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UBO-register, de deadline uitgesteld
In onze nieuwsbrief van december stonden
we samen met u al even stil bij het UBO-
register, waarin alle uiteindelijke begunstigden
of ultimate beneficial owners van vennoot
schappen zich tegen een bepaalde datum dienen
te registreren.
Als uiteindelijke begunstigde van een vennootschap moet u (of de vertegenwoordiger
van de vennootschap) daarin allerlei gegevens
vermelden zoals uw naam, uw nationaliteit en
uw adres. De overheid wil zo meer te weten
komen over de natuurlijke personen achter

de rechtspersonen. De Administratie van de
Thesaurie van de FOD Financiën verzamelt,
bewaart, beheert en controleert deze accurate
en actuele gegevens.
Wist u trouwens dat dit systeem niet alleen
in België bestaat, maar gebaseerd is op een
Europees initiatief? De Europese regels staan in
de 4e antiwitwasrichtlijn. De regeling past dan
ook naadloos in de internationale strijd tegen
fiscale fraude en witwassen die, zoals u weet,
de laatste jaren steeds meer op de voorgrond is
getreden.
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Het is echter niet evident om het register
online te krijgen. De deadline waartegen
vennootschappen hun gegevens in het register
moeten melden, is dan ook al 2 keer opgeschoven. Dat gebeurt ook nu weer. De deadline van
31 maart is geschrapt, de nieuwe datum is
30 september 2019. Staat deze registratie nog
op uw to-dolijstje? Wacht dan niet te lang. De
laatste weken zal iedereen zich nog snel willen
registreren, wat altijd voor technische problemen kan zorgen.

Het voordeel alle aard van uw firmawagen
is verminderd!
Het voordeel alle aard (VAA) van uw
firmawagen wordt berekend aan de
hand van een formule die we in dit
artikel voor u ontleden.
Het CO2-percentage in die formule wordt
bepaald door de CO2-uitstoot van het voertuig,
de gebruikte brandstof en de mate waarin die
CO2-uitstoot afwijkt van de referentie-CO2-uitstoot voor dat type gebruikte brandstof. Hoe
meer de CO2-uitstoot van het voertuig de
referentie-CO2-uitstoot overtreft, hoe hoger
het te gebruiken CO2-percentage en hoe hoger
het belastbare VAA. De referentie-CO2-uitstoot
wordt elk jaar vastgelegd in een koninklijk
besluit. Naargelang deze stijgt of daalt, daalt of
stijgt het VAA.

De formule voor u ontleed
VAA = c
 atalogusprijs × CO2-percentage
× 6/7 × leeftijdsfactor
De leeftijdsfactor maakt het mogelijk rekening
te houden met de ouderdom van uw voertuig.
De cataloguswaarde wordt verminderd
met 6% voor elke verstreken periode van
12 maanden sinds de 1e inschrijving van uw

voertuig in België of in het buitenland, waarbij
de waarde niet onder 70% van de cataloguswaarde mag zakken. Daarbij telt een begonnen
maand voor een volledige maand. Dit betekent
dat voor voertuigen van 5 jaar oud de maximale
leeftijdscorrectie wordt bereikt. Is uw voertuig
bv. 7 jaar oud, dan geldt dus dezelfde correctie
van 30%.
Het CO2-basispercentage voor inkomstenjaar 2019 bedraagt 5,5% voor een referentie-CO2-uitstoot van 107 g/km voor voertuigen
met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en
88 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.
Stoot uw wagen:
• meer uit dan de referentie-CO2-uitstoot, dan
stijgt het basispercentage van 5,5% met 0,1%
per gram extra uitstoot tot maximum 18%
• minder uit dan de referentie-CO2-uitstoot, dan
daalt het basispercentage met 0,1% per gram,
tot minimum 4%
• precies de referentie-CO2-uitstoot uit, dan
geldt het basispercentage van 5,5%
Bovendien bedraagt het minimum belastbare
voordeel bij kosteloze terbeschikkingstelling,
ongeacht de uitstoot, minimum 1.340 euro per
kalenderjaar (eventueel te prorateren) voor
inkomstenjaar 2019.

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT U AANGEBODEN MET DE STEUN VAN BELFIUS.

