Als er nieuwe fiscale informatie bekend wordt gemaakt is het belangrijk dat uw
boekhouder de klanten hiervan op de hoogte brengt.

2550 Kontich

Beste klant,



Vandaag willen wij graag twee onderwerpen aansnijden :
-

Fiscale controle, wat iedere klant aanbelangt.
BTW-vrijstelling wat voor kleinere klanten belangrijke gevolgen kan hebben.

Niemand kijkt uit naar een fiscale controle, ook al omdat er dikwijls financiële gevolgen
aan verbonden zijn. Wie kan immers zeggen dat er nooit kosten in de boekhouding zitten
die niet 100% bedrijfsmatig zijn. Wie kan er zeker van zijn dat alle facturen in de
boekhouding beantwoorden aan de verplichte vermeldingen.
Om de burger aan te zetten om fiscale verplichtingen correct te vervullen, wil de FOD
Financiën net als de vorige jaren ook in 2014 op een open manier communiceren over
een aantal lopende of nog te verwachten controleacties.
Zo krijgen burger en ondernemer een beter idee van de kans op een fiscale controle.
U bent een particulier. U wordt mogelijk gecontroleerd als:


u de vrijstelling van Belgische personenbelasting vraagt voor wedden of lonen van
buitenlandse oorsprong;



uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is.

U bent een onderneming. U wordt mogelijk gecontroleerd als:


de verhouding tussen uw omzet en uw kosten een abnormale evolutie vertoont of
niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen;



uw winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare
belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont;



er aanwijzingen zijn dat u privéaankopen heeft gedaan die in werkelijkheid
beroepsaankopen zijn, en u op die manier misschien een 'zwart' circuit hebt willen
opzetten;



het vermoeden bestaat dat u btw-kredieten ten onrechte heeft teruggevorderd of
verrekend;



uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is.
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De burgers en ondernemingen op wie deze controleacties gericht zijn, zijn diegenen die op basis van risicoindicatoren een groter fiscaal risico vertonen. Naast deze specifieke aandachtspunten voert Financiën
uiteraard ook nog andere of periodieke controles van de fiscale situatie van burgers en ondernemingen uit.

