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Voorwoord
De moeder aller verkiezingen komt met rasse schreden nader. Bij alle partijen staat de broodnodige hervorming van ons fiscaal stelsel bovenaan
op het programma. Hoe die vorm zal krijgen, zal echter erg afhangen van
wie er na 25 mei de nieuwe regering(en) zal vormen.
Houdt de notionele interestaftrek stand, of wordt die nog maar eens
aangepast of zelfs afgeschaft (wat bepaalde partijen schijnen te willen)?
Moeten we meer inzetten op ecofiscaliteit of vermogensbelasting, in
plaats van het belasten van arbeid? Zal de volgende regering eindelijk
werk maken van een substantiële loonlastenverlaging?

Over één ding blijken de partijen het wel eens: de fiscale hervorming
moet er komen. De vraag blijft wel of die hervorming echt grondig en
ingrijpend zal zijn, dan wel weer beperkt wordt tot wat gepruts in de
marge. De belastingplichtige, die wil vooral zekerheid. Hij heeft dus vooral
nood aan een daadkrachtig en duidelijk fiscaal beleid. Op basis waarvan hij
een fiscaal ondernemingsbeleid kan uittekenen.
Wat ook het resultaat zal zijn, Belfius Bank blijft u met financiële en
fiscale raad en daad bijstaan.

Aangifte VenB al vanaf dit jaar verplicht online
Vorig jaar besliste de fiscale wetgever dat aangiftes in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de BNI/
vennootschappen vanaf aanslagjaar 2015 enkel nog elektronisch zouden kunnen. Voor de VenB werd dit nu bij koninklijk
besluit zelfs nog een jaar vervroegd. Dit betekent dat u dit jaar
al uw VenB-aangifte (voor boekjaar 2013) online zal moeten
indienen via BizTax.

Verplicht voor iedereen?
In principe geldt de verplichting de aangifte VenB elektronisch in te dienen
voor alle belastingplichtigen. Enkel als de vennootschap, of de mandataris
die de aangiftes indient, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen
beschikt, mag ze nog een papieren aangifte indienen. Ook de 30 % vennootschappen die vorig jaar nog op papier indienden, zullen zich dus moeten
klaarmaken voor de overstap naar de elektronische aangifte.
Als u toch onder de uitzondering valt, moet u een ondertekende schriftelijke
verklaring indienen bij uw plaatselijk controlekantoor. Ze zullen u dan een
papieren aangifte toesturen.

Inloggen op het systeem
Net zoals voor de aangifte personenbelasting via Tax-on-Web, verloopt ook
de BizTax-aangifte online. U moet in het systeem inloggen met een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat.
De identificatie van de vennootschap waarvoor u de aangifte indient, gebeurt automatisch op basis van het ondernemingsnummer.

Hoe te werk gaan
U kunt de aangifte manueel, vak per vak, invullen. In dat geval zult u zich wel
grondig moeten voorbereiden en allicht de aangifte eerst op papier maken.

Er bestaat echter een eenvoudiger alternatief. U kunt immers ook een
volledig voorbereide aangifte uploaden, die u met de hulp van een softwareprogramma (een aangifte-applicatie) hebt ingevuld.

Controle door BizTax
BizTax zal zelf de totalen optellen en ook contro
leren of de door u ingevulde cijfers kloppen. Verder
gaat de applicatie niet. Het systeem zal uw aangifte
dus zeker niet “optimaliseren”, dat moet u zelf
doen.

Belang van de bijlagen
De fiscale bijlagen die
u moet meesturen,
worden voor een
BizTax-aangifte nog belangrijker. U moet
ze eveneens
online invullen. Ook dat kan manueel of via een softwareprogramma. Alle
bijlagen moeten op het moment van het indienen, elektronisch meegestuurd
worden. Anders zal BizTax een foutmelding geven, en kunt u de aangifte niet
afronden. Het volstaat dus niet langer om de bijlagen later op papier door te
sturen.

