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Voorwoord
April is traditioneel de maand van de eerste voorafbetalingen. Ondertussen
is ook het vermeerderingspercentage bekend dat wordt toegepast op de
belastingplichtigen die geen of onvoldoende voorafbetalingen doen. Voor
het tweede jaar op rij daalt dit percentage. Waar het voor aanslagjaar 2015
nog 1,69 % bedroeg, bedraagt het voor aanslagjaar 2016 (inkomsten van dit
jaar) slechts 1,125 %.

1 januari 2015. Die rente bedroeg 0,30 %, maar moet naar beneden worden
afgerond, wat betekent naar 0,00 %. Om het vermeerderingspercentage te
bekomen, moet de basisrentevoet dan worden vermenigvuldigd met 2,25.

Dit vermeerderingspercentage wordt bepaald op basis van de basisrentevoet zoals die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast op 1

Als we 0,00 % vermenigvuldigen met 2,25 komen we uit op 0,00 %. Dat
betekent dat er voor aanslagjaar 2016 eigenlijk geen vermeerdering kan
worden opgelegd aan wie geen voorafbetalingen doet: het vermeerderingspercentage bedraagt immers 0,00 %. Om hieraan te verhelpen, heeft de
federale regering gebruik gemaakt van haar wettelijke mogelijkheid om de

januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd. Voor aanslagjaar 2016 wordt dus gekeken naar de rente op

basisrentevoet bij koninklijk besluit vast te leggen op 0,50 %. Zo komt het
vermeerderingspercentage op: 2,25 × 0,50 % = 1,125 %.

Het nieuwe regime aanslag geheime commissielonen:
definitieve regeling?
De programmawet van eind december 2014 heeft het regime
van de aanslag geheime commissielonen nog maar eens gewijzigd. De administratieve tendens om de bijzondere aanslag nog
slechts in uitzonderlijke omstandigheden toe te passen, wordt
nu wettelijk bevestigd. Hopelijk is hiermee eindelijk een definitieve regeling van kracht.

De aanslag is in feite geen strafsanctie meer, maar moet in principe enkel
het nadeel aan inkomstenbelastingen dat de schatkist geleden heeft,
vergoeden. Dat heeft twee gevolgen:
1. de aanslag zal enkel nog als laatste redmiddel opgelegd worden; en
2. het bijzonder zware tarief van 309 % wordt verminderd tot 103 % (als
de verkrijger een natuurlijke persoon is) of 51,50 % (als de verkrijger een
rechtspersoon is).
Toch kan een belastingplichtige nog bestraft worden. Dat gebeurt echter
niet meer door het opleggen van de aanslag geheime commissielonen.
Hij loopt wel het risico op een andere sanctie, hetzij administratief, hetzij
strafrechtelijk.

Vaststellen wie genieter is
In de vroegere regeling stond al dat de aanslag niet werd toegepast als de
verkrijger het bedrag opneemt in zijn tijdig ingediende, geldige aangifte in
de personenbelasting. Nieuw is dat daar nu aan wordt toegevoegd dat dit
geen Belgische aangifte moet zijn. Ook de vermelding in een gelijkaardige
buitenlandse aangifte is voldoende.
Tot slot wordt er nog een bijkomende uitzondering ingevoerd. De belastingplichtige die geen fiche heeft opgesteld, moet niet langer bewijzen dat de
genieter wel degelijk op het inkomen is belast. Het volstaat dat de uiteinde-

lijke genieter op ondubbelzinnige wijze kan worden geïdentificeerd binnen
de twee en een half jaar volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar.
Als dat gebeurt, wordt de bijzondere aanslag vermeden.

Ook aanpak ‘verdoken meerwinsten’ wijzigt
Enkel de echte zwarte omzet wordt voortaan nog door de aanslag op
verdoken meerwinsten getroffen.

