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VENNOOTSCHAPSBELASTING
Er worden geen belastingbrieven meer per post
verstuurd voor de vennootschapsbelasting.
De belastingen moeten online ingevoerd worden via
biztax voor 30/09/2014 (gewone boekjaren)

BTW
de
Indienen 2 kwartaal 2014  voor 10/07/2014
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Wat bij niet indienen
personenbelasting?
In het kader van de strijd tegen de fiscale fraude treedt de
FOD Financiën strenger op tegen belastingsplichtigen die
geen aangifte van personenbelasting hebben ingediend.
Voor het aanslagjaar 2013 gaat dit over een minderheid
van belastingsplichtigen (minder dan 1%).
Deze belastingsplichtigen ontvangen een kennisgeving
waarin belastingsverhogingen worden aangekondigd,
waarvan het percentage varieert in functie van het aantal
jaren van niet-aangifte.
(1 jaar * 10% 2 jaar * 20% 3 jaar * 30% 4 jaar * 40%)
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Belastingsverhogingen worden pas toegepast op het einde
van de rit, indien men op de verschillende
herinneringsmomenten niet heeft gereageerd. Bovendien
worden de verhogingen voortaan berekend op de belasting
van de niet aangegeven inkomsten, zonder rekening te
houden met de ingehouden voorheffingen of
voorafbetalingen.
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Elektronisch factureren is snel, eenvoudig, efficiënt, voordelig en duurzaam!
Sinds 1 januari 2013 worden papieren en elektronische facturen gelijk behandeld. Dat betekent dat factuurgegevens zowel op
papier als via elektronische weg kunnen worden verstuurd en ontvangen.
Naar inhoud toe wijzigt er niets aan een e-factuur. Wel moet er voor gezorgd worden dat de inhoud van de factuur geen
wijzigingen kan ondergaan. Hierdoor is het geen goed idee om een word- of excelfile door te mailen als factuur. Deze
bestanden kunnen heel gemakkelijk in een pdf omgezet worden en zo doorgemaild worden. De inhoud van de factuur moet
ook leesbaar zijn op papier of op het scherm.
Vervolgens is het belangrijk dat uw klant deze manier van factureren aanvaardt. De aanvaarding van een elektronisch factuur
kan gebeuren op dezelfde manier als de aanvaarding van een papieren factuur, bijvoorbeeld door ze te betalen.
Ons boekhoudkantoor zal stelselmatig het e-facturen invoeren. Indien u liever de facturen via de post blijft ontvangen, kan u
dit gerust melden. Geen enkel probleem!
VOORDELEN
Afleveringstijd is sneller.
Betwistingen over een factuur kunnen sneller meegedeeld en rechtgezet worden.
Betaalcycli wordt korter
Besparing kost papier, envelop en postzegel
Beste oplossing in strijd tegen vervalste facturen
HOE
---

E-mail versturen met een PDF in bijlage
Boekhoudsoftware on line (binnenkort mogelijk in ons boekhoudkantoor)

VRAGEN
http://www.efactuur.belgium.be/vragen-onderneming
EXTRA
INFORMATIE
- http://www.efactuur.belgium.be/vragen-onderneming
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Inhoudingsplicht bij onderaannemers :
bouw- en vleessector en
bewakingsfirma’s.
In de bouwsector bestaat een inhoudingsplicht voor
onderaannemers die RSZ-schulden of fiscale schulden
hebben. Het gaat niet enkel om de traditionele
bouwaannemers. Ook schoonmaakfirma’s en
onderhoudsfirma’s vallen onder deze inhoudingsplicht.
Bij de betaling van de werken moet u als klant steeds
nagaan of de (onder)aannemer op dat ogenblik sociale
of fiscale schulden heeft.
Sedert 1 september 2013 is de regeling ook van
toepassing op bewakingsfirma’s.
Sedert 1 november 2013 geldt de inhoudingsplicht ook
voor de vleesverwerkende sector.
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over deze
verplichting, zowel over de manier waarop deze moet
toegepast worden als over de onderaannemers
waarvoor deze verplichting geldt. Het niet verrichten
van deze inhouding kan voor uw onderneming zeer
vervelende gevolgen hebben.

Voor wie?
De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een
(onder)aannemer werken laat uitvoeren die betrekking
hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken,
inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en
afbreken van onroerend goed. Natuurlijke personen die
enkel voor privédoeleinden handelen vallen niet onder
de inhoudingsplicht.