De referentie-uitstoot voor 2019
is gestegen!
De regering past de referentie-uitstoot elk jaar
aan in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot
over een periode van 12 maanden (die eindigt
op 30 september van het voorgaande jaar) ten
opzichte van het referentiejaar 2011. Meestal
gebeurt de aanpassing naar beneden, waardoor
bepaalde milieuvriendelijkere wagens (met een
lage uitstoot), toch nog vaak boven de referentie-CO2-uitstoot blijven. Dat betekent dus dat
de meeste jaren het CO2-percentage en dus ook
het voordeel stijgt.
Voor 2019 echter, werd de referentie-uitstoot
naar boven herzien door de toenemende
populariteit van benzinewagens, die een hogere
CO2-uitstoot hebben. Daardoor komt dezelfde
auto uit op een lager CO2-percentage en
zal het voordeel dus voor dezelfde wagen
verminderen. Meer informatie hierover vindt u
terug op financien.belgium.be/nl/particulieren/
vervoer/bedrijfswagens.
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Personenbelasting:
geïndexeerde bedragen

123

Ook dit jaar vermelden we in uw nieuwsbrief de belangrijkste (federale) geïndexeerde bedragen voor de personenbelasting. De bedragen voor aanslagjaar 2019 hebt u nodig voor uw aangifte van dit jaar. De bedragen voor aanslagjaar 2020 gelden voor uw inkomsten van dit jaar, die u volgend jaar moet aangeven.

Belastingvrije som en gezinssituatie

Beroepsinkomsten en beroepskosten
Bedragen in euro

Bedragen in euro

Aj. 2019

Aj. 2020

Aj. 2019

Aj. 2020

(inkomsten
2018)

(inkomsten
2019)

(inkomsten
2018)

(inkomsten
2019)

Belastingvrije som en verhoogde belastingvrije som
Belastingvrije som

7.430

8.860

Verhoogde belastingvrije som voor personen
met een beperkt inkomen

7.730

-

Verhoging belastingvrije som voor
gehandicapte belastingplichtige

1.580

Verhoging belastingvrije som alleenstaande
met kinderen ten laste

1.580

1.610
1.610

Personen ten laste
Verhoging belastingvrije som voor personen ten laste
• 1 kind

1.580

1.610

• 2 kinderen*

4.060

4.150

• 3 kinderen

9.110

9.290

• 4 kinderen

14.730

15.030

5.620

5.740

590

600

• meer dan 4 kinderen (supplement per kind)
Bijkomende toeslag voor kinderen onder de
3 jaar**
Maximumbedrag nettobestaansmiddelen voor
een kind ten laste van een alleenstaande

4.720

4.810

Maximumbedrag nettobestaansmiddelen
voor een gehandicapt kind ten laste van een
alleenstaande

5.990

6.110

Maximumbedrag nettobestaansmiddelen voor
een kind ten laste

3.270

3.330

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als
bestaansmiddel

3.270

3.330

Minimumvoordeel van alle aard voor
privégebruik bedrijfswagen

1.310

1.340

• werknemers en zelfstandigen met winst

4.720

4.810

• zelfstandigen met baten en meewerkende
echtgenoten

4.150

4.230

• bedrijfsleiders

2.490

2.540

• 25% op de schijf tot…

12.990

13.250

• 40% op de schijf tot…

22.290

23.390

• 45% op de schijf tot…

39.660

40.480

• 50% op de schijf boven…

39.660

40.480

Maximumbedrag forfaitaire beroepskosten

Belastingschijven

Sparen
Bedragen in euro
Aj. 2019

Aj. 2020

(inkomsten
2018)

(inkomsten
2019)

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s

960

980

Vrijgestelde dividenden

640

800

Pensioensparen
• belastingvermindering aan 30 %

960

980

• belastingvermindering aan 25 %

1.230

1.260

Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als
bestaansmiddel

2.720

2.780

Langetermijnsparen ***

Voor iedere andere persoon ten laste

1.580

1.610

• 15 % van de eerste schijf van

2.000

2.040

• maximumbedrag van de uitgaven

2.400

2.450

Huwelijksquotiënt en meewerkende echtgenoot
Huwelijksquotiënt

10.720

10.940

Maximaal inkomen meewerkende echtgenoot
uit eigen beroepsactiviteit

13.910

14.200

*
**

1 gehandicapt kind geldt voor 2.
Als er voor het kind geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken.