Nota bene
De aangifte in de rechtspersonenbelasting en de BNI/VenB moet vanaf volgend jaar elektronisch gebeuren. Daarvoor hebt u dus nog een jaar respijt.
Ook voor de aangifte in de personenbelasting behoudt u de keuze of u
elektronisch (via Tax-on-Web) of op papier indient.
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Een belastingkrediet voor wie investeert
in onderzoek en ontwikkeling
Aangezien technologische innovatie een cruciale factor is voor
de economie van ons land, wil de overheid bedrijven stimuleren om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Die stimulans bestaat onder andere uit verschillende fiscale
incentives. Vennootschappen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor
een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Een fiscale stimulans voor investeringen
Aangezien het de bedoeling is innovatie aan te moedigen, geeft niet elke
investering recht op het belastingkrediet. Welke investeringen komen dan
wel in aanmerking? Investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste
activa die worden gebruikt bij onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe
milieuvriendelijke producten en toekomstgerichte technologieën. Bovendien
moeten de activa in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Eenmalig belastingkrediet
Om het bedrag van het belastingkrediet te berekenen, moeten de volgende
drie elementen vermenigvuldigd worden:
• het tarief van de vennootschapsbelasting: 33,99 %;
• het percentage van de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en
milieuvriendelijke investeringen: 13,5 % voor investeringen gedaan in 2014;
• het bedrag van de investeringen die u hebt gedaan.
Voorbeeld
Vennootschap Y realiseert in 2014 een belastbaar resultaat van
315 000 euro, waarop ze in principe 107 068,50 euro belasting verschuldigd is. Y doet evenwel een investering voor 160 000 euro en heeft
daardoor recht op een belastingkrediet van: 160 000 × 33,99 % × 13,5 % =
7 341,84 euro. Resultaat: Y moet 107 068,50 – 7 341,84 = 99 726,66 euro
belasting betalen.

Gespreid belastingkrediet
De vennootschap kan er ook voor kiezen het belastingkrediet in de tijd
te spreiden over de periode waarin het actief wordt afgeschreven. Het
percentage van de gespreide aftrek bedraagt 20,5 % (voor investeringen
in 2014).
Voorbeeld
Y uit het vorige voorbeeld schrijft haar investering af over tien jaar
(16 000 euro per jaar), en opteert voor het gespreide belastingkrediet.
Gedurende de tienjarige afschrijvingstermijn, krijgt Y een jaarlijks belastingkrediet: 16 000 × 33,99 % × 20,5 % = 1 114,87 euro.

Als de vennootschap onvoldoende winst heeft:
overdracht naar volgende jaren
Als de vennootschap niet voldoende belasting moet betalen om het
belastingkrediet te kunnen benutten, wordt het saldo overgedragen naar
de volgende vier aanslagjaren. Als het dan nog steeds niet helemaal benut
werd, wordt het saldo terugbetaald.

Een vennootschap die investeringen doet, zal door de toepassing van het
belastingkrediet minder vennootschapsbelasting moeten betalen. Het
bedrag van het krediet mag immers direct worden afgetrokken van de
verschuldigde belasting. De vennootschap heeft de keuze om dit in één keer
te doen (het eenmalig belastingkrediet) of het over enkele jaren te spreiden
(gespreid belastingkrediet).
U mag het krediet niet combineren met de investeringsaftrek.
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Voorbeeld
Y had recht op een eenmalig belastingkrediet van 8 000 euro, maar heeft in
2013 bijna geen winst gemaakt, waardoor ze slechts 4 900 euro belasting
moet betalen. Hierdoor wordt 3 100 euro van het belastingkrediet niet
benut in aanslagjaar 2014.
Resultaat: Y betaalt geen belasting. Het saldo van het krediet (3 100 euro)
kan in aanslagjaar 2015 of volgende gebruikt worden. Als Y van 2015 tot
2018 helemaal geen winst maakt, kan ze ook in die jaren het krediet niet benutten. Uiteindelijk zal Y dit saldo in 2019 van de fiscus terugbetaald krijgen.
Deze overdracht is beperkt tot:
• 158 670 euro (aj. 2014); of
• wanneer het totale bedrag van het overgedragen belastingkrediet meer
bedraagt dan 634 680 euro (aj. 2014), 25 % van dit bedrag.
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De deelname van de accountant aan
de algemene vergadering
De statuten van een vennootschap en het Wetboek Vennootschappen bepalen wie mag deelnemen aan de algemene vergadering. Dat aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders en
commissarissen het recht hebben om de algemene vergadering
bij te wonen, is vanzelfsprekend. Maar ook derden kunnen in
bepaalde gevallen tot de algemene vergadering worden toegelaten. De (externe) accountant is zo’n derde.

