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Btw-tarief van 6% bij renovatie
van woningen

Het is mogelijk om uw woning te renoveren tegen
het verlaagd tarief van 6% als u aan de volgende
voorwaarden voldoet:
Voorwaarde 1: Uw woning moet minstens 10 jaar
oud zijn en dit vanaf 12 februari 2016. (Hiervoor
moest de woning maar 5 jaar oud zijn.)

Btw-aangifte 1ste kwartaal 2016

Graag de nodige documenten
binnenbrengen voor dinsdag
12 april 2016.

Voorwaarde 2: Uw woning dient uitsluitend als
privéwoning en slechts een bijkomstig gedeelte
wordt beroepsmatig gebruikt.
Voorwaarde 3: De werken (omvorming, renovatie,
rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud)
worden rechtsreeks aan de eindgebruiker (eigenaar
of huurder) gefactureerd.
Voorwaarde 4: De levering en de plaatsing van de
materialen moeten door dezelfde aannemer
gebeuren.
Voorwaarde 5: Doe-het-zelfvers krijgen geen
verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun
materiaal verlaagd btw-tarief op de aankoop van
hun materiaal.
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Iemand gebruikt úw btw-nummer... !
Particulieren kunnen gemakkelijk online aankopen doen in
het buitenland zonder btw, gewoon door iemands btwnummer op te geven. Wat als het úw btw-nummer is?
Wel of geen intracommunautaire levering? Daar gaat het
inderdaad om en voor particulieren kan dat nooit het geval
zijn, tenzij bij nieuwe auto’s. Zij betalen principieel immers
btw in het land van aankoop. Doet een btw-plichtige
onderneming diezelfde online aankoop, dan is dat in principe
wel een zgn. intracommunautaire levering. Deze levering is
vrij van btw.
Een zogezegde intracommunautaire levering. Particulieren
geven zich uit voor een bedrijf en geven bij hun online
aankoop het btw-nummer op van een bedrijf. De
buitenlandse leverancier wordt m.a.w. op het verkeerde been
gezet en factureert nietsvermoedend toch een
intracommunautaire levering of m.a.w. zonder btw.
Miserie gegarandeerd. De buitenlandse leverancier
vermeldt deze levering immers ook op zijn
intracommunautaire opgave, maar het Belgische bedrijf
wiens btw-nummer ‘geleend’ werd, doet uiteraard geen
overeenkomstige intracommunautaire verwerving, want die
weten van niets. Dat komt dan sowieso naar boven natuurlijk
bij de internationale gegevensuitwisseling.
Is dat dan mijn probleem of dat van de leverancier? In
eerste instantie van de leverancier, maar zo eenvoudig is het
natuurlijk niet. De zgn. VIES-check van het btw-nummer
geeft in principe immers alleen aan of het een bestaand btwnummer is. Van wie dat btw-nummer is, wordt m.a.w. niet
altijd meegegeven.
Het wordt úw probleem dus? Finaal wel, ja. Het is immers
niet zo evident om te bewijzen aan de btw-controleur dat je
btw-nummer is misbruikt en dat iets niet geleverd werd.
Zelfs al heeft het product niets met uw zaak te maken, dan
nog zal de controleur eerder geneigd zijn om te denken dat
het een aankoop voor u privé was.
Tip: Wijs op het feit dat u geen factuur gekregen heeft, dat er
geen leveringsbons zijn op uw adres en vooral dat u ook geen
betaling gedaan heeft die de aankoop bevestigt.
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Factuur met ‘voldaan’ niet
genoeg?
Een factuur is geen bewijs? Een factuur is op
zich niet het bewijs van een levering of een
dienst, maar wel het gevolg ervan. Anders kunt
u aan heel de straat een factuur sturen, hé
meneer, en dan zouden die dat allemaal
moeten betalen…?
Ik heb toch betaald, kijk ‘voldaan’? Ook dat
is niet voldoende. Er stond wel ‘voldaan’ op de
factuur, maar verder niets. Geen datum, geen
naam of handtekening, er zelf opgezet
misschien…? Als het via de bank werd betaald
is er geen probleem.
Opdat de kosten fiscaal aftrekbaar zijn moet u
namelijk de echtheid van de kosten bewijzen. U
moet kunnen bewijzen dat u wel degelijk kosten
heeft gedaan in het kader om
beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden.
Factuur fiscaal niet aanvaard! Zorg m.a.w. zo
veel mogelijk voor een minimum aan
bijkomende documentatie zoals een bestelbon,
e-mailverkeer, een leveringsnota, enz. Betaal
bij voorkeur ook via de bank of laat de verkoper
bij cashbetaling tekenen voor ontvangst.
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Nieuwe spelregels KMO-portefeuille vanaf
1 april 2016
KMO's en vrije beroepers kunnen al geruime tijd via de
KMO-portefeuille subsidies ontvangen om opleidingen
te volgen of om een beroep te doen op een erkende
adviseur voor adviesverlening. Het doel van deze
ondersteuning is de professionalisering van de werking
van de Vlaamse KMO‘s.
Op 1 april wordt de werking van de KMO-portefeuille
vereenvoudigd en komt er met de KMO-groeisubsidie
extra ondersteuning.
Vereenvoudiging
Advies is advies, zo luidt het principe dat het
Agentschap Innoveren en Ondernemen vanaf 1 april
2016 hanteert. En dus verdwijnen de vele
verschillende categorieën binnen de KMO-portefeuille.
Blijven er nog twee over waar u dankzij de KMOportefeuille ondersteuning voor kan krijgen: opleiding
en advies.
Voortaan gelden enkele eenvoudige principes:
 Kleine ondernemingen krijgen 40 procent
steun, middelgrote 30 procent.
 Het plafond voor kleine ondernemingen ligt op
10.000 euro subsidie per jaar, voor de
middelgrote op 15.000 euro per jaar.
Bovendien staat het u als KMO of vrije beroeper
helemaal vrij om die steun naar eigen goeddunken in
te zetten voor advies of opleiding.
Uitbreiding: de KMO-groeisubsidie
De KMO-groeisubsidie ondersteunt strategische
groeitrajecten via innovatie, transformatie of
internationalisatie.
U kan als KMO strategisch advies inwinnen bij een externe
consultant. De kosten van dat advies worden voor 50
procent gesubsidieerd, met een maximum van 25.000 euro
subsidie per onderneming, per jaar.
De ondersteuning bij kmo-groeitrajecten is enkel subsidiabel
indien de in aanmerking komende kosten, minimaal 20.000
euro bedragen.
Wil u nadien dat strategisch advies implementeren, dan
kan u met financiële ondersteuning iemand aanwerven.
Opnieuw krijgt u daarbij 50 procent steun, met een maximum
van 25.000 euro subsidie.
In totaal kan u voor de KMO Groeisubsidie dus rekenen op
maximaal 50.000 euro per jaar, per onderneming.