*** Voor Brussel voor leningen van voor 2017. In Vlaanderen en Wallonië afgeschaft voor leningen vanaf 2016, voor oude leningen gelden de niet geïndexeerde bedragen. Vlaams Gewest: 1.900 en 2.280 en Waals Gewest: 1.910 en
2.290.
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Ook prospectusplicht voor kmo’s
Graag belichten we voor u de Prospectuswet van 11 juli 2018 (wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten
aan het publiek en de toelating tot de verhandeling van beleggingsinstrumenten op een gereglementeerde markt).
Als uw kmo voor een financiering een beroep doet op het brede publiek, krijgt u hier immers mee te maken. Voor
welke verrichting moet u een prospectus dan wel een informatienota opstellen?

Een uitgebreid prospectus
Sinds 1 april 2011 houdt de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten of FSMA (Financial Services and Markets Authority) samen
met de Nationale Bank (NBB) toezicht op de
Belgische financiële sector. Iedereen die beleggingsinstrumenten aanbiedt aan het publiek op
Belgisch grondgebied, moet in principe een door
de FSMA goedgekeurd prospectus publiceren.
Dat is een uitgebreid document met gedetailleerde informatie over de uitgevende instelling
en de effecten voor de beleggers in kwestie.

Of een beknopte informatienota
vooraf
Voor bepaalde aanbiedingen aan het publiek is er
geen prospectusplicht. U dient dan wel vooraf
een informatienota te publiceren. Dat is een
beknopter document met informatie over de
uitgever, de aanbieder, het bedrag en de aard
van de aangeboden beleggingsinstrumenten.
Ook de redenen, bijzonderheden en de risico’s
van de aanbieding neemt u hierin op.
De FSMA oefent op die informatienota geen
a-prioritoezicht uit. Ze keurt het ook niet
vooraf goed. Dat neemt niet weg dat de FSMA
de inhoud van uw informatienota kan controleren en administratieve maatregelen of sancties
kan opleggen als na de publicatie van de nota
zou blijken dat ze niet voldoet aan de wettelijke
vereisten. Best opletten dus.

Financiële markten:
gereglementeerd of niet?
Op de financiële markten onderscheiden we de
gereglementeerde markten versus de niet-
gereglementeerde markten of onderhandse
markten:
• op een gereglementeerde markt neemt een
financieel centrum de beursorders in een
orderboek op. De Belgische gereglementeerde
markten zijn Euronext Brussels en de markt

voor afgeleide producten van Euronext
Brussels NV.
• op een niet-gereglementeerde markt wordt er
geen orderboek samengesteld en zijn de regels
meestal minder streng (bv. geen verplichting
om kwartaalcijfers bekend te maken). Voorbeelden zijn de MTF Alternext en de MTF Vrije
Markt (Euronext Growth en Euronext Access).

• toelatingen tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt (Euronext Brussels),
ongeacht het bedrag van de verrichting

De prospectusregeling
voor u samengevat

Een informatienota is verplicht:
• als de totale tegenwaarde van de aanbieding
op Alternext of de Vrije Markt dus minder
bedraagt dan of gelijk is aan 8 miljoen euro
• bij een openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten met een totale tegenwaarde
van minder dan 5 miljoen euro, voor zover
deze beleggingsinstrumenten niet zijn (of
zullen worden) toegelaten tot de verhandeling
op Euronext, Alternext of de Vrije markt

Een prospectus is verplicht voor:
• aanbiedingen aan het publiek met een totale
tegenwaarde van meer dan 5 miljoen euro
van beleggingsinstrumenten die niet tot de
verhandeling op een door de Koning aangeduide MTF (Multilateral Trading Facility of
niet-gereglementeerde markt) zijn of worden
toegelaten
• aanbiedingen aan het publiek met een totale
tegenwaarde van meer dan 8 miljoen euro
van beleggingsinstrumenten die wel tot de
verhandeling op een door de Koning aangeduide MTF zijn of worden toegelaten (Alternext,
Euronext Growth en Euronext Access). Onder
de oude Prospectuswet was de drempel nog 5
miljoen euro

De prospectusplicht geldt niet bij een gewone toelating tot de verhandeling op een MTF
zonder aanbieding van beleggingsinstrumenten
aan het publiek.