Er zijn drie soorten algemene vergaderingen.
De gewone algemene vergadering die eenmaal per jaar wordt bijeen
geroepen, is de jaarvergadering of statutaire algemene vergadering. Deze
beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over het verlenen van
kwijting aan het bestuursorgaan en de commissaris(sen). Een naamloze vennootschap (nv), een commanditaire vennootschap op aandelen (comm. va),
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) en
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) moeten
ieder jaar minstens één algemene vergadering houden op de plaats, de dag
en het uur zoals bepaald in de statuten.
De jaarvergadering valt meestal in mei of in juni wanneer de boekhouding
van een vennootschap per kalenderjaar loopt, omdat ze moet plaatsvinden
binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. Voor de gewone
commanditaire vennootschap (comm. v) zijn er geen specifieke bepalingen
voorzien.

Deelnemers aan de algemene vergadering
Elke eigenaar van minstens één aandeel heeft het recht om de algemene
vergadering bij te wonen. Aandeelhouders mogen zich in de meeste
vennootschapsvormen laten vertegenwoordigen door een volmachthouder.
Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen zijn verplicht om de
algemene vergadering bij te wonen. Aandeelhouders en vennoten hebben
het recht om hen vragen te stellen.
Houders van obligaties, warrants en certificaten op naam mogen in
de meeste vennootschapsvormen de vergadering bijwonen maar met
raadgevende stem.
Derden, dit zijn raadgevers van de aandeelhouders of van het bestuur
zoals advocaten, mogen de vergadering bijwonen als de vergadering
hen daartoe machtiging verleent met een (gewone) meerderheid. Ook
de (externe) accountant is zo’n derde die tot de algemene vergadering
kan worden toegelaten. Deontologisch zijn er geen bezwaren tegen zijn
deelname aan de algemene vergadering. Maar de statuten kunnen wel
verbieden of uitdrukkelijk toestaan dat de accountant op de algemene
vergadering aanwezig is.

De accountant op de gewone algemene vergadering
Grote vennootschappen (bvba, nv, comm. v, comm. va, vof, coöperatieve
vennootschap) moeten een commissaris aanstellen. Kleine of middelgrote
vennootschappen moeten geen commissaris aanstellen. De individuele vennoten oefenen dan zelf het controle- en onderzoeksrecht op de jaarrekening uit. De individuele vennoten kunnen zich wel laten vertegenwoordigen
of laten bijstaan door een externe accountant. Als de externe accountant in
de betrokken vennootschap al een (bijzonder) mandaat uitoefent, mag hij die
opdracht deontologisch niet aanvaarden. Dit strookt niet met zijn onafhankelijkheid.

En op de buitengewone algemene vergadering?
Een (externe) accountant heeft naast de controle van de jaarrekening, ook
nog bijzondere controleopdrachten (bv. bij fusie, splitsing, omzetting van
vennootschapsvorm, ontbinding, uitgifte van aandelen onder fractiewaarde
bij kapitaalverhoging, en opheffing of beperking van het voorkeurrecht).
Deontologisch mag de externe accountant met een bijzonder controle
mandaat alleen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
als de raad van bestuur hem hiertoe uitdrukkelijk heeft verzocht en als hij
daartoe een machtiging van de algemene vergadering heeft. De accountant
die dit principe niet naleeft, hangt een deontologische sanctie boven het
hoofd zoals een waarschuwing of schrapping van de lijst van de externe
accountants. In de regel zal de geldigheid van de beslissingen van de algemene vergadering wel niet in het gedrang komen.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om
over een voorstel van statutenwijziging te beslissen. De beslissing wordt
genomen bij authentieke akte (bv. over een inkoop van eigen aandelen, een
kapitaalvermindering of -verhoging). Deze vergadering wordt gehouden
voor een notaris volgens de regels die zijn vastgelegd in de statuten. Met
betrekking tot het tijdstip gelden bijzondere bepalingen.
Iedere algemene vergadering die niet samenvalt met de gewone alge
mene vergadering en die niet moet beslissen over een statutenwijziging,
is een bijzondere algemene vergadering. Het is de vergadering die wordt
bijeengeroepen voor een bijzondere reden (bv. in het kader van de alarmbelprocedure wanneer het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft of
een vierde van het kapitaal).
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Tot slot: de accountant mag niet optreden als gevolmachtigde van een
aandeelhouder op de algemene vergadering. Het stellen van daden van
bestuur is niet verenigbaar met de deontologie van het beroep van accountant.
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Nieuwe berekening sociale bijdragen voor zelfstandigen
Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen
voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van
dat jaar. Bedoeling is dat zelfstandigen de mogelijkheid krijgen
om hun sociale bijdragen onmiddellijk te verhogen of te verlagen in functie van de evolutie van hun financiële capaciteit om
bijdragen te betalen.