BTW-VRIJSTELLINGSREGELING
Met ingang van 1 april 2014 moet de nieuwe btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen in
werking treden. Opgelet, dit is nog niet goedgekeurd door het parlement maar het is wel de bedoeling dat
dit tijdig gebeurt.
De regeling op zich verandert niet maar de toepassingsgrenzen worden wel grondig gewijzigd.
Dit artikel is voor u slechts van belang als uw omzet schommelt rond deze grens.
Tot op vandaag kwam u in aanmerking voor de vrijstellingsregeling als uw jaaromzet kleiner is dan het
bedrag van € 5.580.
Deze grens wordt nu opgetrokken tot € 15.000.
De vrijstellingsregeling is in principe een keuzeregeling maar werd toch dikwijls door de administratie
opgedrongen. De ervaring leert ons dat men voldoende moet kunnen motiveren om toch de gewone
regeling te kunnen behouden als de onderneming de minimum omzet niet behaalt.
Meestal zal de administratie de onderneming trouwens automatisch en zonder verwittiging overschakelen
naar de vrijstellingsregeling. Vanaf 1 juli 2014 zal de automatische onderwerping trouwens ook de regel
worden.
Wij gaan u in dit artikel niet tot in detail vervelen met alle mogelijke uitzonderingen en afwijkingen. Wie
meer wil weten over deze nieuwe regeling verwijzen wij naar betreffend document op de website van de
overheid http://financien.belgium.be/nl/binaries/faq-btw-vrijstellingsregeling_tcm306-243609.pdf
Wat betekent de vrijstellingsregeling ? De onderneming moet geen BTW meer aanrekenen aan de
klanten. Anderzijds kan de onderneming geen BTW die aan leveranciers betaald werd meer aftrekken en
recupereren. Er moet dan ook geen periodieke aangifte (per kwartaal of per maand) meer ingediend
worden.
Wie komt in aanmerking ? Elke onderneming, zowel eenmanszaak als vennootschap, met uitzondering van
enkele sectoren : ondernemingen die werk verrichten in onroerende staat (zoals bouw), horecazaken die
onderworpen zijn aan het systeem van een geregistreerd kassasysteem, ondernemingen die handelen in
oude of gebruikte materialen.
Verder zijn ook enkele handelingen uitgesloten van de vrijstellingsregeling zoals de overdracht van een
gebouw met btw-toepassing, leveringen van tabak en nog enkele uitzonderingen.
Hoe wordt het jaarlijks omzetcijfer bepaald ? Het is het bedrag, exclusief BTW, van handelingen die in
België plaatsvinden. Komen dus niet in aanmerking : handelingen met andere Europese landen,
handelingen met betrekking tot onroerende goederen (bijvoorbeeld verkoop van een magazijn), financiële
handelingen, handelingen met landen buiten de Europese gemeenschap.
Het is dus best mogelijk dat een onderneming met een omzet van € 100.000 per jaar waarvan 90% buiten
België gerealiseerd wordt toch aan de vrijstellingsregeling zal onderworpen worden.
Heeft de vrijstellingsregeling een invloed op de boekhouding ? Neen, de boekhouding blijft verplicht en
ongewijzigd. Er moeten dan wel geen periodieke aangiftes meer gebeuren maar een jaaraangifte blijft ook
in de vrijstellingsregeling een verplichting.
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Wenst u te “genieten” van de vrijstellingsregeling vanaf 1 april 2014 ? Dan moet dit aangevraagd worden
tegen uiterlijk 21 maart 2014.
Zal mijn onderneming automatisch worden overgeschakeld ? Wanneer u in de loop van 2013 de omzet
van € 15.000 exclusief btw niet heeft bereikt zal uw onderneming automatisch onderworpen worden aan
de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli 2014. Wenst u te opteren voor het behoud van de normale regeling
moet dat worden meegedeeld aan het bevoegde btw-controlekantoor voor 1 juni 2014.
Wenst u met ingang van 1 januari 2015 over te schakelen naar de vrijstellingsregeling moet dat voor 15
december 2014 worden aangevraagd.
Opgelet : uw boekhouder doet een aanvraag niet automatisch, wij verwachten dat u ons uw keuze
uitdrukkelijk meedeelt (en dan nog het liefste schriftelijk).
Welke gevolgen heeft een overgang naar de vrijstellingsregeling ? In de nieuwe vrijstellingsregeling
verliest de onderneming niet alleen het recht op aftrek van betaalde BTW.
Als u in de 5 voorgaande jaren BTW heeft afgetrokken op een investering moet het gedeelte dat nog niet
werd afgeschreven terugbetaald worden aan de BTW.
Een voorbeeld : u heeft in 2013 een camionette gekocht en de btw hierop afgetrokken. Als u op 1 juli 2014
overgaat naar de vrijstellingsregeling zal u 90% van dit BTW bedrag moeten terugstorten aan de Staat !
De onderneming moet bij overgang naar de vrijstellingsregeling spontaan en binnen de maand hiervan
aangifte doen !
Welke verplchtingen heeft de onderneming die onder de vrijstellingsregeling valt ?
- De regels die gelden ingeval van aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit blijven van
toepassing.
- U moet facturen blijven uitschrijven maar moet/mag daarop geen btw in rekening brengen. Op de
factuur moet vermeld worden “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”.
- Jaarlijks moet een klantenlisting ingediend worden, en daarop moet het omzetcijfer van het vorige
kalenderjaar vermeld worden.
- Verder blijven alle boekhoudkundige verplichtingen gelden, en moet u dus ook uw BTW-nummer
blijven vermelden op uw facturen, documenten, website, of uithangen in het marktkraam op of de
beursstand.
- De opgave van intracommunautaire handelingen blijft ook onder de vrijstellingsregeling verplicht.
- Als uw onderneming een goed of dienst heeft ontvangen waarvoor zij als medecontractant btw
verschuldigd is moet een bijzondere btw-aangifte worden ingediend.

Is er iets voor u niet duidelijk of wenst u meer informatie ? U mag ons uiteraard altijd contacteren voor een
extra woordje uitleg.
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