, er correspondentie gevoerd is 

met de klant in het buitenland en/of dat er andere documenten zijn die een vervoer naar het buitenland 

kunnen aantonen. Kan het bewijs niet geleverd worden dan is er Belgische btw verschuldigd. 

Alternatief bewijs 
Met de nieuwe administratieve beslissing mag er voor de bewijsvoering van het vervoer nu ook 

gebruik gemaakt worden van het bestemmingsdocument als alternatief bewijsmiddel. 

Dit document attesteert dat de goederen die het voorwerp uitmaken van een intracommunautaire 

levering effectief in het bezit zijn van de koper op een plaats buiten België, maar binnen de EU. 

Het document mag alle leveringen aan éénzelfde klant omvatten voor een periode van maximaal drie 

opeenvolgende maanden en wordt in principe opgesteld door de leverancier. De administratie 

aanvaardt evenwel ook dat de klant het document opstelt en bezorgt. 

Het bestemmingsdocument moet een aantal vermeldingen bevatten om als een geldig bewijs voor 

vervoer te worden aanvaard. Enkele modellen van het bestemmingsdocument, met de verplichte 

vermeldingen, zijn terug te vinden in de Beslissing Btw nr. E.T.129.460 dd. 01.07.2016. 

Het dient evenwel benadrukt dat het bestemmingsdocument geldt als alternatief bewijs en een  

weerlegbaar vermoeden vormt. De volgende voorwaarden moeten nog steeds voldaan blijven: 

 de koper moet een geldig btw-nummer bezorgen; 

 de verkoper moet de verkoopfactuur, de betalingsbewijzen en eventueel de vervoersfactuur 

kunnen voorleggen; 

 de verkoper moet de gebruikelijke intracommunautaire listing hebben ingediend; 

 de verkoper moet aantonen dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om 

ervoor te zorgen dat hij niet bij een belastingfraude is betrokken geraakt. 

Besluit 
Het bestemmingsdocument vereenvoudigt het door de verkoper te leveren bewijs dat de goederen 

effectief België hebben verlaten maar vormt slechts een alternatief bewijs. Aangezien de administratie 

nog steeds andere documenten kan opvragen om de echtheid van de transactie en de overeenstemming 

met de verklaringen op het bestemmingsbewijs te controleren, is het dus raadzaam om ook 

bijkomende bewijzen te bewaren indien deze voorhanden zijn. 