http://www.unizo.be/advies/de-nieuwe-spelregels-vande-kmo-portefeuille-vlaams-gewest

Investeringen aantrekkelijker
U kan in 2016 genieten van een hogere investeringsaftrek op
bepaalde investeringen in vergelijking met 2015.
Vorig jaar bedroeg de gewone investeringsaftrek namelijk
3,5% (voor zelfstandigen) of 4% (voor kleine
vennootschappen). In 2016 zijn beide percentages gestegen
tot 8%.
Voor wie?
Zelfstandigen en kleine vennootschappen kunnen genieten
van de investeringsaftrek.
De investeringsaftrek wordt voor kleine vennootschappen
enkel toegestaan voor zover de vaste activa rechtstreeks
verband houden met de economische werkzaamheid die
door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend.
Een kleine vennootschap die de notionele intrestaftrek
toepast, kan niet in aanmerking komen voor de gewone
investeringsaftrek.
Welke investeringen komen in aanmerking?
Het moet gaan over nieuwe materiële vaste activa of nieuwe
immateriële activa. Deze activa moet uitsluitend in België
worden gebruikt voor uw beroepswerkzaamheid en ze
moeten over ten minste 3 jaar afgeschreven worden.
Welke investeringen zijn uitgesloten?
In de eerste plaats investeringen waarop u sowieso geen
recht op investeringsaftrek hebt. Het gaat o.a. om
investeringen die niet uitsluiten beroepsmatig worden
gebruikt en alle tweedehandsaankopen. Ook de aankoop
van een nieuwe auto valt hier niet onder.
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Meer brandstofkosten inbrengen dan betaald?
Tot op heden heeft u de brandstofkosten van uw auto altijd ingebracht op basis van facturen. U mag zich echter
ook baseren op de gemiddelde brandstofprijzen. Deze voor 2015 werden onlangs bekendgemaakt. Even kijken wat
het beste is...
Fiscus aanvaardt naast facturen ook tankbonnetjes.
Beperkt fiscaal aftrekbaar? Inderdaad! Enkel het beroepsmatig gedeelte van uw brandstofkosten kunt u fiscaal
inbrengen en dat wordt vervolgens dan nog beperkt tot 75%.
Naast het inbrengen van de werkelijke kosten kunt u ook gebruik maken van de gemiddelde brandstofprijzen die
jaarlijks bekendgemaakt worden. In 2015 bedroeg die gemiddelde prijs, inclusief btw, voor één liter diesel € 1,2240,
voor super 95 € 1,4398, voor super 98 € 1,5033 en voor lpg € 0,4535.
Wat is de beste keuze?
Neem de hoogste brandstofprijs! Heeft u in 2015 aan de pomp meer betaald dan de gemiddelde brandstofprijs,
dan bent u beter af met uw brandstoffacturen. In de praktijk zal uw prijs aan de pomp echter lager liggen omdat u
daar vaak nog een klantenkorting krijgt. U kiest dan beter voor de gemiddelde brandstofprijzen.
Kunt u de twee combineren? Dat gaat niet!
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