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Pensioen...

Uiterste datum
PERSONENBELASTING
via een mandaat aan een
boekhouder

BTW-aangifte 3de kwartaal 2014

Graag de nodige documenten
binnenbrengen voor donderdag
9 oktober 2014.

Sinds 1 september 2014 is Jean-Pierre
op pensioen. Zoals iedereen al heeft
kunnen merken kan hij zijn bureau nog
geen vaarwel zeggen. Enkele dagen per
week zal hij nog op kantoor zijn om jullie
met raad en daad bij te staan.
Een fijne, rustigere tijd gewenst en
bovenal een hele goede gezondheid!
Dat is immers het allerbelangrijkste.
Alvast bedankt voor alles!
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maar niets op mijn rekening,
hoe kan dat ?’

Uit de jaarrekening blijkt dat uw vennootschap een
overgedragen winst heeft van bv. €50.000,00, maar op uw
bankrekening staat maar €100,00. Klopt dat wel en waar is al
dat geld naartoe?
Wat is die overgedragen winst? Dit heeft te maken met de
winstbestemming. Als de vennootschap winst heeft gemaakt
moet er beslist worden dat er met deze winst zal gebeuren. Dit is
een belangrijk agendapunt op de jaarlijkse algemene
vergadering.
Er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden om de winst te bestemmen:
uitkeren of niet uitkeren. Een combinatie van beide is ook
mogelijk.
Uitkeren: Dit betekent meestal dat de vennootschap een
dividend of tantième uitkeert.
Niet uitkeren: De winst blijft in de vennootschap, die het geld
kan gebruiken om investeringen te doen.
TIP: Ziet u in uw jaarrekening van 2013 dat uw overgedragen
winst gestegen is van bv. €20.000,00 naar €50.000,00, dan is het
verschil van €30.000,00 de winst over het boekjaar 2013.
Winst is cash geld, maar blijft het niet!
Winst blijft geen cash geld. Dat is de kern van het verhaal. Winst
‘ontstaat’ doorgaans wel in de vorm van cash geld, maar in de
mate waarin dit cash geld gebruikt wordt om te investeren,
schulden af te betalen,... krijgt die winst een andere bestemming.
Voorbeeld: U heeft goederen gekocht voor €100,00 en verkocht
voor €1000,00. Zolang u niets doet met uw € 900,00 winst, zal
deze effectief op de rekening staan. Koopt u echter een nieuwe
computer met deze € 900,00 die u afschrijft over 5 jaar, dan is uw
cash wel tot op 0 gedaald, maar uw winst niet. Die daalt immers
enkel met de afschrijving van 20%. U hoeft dan m.a.w. nog altijd
een winst van € 720,00, maar op uw bankrekening staat niets
meer.
Voorbeeld: Betaalt u met de € 900,00 uit bovenstaand voorbeeld
en lening af, dan blijft uw winst gewoon op € 900,00 staan, maar
uw bankrekening is dan wel leeg! Zijn uw schulden gedaald, dan
zijn er dus leningen afbetaald en dat is uiteraard een goed teken.
Het doet echter uw winst niet dalen.
Alleen winst waarmee u niets doet, blijft cash op uw
rekening staan. Zodra u uw winst gebruikt om te investeren
en/of schulden af te betalen, is uw cash geld wel op, maar
uw winst daarom nog niet. U heeft die immers omgezet in
‘activa’ en/of een lagere schuldgraad. Veel winst hebben én
weinig cash geld hebben kan dus perfect!
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Kinderbijslag zelfstandigen
Vanaf 1 juli 2014 krijgen kinderen van zelfstandigen
dezelfde kinderbijslag als kinderen van werknemers.
Dit is een rechtstreeks gevolg van de 6de
staatshervorming.
Uitbetaling via een kinderbijslagfonds
Tot nu toe ontving u als zelfstandige uw kinderbijslag
van uw sociaal verzekeringsfonds. Dit verandert
echter, vanaf 1 juli 2014 berekent het
kinderbijslagfonds uw kinderbijslag. U hoeft hier zelf
niets voor te doen, dit gebeurt automatisch.
Datum uitbetaling
Tot op heden ontving u als zelfstandige de
kinderbijslag steeds de eerste week van de maand. Nu
werd echter bepaald dat al de gezinnen hun
kinderbijslag ontvangen ronde de 10de kalenderdag.
Bedrag
Door de gelijkschakeling met het stelsel van de
werknemer kan uw kinderbijslag nu verschillen van het
bedrag dat u vroeger ontving. Let op! Het bedrag dat u
in augustus zal ontvangen ligt hoger dan wat u de
andere maanden zal ontvangen. In augustus krijgt u
immers ook de eenmalige jaarlijkse leeftijdstoeslag, de
zogenaamde ‘schoolpremie’.
Moeder versus vader
In het oude systeem voor zelfstandigen ontving de
vader de kinderbijslag. Vanaf 1 juli 2014 wordt echter
de moeder – of de persoon die haar vervangt in het
gezin- bijslagtrekkende.
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Nooit BTW op korting contante betaling

Wat als de btw niet vermeld is...?

Wanneer een korting voor contante betaling
wordt toegekend, dan wordt de factuur in vele
gevallen foutief opgesteld.

U krijgt een factuur zonder btw. Nadien blijkt dat er toch btw op
verschuldigd is. Komt die btw er dan bij of zit die reeds in de
totaalprijs die u betaald heeft?