Bijdrageberekening huidig systeem
Op dit moment worden de sociale bijdragen voor een bepaald jaar “N” berekend op de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor
ze zijn verschuldigd: de geïndexeerde inkomsten van het jaar N-3. De bijdragen voor 2014 worden dus berekend op de inkomsten uit de zelfstandige
activiteit van 2011.
Starters zijn een uitzondering omdat er voor hen geen referte-inkomen is
van het jaar N-3. Voor hen werkt men met voorlopige bijdragen. Later volgt
dan een afrekening.

Bijdrageberekening nieuw systeem
In het nieuwe systeem van bijdrageberekening worden de bijdragen van een
bepaald jaar berekend op de inkomsten van datzelfde jaar. Het moment van
de pensionering is de enige uitzondering op deze regel. Het nieuwe systeem
impliceert dat de zelfstandige ieder jaar een voorlopige bijdrage betaalt die
wordt berekend op een basis die zo dicht mogelijk bij het bedrag van zijn
reële inkomsten ligt. Die “voorlopige bijdrage” is opeisbaar. Zodra de fiscale
administratie de definitieve inkomsten van de zelfstandige heeft berekend,
krijgt hij van zijn sociaal verzekeringsfonds een afrekening. Bij de uiteindelijke afrekening kan de overheid een supplement innen of een deel terugbetalen. Dit is de “regularisatie”.
De zelfstandige heeft de keuze om per kwartaal:
• het bedrag te betalen dat zijn sociaal verzekeringsfonds voorstelt (op
basis van de geïndexeerde inkomsten uit N-3); of
• een bedrag te betalen dat hoger of lager is als hij denkt dat zijn inkomsten
in stijgende of dalende lijn zijn.

Vanaf 1 januari 2015 met overgangsregeling
De nieuwe bijdrageberekening wordt toegepast vanaf 1 januari 2015.
Maar er geldt een overgangsregeling. De sociale bijdragen die betrekking
hebben op kwartalen vóór die datum worden berekend en geïnd volgens de
bestaande regeling.

Sociale rechten zelfstandigen
Zelfstandigen betalen zelf sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds. Binnen het sociaal statuut van de zelfstandige betaalt een zelfstan
dige om de drie maanden of per kwartaal bijdragen. Die bijdragen geven
recht op kinderbijslag, geneeskundige verzorging, pensioen, verzekering
bij faillissement enz. Hoeveel moet worden betaald, hangt af van de hoe
danigheid. Zelfstandigen in bijberoep betalen minder sociale bijdragen dan
zelfstandigen in hoofdberoep. Voor gepensioneerden en meewerkende
echtgenoten gelden bijzondere bijdragepercentages. Startende zelfstan
digen betalen voorlopige bijdragen.

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen zal
het nieuwe systeem vervolgens evalueren binnen de 4 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling.
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Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober begint er een nieuw kwartaal. Het
bedrag van de sociale bijdragen moet uiterlijk de laatste dag van het kwartaal (maart, juni, september en december) op de rekening van het sociaal
verzekeringsfonds staan. Wie te laat betaalt, is nalatigheidsinteresten
verschuldigd (3 % per kwartaal) en een eenmalige verhoging van 7 % op
het einde van het jaar. Sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als
beroepskost.
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