,

Dit zijn echt té kleine lettertjes...
Als professionele klant moet u protesteren indien u niet
akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Toch zijn ook
daar grenzen aan...
Toch niet al die kleine lettertjes lezen, zeker? Zo denkt u
er wellicht ook over als u op de achterzijde van een
bestelbon die ellenlange algemene voorwaarden of de zgn.
kleine lettertjes ziet staan. Nochthans wordt u als
beroepsmatige klant wel verondersteld om akkoord te zijn
gegaan met al die voorwaarden zodra u de bestelbon
tekent!
Niet gelezen, niet akkoord en toch geldig? Jawel!
Particulieren kunnen er nogal eens mee weg geraken, maar
voor beroepsmatige klanten is een rechter veel minder
begripvol. Blijkt achteraf dus dat u niet akkoord kunt gaan
met sommige bepalingen uit die kleine lettertjes, dan valt
daar in de meeste gevallen nog weinig tegen te
ondernemen.

Wat doen?
SOCIALE ZEKERHEID
1 Consulteren inhoudingsplicht Sociale Zekerheid:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

2 Indien op het ogenblik van de betaling van een factuur uw
(onder)aannemer schulden heeft bij de RSZ moet u 35% van het
factuurbedrag (excl btw) inhouden en doorsturen aan de RSZ.
IBAN: BE76 6790 0001 9295 – BIC: PCHQBEBB
FISCALE SCHULDEN
1 Consulteren inhoudingsplicht FOD Financiën
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

2 Indien op het ogenblik van de betaling van een factuur uw
(onder)aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag
van de factuur (excl btw) inhouden en doorstorten naar FOD
Financiën, Ontvangstkantoor Brussel 3, bijzondere inningen
IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB

Tip. Krijgt u ook extreem kleine lettertjes gepresenteerd, ga
er dan het best toch niet zomaar vanuit dat ze niet van
toepassing zijn. Protesteer ze dan m.a.w. formeel, enkel en
alleen omwille van de onleesbaarheid.
Waarop letten met uw ‘kleine lettertjes’? Kortweg, dat ze
leesbaar zijn op zich. Dat houdt in de eerste plaats uiteraard
in dat ze groot genoeg afgedrukt worden, maar ook en
vooral dat het contrast met de achtergrond groot genoeg is.
Een lichtgrijze print op een witte achtergrond bijvoorbeeld is
nauwelijk zichtbaar, laat staan leesbaar. Dat uw kleine
lettertjes eerder klein zijn, is op zich dus geen probleem,
zolang ze maar leesbaar zijn zonder vergrootglas.

Kleine lettertjes die té klein gedrukt zijn of met té
weinig contrast, zijn onleesbaar en dus niet van
toepassing, zei de rechter. Als ze wel leesbaar zijn,
moet een beroepsmatige klant ze nog steeds vooraf
protesteren bij niet-akkoord.
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Subsidies voor zelfstandigen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende subsidies voor zelfstandigen. Op de website
www.janssens.be onder de rubriek ‘nieuws’ staan de rechtstreekse links naar meer informatie betreffende de
onderstaande vormen van subsidies.
Winwinlening – Met de winwinlening wil de Vlaamse Overheid particulieren aanmoedigen om geldmiddelen ter
beschikking te stellen van startende ondernemingen
KMO-portefeuille – KMO-portefeuille is de naam voor de geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en
middelgrote ondernemingen en vrije beroepen, met steun van de Vlaamse Overheid, ondernemerschapsbevorderende
diensten kunnen inkopen zoals opleiding en advies over ondernemen, innoveren en internationaliseren. Volgt u al eens
een seminarie, dan kan het goed zijn dat u daar de helft van terug betaalt krijgt.
Groeipremie – De groeipremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die investeringen zuillen realiseren
in het Vlaams Gewest. De aanvragen worden na de indieningsperiode in een wedstrijdformule met elkaar vergeleken en
aaan de best scorende projecten wordt een groeipremie toegekend, totdat het vooraf vastgestelde budget uitgeput is.
Waarborgregeling – De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer een ondernemer
– als starter, KMO of vrij beroep – onvoldoende zekerheden kan voorleggen. De overheid stelt zich dan borg.
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