Kosten niet meer altijd aftrekbaar
In theorie blijven de kosten die niet op fiches zijn vermeld en die aan de
bijzondere aanslag zijn onderworpen aftrekbaar, zoals dat vroeger het geval
was, indien de voorwaarden voor aftrekbare beroepskosten zijn voldaan.
In de praktijk zal dat echter niet zo zijn. Als de vennootschap de verkrijger
niet binnen twee en een half jaar wil bekend maken en hij niet anders kan
worden geïdentificeerd, zal niet enkel de aanslag worden opgelegd, maar zal
daarnaast de kost niet meer kunnen worden afgetrokken. De belastingplichtige kan dan immers de echtheid van zijn kost niet aantonen, wat essentieel
is om die te mogen aftrekken.
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Personenbelasting:
geïndexeerde bedragen voor 2015 en 2016
De bedragen van de aftrekken en de belastingverminderingen
waar u recht op hebt, worden elk jaar geïndexeerd. De federale
regering heeft evenwel beslist de indexering van een aantal
bedragen tot 2018 niet meer toe te passen. Deze bedragen
worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2014. Hieronder een overzicht.

Bedragen die jaarlijks worden geïndexeerd
U vindt hieronder de bedragen voor aanslagjaar 2015. Deze zijn relevant
voor uw aangifte van dit jaar. Ernaast vindt u de bedragen voor het volgende aanslagjaar 2016.
Belastingvrije som en verhoogde
belastingvrije som

Aanslagjaar 2015
(bedragen in euro)

Aanslagjaar 2016
(bedragen in euro)

Belastingvrije som

7 070

7 090

Verhoogde belastingvrije som voor
personen met beperkt inkomen

7 350

7 380

26 280

26 360

1 500

1 510

Grensbedrag om recht te hebben op
hogere belastingvrije som
Verhoging belastingvrije som voor
gehandicapte belastingplichtige
Kinderen ten laste

Aanslagjaar 2015
(bedragen in euro)

Aanslagjaar 2016
(bedragen in euro)

Verhoging belastingvrije som voor kinderen ten laste
Eén kind

1 500

1 510

Twee kinderen

3 870

3 880

Drie kinderen

8 670

8 700

Vier kinderen

14 020

14 060

Meer dan vier kinderen (supplement
per kind)

5 350

5 370

Verhoging voor alleenstaande met
kinderen ten laste

1 500

1 510

Maximumbedrag eigen
bestaansmiddelen (netto)

3 110

3 120

Verhoogd bedrag voor kind van
alleenstaande

4 490

4 500

Verhoogd bedrag voor gehandicapt
kind van alleenstaande

5 700

5 720

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als
eigen bestaansmiddel

3 110

3 120

Inkomen uit studentenjob dat niet
meetelt als eigen bestaansmiddel

2 590

2 600

Maximumbedrag bestaansmiddelen van het kind

Huwelijksquotiënt en meewerkende
echtgenoot

Aanslagjaar 2015
(bedragen in euro)

Aanslagjaar 2016
(bedragen in euro)

Huwelijksquotiënt

10 200

10 230

Maximaal toegekend inkomen aan
meewerkende echtgenoot

13 240

13 290

1
Deze nieuwsbrief
wordt u aangeboden met
de steun van Belfius Bank

Het nieuwe regime aanslag
geheime commissielonen:
definitieve regeling?

Forfaitaire beroepskosten voor werknemers
Aanslagjaar 2015
(bedragen in euro)

Aanslagjaar 2016
(bedragen in euro)

28,70 %

op de eerste schijf tot
5 710 euro

29,35 %

op de eerste schijf tot
5 760 euro

10,00 %

op de tweede schijf tot
11 340 euro

10,50 %

op de tweede schijf tot
11 380 euro

5,00 %

op de derde schijf tot
18 880 euro

8,00 %

op de derde schijf tot
19 390 euro

3,00 %

op de vierde schijf boven
18 880 euro

3,00 %

op de vierde schijf boven
19 390 euro

Forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen met baten
Aanslagjaar 2015
(bedragen in euro)

Aanslagjaar 2016
(bedragen in euro)