Goed om te weten
U dient geen dossier (dus geen prospectus en
geen informatienota) bij de FSMA in te dienen
voor aanbiedingen met een totale tegenwaarde
van 500.000 euro of minder, berekend over een
periode van 12 maanden, voor zover elke belegger voor maximum 5.000 euro op uw aanbieding
kan inschrijven.
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Welke interest toepassen bij
betalingsachterstand?
Geleverde producten of diensten die niet tijdig betaald worden, brengen menig ondernemer in de problemen. In
burgerlijke en handelszaken wordt de wettelijke interestvoet toegepast. Voor 2019 blijft die onveranderd. Maar
wanneer wordt de wettelijke interestvoet niet gebruikt en welke tarieven zijn dan van toepassing? We geven u
graag een overzicht.
op 4% (zoals in 2018). Tot en met 31 december
2017 was nog een vast tarief van 7% van
toepassing.

Moratoriuminteresten zijn verschuldigd door
de Staat bij terugbetaling van inkomstenbelastingen, voorheffingen, voorafbetalingen
of nalatigheidsinteresten. De rentevoet voor
moratoriuminteresten is gelijk aan de vastgestelde rentevoet voor nalatigheidsinteresten,
verminderd met 2 procentpunten. Voor het
kalenderjaar 2018 en het kalenderjaar 2019
bedraagt de rentevoet dus 2%.

Als ondernemingen in de handelsovereenkomst
geen betalingstermijn afspreken, dan moet de
factuur binnen de 30 dagen betaald worden.
U mag deze betalingstermijn als onderneming
onder strikte voorwaarden contractueel verlengen. Overheden niet. Voor gemeenten, provincies, ocmw’s, departementen of agentschappen
kan een langere betalingstermijn alleen gerechtvaardigd worden door de bijzondere aard of
door bepaalde elementen van de overeenkomst.
En die langere betalingstermijn mag nooit meer
dan 60 kalenderdagen bedragen.

Vaste interest

Verwijlinterest

In sociale zaken wordt er een vast tarief van
7% toegepast. Dit vast tarief geldt ook als de
sociale wetten naar de wettelijke interestvoet
verwijzen.

Voor grote overheidsopdrachten (> 30.000 euro
zonder btw) bedragen de interestvoeten voor
het 1e semester van 2019 respectievelijk:
• 8% voor overheidsopdrachten die gesloten
werden vanaf 16 maart 2013
• 8% voor overheidsopdrachten die gegund
werden tussen 8 augustus 2002 en 15 maart
2013, en
• een maandinterest voor overheidsopdrachten
gegund vóór 8 augustus 2002 en aangekondigd sinds 1 januari 1981

Moratoriuminterest

Wettelijke interest
De wettelijke interestvoet is van toepassing op
burgerlijke zaken en handelszaken. Burgerlijke
zaken zijn privézaken, zowel tussen natuurlijke
personen als tussen rechtspersonen. Handelszaken zijn transacties tussen handelaars en
particulieren.
De wettelijke interestvoet bedraagt 2% voor
gans 2019. Hij geldt als partijen geen afspraken
maken over welke interest ze zullen aanrekenen
bij een laattijdige betaling. Maakt u hierover wel
afspraken, dan wordt die contractuele interestvoet toegepast.

Nalatigheidsinterest
Wanneer u als belastingplichtige uw inkomstenbelastingen niet betaalt binnen de wettelijke
termijnen, dan bent u nalatigheidsinteresten
verschuldigd. De rentevoet van de nalatigheidsinteresten is voor dit kalenderjaar vastgelegd

beperkte opdrachten valt (minder dan 30.000
euro zonder btw).

Transactiesinterest
Van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 (1e
semester 2019) bedraagt de interestvoet bij
handelstransacties 8%. Dit was ook al zo van
1 juli 2018 tot 31 december 2018 (2e semester
2018).
Handelstransacties zijn transacties tegen
betaling tussen ondernemingen onderling, en
ook tussen vrije beroepers, zelfstandigen of
non-profitbedrijven. Het kunnen zelfs transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties zijn, maar dan wel op voorwaarde dat
de overheidsinstantie de schuldenaar is en de
opdracht onder het regime van de kleine of

Een actueel overzicht van alle rentevoeten voor
overheidsopdrachten wordt gepubliceerd op
publicprocurement.be.
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