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Fiscus mag bewijsstukken
meenemen voor controle

VROLIJK PASEN

Als de fiscus de boekhouding van een belastingsplichtge
wil controleren, was hij tot nu toe verplicht om dat ter
plaatse bij de belastingsplichtige zelf te doen, volgens de
letter van de wet. Voortaan zal het officieel toegelaten zijn
dat de fiscus de te controleren stukken meeneemt. Inzake
BTW mocht dit al.
De fiscus mag de stukken natuurlijk niet onbeperkt
bijhouden. Ze blijven op het controlekantoor voor ‘de
normale duur’ van het onderzoek.

BTW-aangifte 1ste kwartaal 2014

Graag de nodige documenten
binnenbrengen voor dinsdag
8 april 2014.

De wet maakt een uitzondering voor een boekhouding die
nog niet afgesloten is. Deze mag niet meegenomen
worden. De fiscus mag dan wel een kopie vragen. Voor
bestanden op een computer geldt hetzelfde. Op dat punt
wijzigt de wet niet. Het lijkt er dus op dat er voorlopig geen
einde komt aan de discussies in verband met het
downloaden van de hele harde schijf van een computer.

Gebruik cash geld verder beperkt
Om fraude en de omloop van zwart geld te bestrijden,
heeft de overheid beslist om het gebruik van ‘cash geld’ te
beperken volgens nieuwe regels vanaf 1 januari 2014.
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Is de verkoopprijs minder dan € 3000 dan mag u dit
volledig in cash ontvangen.
Is de verkoopprijs meer dan € 3000, dan mag u
maximaal 10% van de totale verkoopprijs in cash
ontvangen, met een maximum van € 3000.
Vb: Op een levering van € 10.0000 mag dus maximum €
1000 cash ontvangen worden.
Bij de verkoop van een onroerend goed (bouwgrond,
huis) mag er zelfs helemaal niets cash betaald worden.

Als een ondernemer deze wet overtreedt, moet hij dit zelf
melden bij de cel anti-witwascel. Als hij dit gedaan heeft
riskeert de ondernemer een boete van 10% op het bedrag
dat hij cash ontvangen heeft bij controle door de
economische inspectie.
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Slechte betalers voortaan strenger
aanpakken…
De nieuwe Wet ter bestrijding van de
betalingsachterstand, waarmee u slechte betalers
harder kunt aanpakken, is eindelijk gepubliceerd in het
Staatsblad.

Strijd tegen slechte betalers

Het
oude
wettelijke
tarief
voor
zgn.
nalatigheidsintresten van 8%. Sinds 16 maart 2013
mag u aan klantenhandelaars 9% aanrekenen. Die 9%
geldt alleen indien u niets anders bent
overeengekomen. U kan dus zonder problemen meer
intresten vragen, zonder uiteraard te overdrijven (vb
20%).
TIP: Noteer op de contracten/facturen dat de
intresten van rechtswege verschuldigd zijn.
Bovendien mag u het saldo per factuur nu verhogen
met een ‘boete’ van € 40, om de kosten te
compenseren die u heeft als u een slechte betaler
achter de veren moet zitten.

Niet iedereen 30 dagen om te betalen!

De betaaltermijn van 30 dagen geldt alleen als er niets
anders overeengekomen werd. Maak dus gerust met
uw klant andere en strengere betaalafspraken. Zet die
in de contracten die u uw klanten laat tekenen,
onderaan of op de achterkant (met verwijzing) van uw
bestelbons en voorzie ze zeker ook op uw facturen.
TIP: Zet bij voorkeur ‘binnen de acht dagen na
factuurdatum’ i.p.v. ‘na ontvangst factuur’. In dat
laatste geval is het immers minder duidelijk vanaf
welke dag uw klant te laat is met betalen.
TIP: Geef een datum i.p.v. een termijn. Zet dus
beter ‘te betalen uiterlijk 1 maart’ dan ‘te betalen
binnen de 14 dagen’.

Valse e-mails beloven u
belastingsteruggave
Opgelet voor e-mails van de Federale
Overheidsdienst Financiën. De FOD waarschuwt
dat ze mogelijk vals zijn.
Hoe herkent u de valse e-mails?
- Vormgeving Tax-on-web (online dienst voor
fiscale aangiften)

-

Vraag naar bank- en kredietgegevens

Hoe dan wel?
- De fiscus verstuurt enkel brieven per post of
via Zoomit, nooit via Tax-on-web
- De fiscus vraagt nooit zomaar bank- en
kredietgegevens, enkel op uw
belastingsaangifte

Interessante websites
• Opzoeken BTW-nummers bedrijven
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoorde
nform.html?lang=nl