Een korting-contant geeft de klant het recht om
een bepaald percentage af te trekken van de
factuur op voorwaarde dat hij deze voor een
bepaalde datum betaalt. Op deze korting mag
geen BTW gerekend worden. Of de klant effectief
gebruik maakt van de korting speelt voor de BTW
geen enkele rol.
Voorbeeld correcte berekening:
Als u op een factuur van € 1000,00 een kortingcontant geeft van 2% bij betaling binnen de 8
dagen, is er slechts BTW verschuldigd op €
980,00. Als de klant binnen de 8 dagen betaalt,
betaalt hij € 980,00 + € 205,80 BTW. Betaalt de
klant later, dan betaalt hij €1000,00 + € 205,80
BTW.
Verkoopprijs
- 2% korting-contant
Maatstaf van Heffing
21% BTW
Te betalen binnen 8 dagen
Te betalen na 8 dagen

€ 1000,00
- € 20,00
€ 980,00
€ 205,80
€ 1185,80
€ 1205,80

Als er btw aangerekend had moeten worden... U koopt bv.
Een tweedehandscamionette voor € 5.000. “Er zit geen btw
op”, zegt de verkoper, “want het is een loutere privézaak.” Een
maand later krijgt u echter een nieuwe factuur met btw. Hij had
wel degelijk btw moeten aanrekenen, aldus zijn boekhouder.
LET OP! Ook een zgn. Kleine onderneming die de omzetgrens
van thans € 15.000 in de loop van het jaar bereikt, kan
gemakkelijk zon’ foutje maken. Hij moet dan plots immers wel
btw aanrekenen op zijn courante verkopen of diensten, terwijl
dat voorheen niet moest.
Zit die btw dan in de prijs of komt die erbovenop? Dat is
geen onbelangrijk verschil, natuurlijk. Wordt de prijs van bv €
5000 in zo’n geval geacht btw-inbegrepen te zijn, dan heeft u
eigenlijk € 4.123,23 + € 867,77 btw betaald. U moet dan m.a.w.
niets meer bijbetalen en u kunt die btw dan nog recupereren
als en in de mate waarin u die camionette beroepsmatig
gebruikt. Moet de btw er daarentegen nog bovenop geteld
worden, dan moet u nog € 1.050 btw (€ 5.000 x 21%)
bijbetalen, zij het dat die ook wel aftrekbaar is ten belope van
uw beroepsgebruik.
Wat zegt de btw? Hoe meer hoe liever... De Btw zal de
verkoper m.a.w. op de vingers tikken en 21% btw navorderen
op de totale prijs van € 5.000. De verkoper van zijn kant zal dat
uiteraard niet zo leuk vinden.
Hof van Justitie hakt de knoop door! Je moet kijken naar de
klant, aldus het Hof. Als de klant een particulier is, dan wordt
de prijs die betaald werd, geacht inclusief btw te zijn. Heeft de
klant daarentegen de mogelijkheid om die btw zelf te
recupereren, dan is de afgesproken prijs exclusief btw. De
naheffing is dan immers neutraal.
TIP 1. U zal in dit voorbeeld dus € 1.050 btw moeten bijbetalen
om deze vervolgens te recupereren via uw btw-aangifte. Zorg
er in dit egval wel voor dat u een regelmatige factuur verkrijgt.
TIP 2. Is de btw voor u niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar,
dan kan de verkoper de voor u niet-aftrekbare btw dus in
principe niet extra komen opeisen, tenzij de afgesproken prijs
duidelijk exclusief btw was.
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SOCIALE BIJDRAGEN GEPENSIONEERDEN VANAF 65 JAAR
Onbeperkt bijverdienen
Gepensioneerden die 65 jaar oud zijn en bij hun pensionering een active loopbaan van minstens 42 jaar kunnen bewijzen, mogen onbeperkt bijverdienen.
Op het vlak van sociale bijdragen kunnen ze kiezen tussen twee systemen. Wanneer ze ervoor kiezen om onbeperkt bij te verdienen betalen ze een
sociale bijdrage van 3,675% op hun onbegrensd inkomen van 3 jaar geleden. Wanneer ze toch de inkomensgrens voor 65-jarigen met een kortere
loopbaan dan 42 jaar respecteren, blijven hun sociale bijdragen geplafoneerd.
Let op! Vanaf 2015 worden de bijdragen niet meer berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, maar op de inkomsten van het jaar zelf. Gedurende het
jaar worden er wel voorschotten betaald die berekend worden aan de hand van de inkomsten van 3 jaar terug.
Beperkt bijverdienen
Vanaf 2013 mag de wettelijke toegelaten inkomstengrens van 17.492,17 euro voor een gepensioneerde van 65 jaar met een maximum van 25%
overschreden worden to 21.865,23 euro om zijn pensioen niet te verliezen.
Wie vanaf 65 zijn pensioen opneemt en zijn beroepsinkomsten beperkt tot 125% van de wettelijke grens, betaalt nog een sociale bijdragen van maximum
662,44 euro op geplafoneerde beroepsinkomsten.
Als de inkomsten de wettelijk toegelaten grens met meer dan 25% overschrijden, wordt geen plafonnering toegepast en bedraagt de sociale bijdrage
14,7% op de inkomsten van 3 jaar terug tot maximum 3055,63 euro per kwartaal.
Let op! Hiermee worden geen bijkomende pensioenrechten opgebouwd.
Pensioenbonus
Langer werken zal ook na 1 januari 2014 beloond worden met een pensioenbonus.
De nieuwe pensioenbonus is onbeperkt in tijd. Het zal voortaan ook mogelijk zijn om na he 65ste een pensioenbonus op te bouwen. De pensioenbonus
komt bovenop het rustpensioen dat ook stijgt wanneer je meer loopbaanjaren opbouwt. Het nieuwe systeem voorziet vanaf 2014 een pensioenbonus voor
wie zijn vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt.
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