28,70 %

op de eerste schijf tot
5 710 euro

op de eerste schijf tot 5 730 euro

10,00 %

op de tweede schijf tot
11 340 euro

op de tweede schijf tot 11 380 euro

5,00 %

op de derde schijf tot
18 880 euro

op de derde schijf tot 18 940 euro

3,00 %

op de vierde schijf boven
18 880 euro

op de vierde schijf boven 18 940 euro

Bedragen die tot en met aanslagjaar 2018
niet geïndexeerd worden
Vooral de bedragen van een aantal belastingverminderingen worden de
komende vier jaar niet geïndexeerd, maar bevroren op het niveau van
aanslagjaar 2014:
• het vrijgestelde deel van inkomsten uit gereglementeerde spaarboekjes;
• de korf voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de
eerste schijf van de lening die in aanmerking komt (leningen die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2014 voor een andere niet-eigen woning);
• verwerving van werkgeversaandelen;
• pensioensparen;
• de overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende
uitgaven;
• uitgaven voor de verwerving van een elektrisch voertuig;
• uitgaven voor een ontwikkelingsfonds;
• giften;
• uitgaven voor huispersoneel waarvoor men een belastingvermindering kan
krijgen;
• de belastingvermindering voor vervangingsinkomsten;
• de inkomensgrenzen voor de vrijstelling voor vervangingsinkomsten;
• lage-energiewoningen, nul-energiewoningen en passiefhuizen;
• de federale woonbonus.
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Eigen middelen laten groeien,
en een belastingkrediet krijgen
Ondernemers (handelaars, nijveraars, landbouwers) en vrije
beroepers die hun eigen vermogen willen verstevigen, krijgen
hiervoor van de overheid een fiscale incentive in de vorm van
een belastingkrediet. Dit belastingkrediet wordt toegekend
aan natuurlijke personen die het vermogen van hun onderneming versterken, doordat ze er vers geld in investeren of hun
schulden afbouwen.

Wie kan een beroep doen op het belastingkrediet?
Iedereen die in de personenbelasting belast wordt op winsten of baten,
kan van het belastingkrediet gebruikmaken. Met andere woorden: het
krediet is bedoeld voor natuurlijke personen die een onderneming uitbaten,
in de ruime zin van het woord. Het toepassingsgebied strekt zich dus uit
van de bakker op de hoek en de elektricien met zijn eenmanszaak, over de
landbouwer of de uitbaatster van een schoenenwinkel tot de tandarts en
de notaris.

Wat houdt het krediet precies in?
Aangezien het de bedoeling van het belastingkrediet is belastingplichtigen
aan te zetten hun eigen middelen te doen aangroeien, wordt het bedrag
van het krediet waarop men recht heeft, bepaald door de groei van de eigen
middelen. Het krediet bedraagt 10 % van de aangroei. Er geldt wel een
absoluut maximum van 3 750 euro.
Als de ondernemer in een bepaald jaar niet genoeg belastbaar inkomen
heeft om het krediet waarop hij recht heeft helemaal te gebruiken, mag hij
dat overhevelen naar een volgend jaar. Het krediet is immers overdraagbaar
naar de drie volgende aanslagjaren.

Hoe wordt de aangroei berekend?

Er wordt altijd gekeken naar de stand van zaken op het einde van het
belastbaar tijdperk.

2011

190 000

Activa

Schulden

Positief verschil

2012

200 000

110 000

2013

210 000

130 000

80 000

2014

265 000

130 000

135 000

122 000

68 000
90 000

De eigen middelen laten groeien, kan op twee manieren: de activa uitbreiden
of de schulden afbouwen.
Op het einde van het belastbaar tijdperk wordt gekeken naar het meerdere
van:
• het positieve verschil van de fiscale waarde van de activa en het totale
bedrag van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één
jaar die betrekking hebben op de uitgeoefende beroepswerkzaamheid; EN
• het hoogste ‘positieve verschil’ zoals dat bestond op het einde van één
van de drie voorafgaande belastbare tijdperken.

Het positieve verschil in 2014 = 135 000. Hiervan moet het hoogste
positieve verschil uit de drie voorgaande jaren worden afgetrokken
(= 90 000 in 2012). Het verschil tussen deze twee bedragen: 135 000 –
90 000 = 45 000.
Op deze 45 000 euro wordt het belastingkrediet van 10 % berekend =
4 500 euro. Deze som wordt wel beperkt tot het absolute maximum van
3 750 euro.