• Kennisnet (unizo)
http://www.unizo.be/subhp.jsp

• Opzoeken van premies en subsidies
http://www.unizo.be/subhp.jsp

• Card-stop
http://www.cardstop.be/index_casbe.jsp

• Card-stop
http://www.cardstop.be/index_casbe.jsp

Veiligheid identiteitsdocumenten
https://www.docstop.be/DocStop/
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Tip om nieuwe klanten te werven
Netwerken, het is net werken…
Handige tips uit de praktijk:
Zoek in een gesprek met een ander altijd naar een
kans om die ander te helpen. Ga na op welke manier u
in uw netwerk iets kunt betekenen voor de ander.
Vergeet uw visitekaartjes niet. Neem visitekaartjes
mee en geef die aan mensen met wie het klikt.
Realiseer dat veel folders en brochures worden
weggegooid en visitekaartjes niet! Deze ‘minibrochures” worden vrijwel altijd bewaard. Zorg dus dat
uw visitekaartje er goed verzorgd uitziet en uw
complete contactgegevens bevat.
Netwerken = geven en niet nemen. Dit moet een
grondhouding zijn en niet een aangeleerd kunstje,
anders werkt het niet. Richt u eerst op de relatie, kijk
wat u voor de ander kunt doen. Dan zal de ander ook
aan u denken en u verder helpen. Onderzoek hoe u de
ander kunt helpen door uw netwerk in te zetten. En
onderzoek hoe u wellicht een relatie van de persoon
tegenover u kunt helpen, want de man of vrouw
tegenover u kent gemiddeld weer 13 mensen die
ergens naar op zoek zijn. En wellicht zijn zij op zoek
naar datgene waarin u gespecialiseerd bent.
Kom afspraken na. Vergeet niet de dag na een
netwerkbijeenkomst de door u gedane toezeggingen
na te komen.

Als u netwerkt volgens het ‘geef-principe’ levert dat u
nieuwe kennis, kennissen en opdrachten op. Netwerken
begint met het opbouwen en onderhouden van een
relatie met anderen. U krijgt zelden of nooit een contract
zonder eerst écht contact te hebben gehad.

PLACE PHOTO HERE,
OTHERWISE DELETE BOX

,
OTHERWISE DELETE BOX

BTW-verlaging electriciteit
Het btw-tarief van toepassing op levering van electriciteit
aan huishoudelijke afnemers zal dalen van 21% naar 6%
met ingang van 1 april 2014.
Een huishoudelijke afnemer is een natuurlijk persoon met
een residentieel contract bij zijn electriciteitsleverancier.
Is de btw-verlaging ook van toepassing voor aardgas?
Neen, het normale btw-tarief van 21% blijft van toepassing.
Ik ben zelfstandige, kom ik ook in aanmerking voor de
btw-verlaging?
De zelfstandige/natuurlijke persoon die een professioneel
contract afsluit of heeft afgesloten met zijn
electriciteitsleverancier kan het verlaagd tarief van 6% niet
genieten voor de levering van electriciteit.
Ik heb een gemengd elektriciteitsverbruik (zaak en
privé). Heb ik ook recht op het verlaagd tarief.
Indien u een residentieel contract hebt afgesloten , geniet u
het verlaagde btw-tarief van 6% indien u een professioneel
contract hebt afgesloten, geldt het btw-tarief van 21%.
Moet ik iets doen?
Neen, de natuurlijke personen die een residentieel contract
met hun leverancier hebben afgesloten, moeten geen
verdere stappen nemen voor het verkrijgen van het btwtarief van 6% vanaf 1 april 2014.
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BTW-vrijstelling kleine ondernemingen verhoogd tot 15.000 euro
Voorheen bedroeg het btw-vrijstellingsbedrag voor kleine ondernemingen 5.580 euro per jaar. Vermits deze drempel zeer
laag ligt in vergelijking met onze buurlanden, diende België een verzoek in bij de Europese Commissie om deze grens te
verhogen naar 25.000 euro.
Binnen onze belgische regering was er veel onenigheid waardoor de minister van Financiën nu meldt dat de hogere btwvrijstellingsdrempel vanaf 1 april 2014 in werking treedt, voor een jaaromzet die niet meer dan 15.000 euro overschrijdt.
U kan kiezen om gebruik te maken van deze BTW-vrijstelling, het is geen verplichting. Vooral zelfstandigen met een
bijberoep zullen dankbaar gebruik maken van deze regeling.
Vrijstelling van de meeste verplichtingen inzake btw:
 Geen btw aan te rekenen op verkoopfacturen
 Geen btw-aangifte in te dienen
 Geen btw-aftrek op de kosten en investeringen
Verplichtingen bij een btw-vrijstelling:
 Jaarlijks een lijst van btw-plichtige klanten opmaken en indienen (btw-listing)
 De btw-administratie verwittigen als uw omzet meer dan 15.000 euro bedraagt (en overschakelen naar de
gewone regeling voor zelfstandigen)
 Op alle verkoopfacturen dient volgende vermelding te staan:
‘Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.’
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