Voorbeeld

Formaliteiten

Om het belastingkrediet voor aanslagjaar 2015 te berekenen, hebben we de
volgende cijfers nodig voor de jaren 2011 tot en met 2014:
• de activa op het einde van het belastbaar tijdperk;
• de schulden op het einde van het belastbaar tijdperk; en
• het positieve verschil tussen activa en schulden, indien dit er is.
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De belastingplichtige moet twee documenten bij zijn aangifte voegen:
• een opgave 276 J;
• een attest waarin wordt bevestigd dat hij in orde is met de betalingen van
zijn socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige.
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Belang en bevoegdheden van de algemene vergadering
De jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering,
de bijzondere algemene vergadering ... De algemene vergadering is in de nv, de bvba en de cvba een verplicht orgaan met
wettelijke bevoegdheden. Tot haar belangrijkste bevoegdheden
behoren de goedkeuring van de jaarrekening, het benoemen en
ontslaan van bestuurders/zaakvoerders en het wijzigen van de
statuten. Die statuten kunnen ook bevoegdheden toekennen.
De bevoegdheden verschillen naargelang het soort algemene
vergadering.

Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering beslist over een voorstel van
statutenwijziging. Meestal gaat het over beslissingen die aan bijzondere
regels en meerderheden zijn onderworpen. Deze vergadering wordt
voor een notaris gehouden want de beslissing wordt bij authentieke
akte verleden (bv. een kapitaalvermindering, een kapitaalverhoging, een
inkoop van eigen aandelen, de uitgifte van converteerbare obligaties of
warrants). Bijzondere bepalingen regelen het tijdstip van de buitengewone
vergadering.

Bijzondere algemene vergadering

Verschillende soorten algemene vergaderingen
De algemene vergadering wordt samengesteld door de aandeelhouders met
als doel de aandeelhouders de mogelijkheid te geven de stemrechten die aan
hun aandelen zijn verbonden, uit te oefenen. De bevoegdheden die wettelijk
of statutair worden toegekend, verschillen naargelang het soort algemene
vergadering er wordt georganiseerd.

De bijzondere algemene vergadering is elke algemene vergadering die niet
samenvalt met de gewone algemene vergadering en die niet over een
statutenwijziging moet beslissen maar die voor een bijzondere reden wordt
bijeengeroepen. De bijzondere algemene vergadering heeft in principe
dezelfde bevoegdheden als de gewone algemene vergadering, maar zij
wordt op een andere dag bijeengeroepen en heeft vaak ook een andere
agenda. De wet bepaalt dat een bijzondere algemene vergadering moet
worden bijeengeroepen als het kapitaal van de vennootschap ernstig is
aangetast. Ten laatste twee maanden nadat dit verlies is vastgesteld, of
wettelijk/statutair moest zijn vastgesteld, moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenkomen. In de oproeping wordt vermeld waar de
vergadering plaatsvindt.

Werking van statutaire bevoegdheidsclausules
De algemene vergadering van de nv, bvba en comm. va (commanditaire
vennootschap op aandelen) is alleen bevoegd voor de taken die het
Wetboek van Vennootschappen aan haar toekent. Die wettelijke
bevoegdheden zijn minimumbevoegdheden. De algemene vergadering kan
er geen afstand van doen. Men kan wel clausules in de statuten opnemen
die de bevoegdheden van de bestuurders of zaakvoerders ten voordele van
de algemene vergadering beperken. Die statutaire clausules hebben alleen
een interne werking.
Werkt u met een cv (coöperatieve vennootschap), dan kunt u vrij in de
statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering vastleggen.
Die statutaire bevoegdheidsclausules kunnen wél tegen derden worden
ingeroepen. Voorwaarde is dat de statutaire bevoegdheidsclausules
openbaar zijn gemaakt of de vennootschap bewijst dat derden er kennis
van hadden.
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering beslist over de
goedkeuring van de jaarrekening en over het verlenen van kwijting aan
het bestuursorgaan en de commissaris(sen). Wanneer uw boekhouding
per kalenderjaar loopt, wordt het stilaan tijd om de jaarvergadering te
organiseren omdat ze binnen de zes maanden na de afsluiting van het
boekjaar moet plaatsvinden. Deze vergadering gaat door op de datum en de
plaats voorzien in de statuten.
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