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Uiterste datum
PERSONENBELASTING
via een mandaat aan een
boekhouder
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Iedereen met uw
reclame op zijn auto?
U laat uw werknemers en/of andere particulieren
tegen betaling reclame maken voor uw zaak op hun
privéauto. Is die vergoeding dan onderworpen aan
btw?
Principieel is het aanbieden van een ‘ruimte’ om tegen
betaling reclame te maken een btw-activiteit. Betaalt u
iemand om rond te rijden met reclame voor uw zaak op

BTW-aangifte 3de kwartaal 2016

zijn auto, dan moet deze u dus in principe factureren met
21% btw.
Voor particulieren, niet-btw-plichtigen, geldt er ter zake

Graag de nodige documenten
binnenbrengen voor maandag 3
oktober 2016

evenwel een tolerantie. Uw vergoeding kan dus volledig
buiten de btw blijven.
Nieuwe btw-standpunt! De Btw heeft onlangs
bekendgemaakt dat reclame op een auto, ook voor haar
reclamekosten blijven en geen autokosten meer. De btw
is derhalve voor 100% recupereerbaar. Dit geldt zowel
voor reclame op uw eigen auto als voor de reclame die u
particulieren kunt laten maken op hun auto.
Let op! Het moet gaan om een economische activiteit die
geregeld en zelfstandig uitgeoefend wordt en dat er een
betaling tegenover staat.
Belangrijke voorwaarde: Zijn het particulieren, niet-btwplichtigen, die op hun auto reclame willen maken voor u
tegen betaling, dan wordt de vergoeding die u betaalt op
die manier dus niet aan btw onderworpen, tenzij de

Stationsstraat 23
1910 Kampenhout
www.janssens.be
E: lisa@janssens.be
P: 016/89.80.25
M: 0472/26.06.44
F: 016/89.80.25

betrokkene er toch voor zou opteren om een btw-nummer
aan te vragen.
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Btw op eigen kluswerk
versoepeld?
Voert u zelf werken uit aan een pand dat u
beroepsmatig gebruikt, dan is dat een
gelijkgestelde dienst waarop btw verschuldigd is.
Sinds 1 juli 2016 is dit verder versoepeld.
Er is in geen enkel geval nog btw verschuldigd op
herstellings-, onderhouds- en reinigingswerken die uzelf of
uw personeel verricht aan uw beroepsmatig pand.

Btw betalen op eigen werk?
Dat is inderdaad de algemene regel als u als btw-plichtige
werken in onroerende staat verricht voor uzelf in plaats
van voor een klant. Het speelt daarbij in eerste instantie
geen rol of het gaat om werken bij u thuis privé of in de
zaak, noch of het werken betreft die tot uw vakgebied
behoren of niet. In de regel moet er m.a.w. in alle gevallen
btw betaald worden op uw eigen kluswerk.

Toch belangrijke uitzondering!
Dat gaat dan concreet om herstellings-, onderhouds- en
reinigingswerken die u zelf doet aan een pand dat u
beroepsmatig gebruikt. Herstelt u eventueel samen met uw
personeel, het dak van uw magazijn, dan is hierover geen
btw verschuldigd, want als een aannemer het had gedaan
voor u, had u die btw ook volledig kunnen recupereren.
Het speelt daarbij ook geen rol of u uw personeel
ingeschakeld heeft of niet.

Let op! Herstelt u het dak bij u thuis privé, dan geldt die
uitzondering dus principieel niet. Had u een aannemer dat
laten doen, dan was die btw immers ook niet
recupereerbaar wegens privégebruik.

Voordelige lening voor ondernemingen
(Win-winlening)
Met de Win-winlening wil de Vlaamse overheid
particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te
lenen aan ondernemingen die financiële steun
kunnen gebruiken. Voor particulieren is het een
uitstekend instrument om de zaak van een
vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug
te geven. En ondernemingen kunnen met de
Win-winlening gemakkelijker kapitaal uit hun
directe omgeving aantrekken.
Als u als particulier een Win-winlening toekent
aan het bedrijf van een vriend, familielid of
kennis, dan krijgt u een jaarlijkse
belastingkorting van 2,25 procent op het
openstaande kapitaal. Het gaat om een
achtergestelde lening tot maximaal 200.000
euro die acht jaar moet lopen. Een
‘achtergestelde’ lening betekent dat u bij een
eventueel faillissement in de volgorde van
schuldeisers achter de andere schuldeisers zult
staan. Maar via de Win-winlening krijgt u,
mocht de kredietnemer in dat geval de
achtergestelde lening uiteindelijk niet kunnen
terugbetalen, toch nog 30 procent van het nietterugbetaalde bedrag terug via een eenmalige
belastingvermindering ('fiscale recuperatie‘).
Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapit
aal-en-krediet/voordelige-lening-voorondernemingen-win-winlening
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De € 25.000-grens
officieel van kracht in
de horeca!
Het verplichte gebruik van een witte kassa in de horeca is
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Denken de fiscus en de Btw ook aan
het milieu?
Uit de recente lancering van een nieuw model
blijkt dat de elektrische auto steeds meer aan
interesse wint. Klopt het evenwel dat de fiscus
hier slechts gedeeltelijk in meegaat?

Zodra de omzet exclusief dranken hoger is dan € 25.000, is

Inzake btw biedt een elektrische auto geen enkel
voordeel. Fiscaal gezien is het vooral voordelig voor
vennootschappen door de hogere fiscale aftrek en het
lagere privé belastbare voordeel. Voor eenmanszaken
blijft de aftrek beperkt tot 75% en is er ter zake dus geen
extra fiscaal voordeel.

een witte kassa verplicht. Wie door de 10%-regel geen witte

Elektrische auto en btw-voordeel?

kassa moest hebben en nu plots wel, krijgt tijd tot begin 2017,

Principiële aftrekbeperking. De btw op autokosten is
slechts aftrekbaar in de mate van het beroepsmatig
gebruik en deze is bovendien sowieso begrensd tot 50%.
Deze aftrekbeperkingen gelden zowel voor de aankoop- of
leasefactuur als voor de facturen van herstellingen,
onderhoud, brandstof, enz.

inmiddels definitief geregeld. Wat is er ter zake van
belang en wie kan eventueel nog een overgangsregeling
genieten?

Nieuw drempelbedrag! Zodra de omzet uit restaurant- en
cateringdiensten, exclusief dranken, hoger is dan € 25.000
exclusief btw, is het gebruik van een witte kassa verplicht.
Is de omzet lager, dan is het verplicht een klassiek btwbonnetje uit te reiken.
Eens de witte kassa verplicht is, blijft die dat, ook al zou de
omzet in een later stadium drastisch dalen.
Dus niet voor dranken? Dranken worden niet meegeteld bij
de berekening van het drempelbedrag maar zodra de omzet
echter overschreden wordt en een witte kassa verplicht is,
moet het GKS-ticket evenwel ook voor de dranken uitgereikt
worden. Dus zodra de witte kassa verplicht is, moet er voor
alles wat verband houdt met eten en drinken een GKS-ticket
afgeleverd worden
Eerst niet onderworpen, nu wel? Dan moet u vóór 1 oktober
2016 een witte kassa gekocht hebben, maar die pas uiterlijk
1 januari 2017 in gebruik nemen.
Opgestart in de eerste helft van 2016? U moet zich vóór
1 oktober 2016 registreren en moet u uw witte kassa uiterlijk
31 oktober 2016 in gebruik nemen.
En wie nu na 1 juli 2016 start? U krijgt tijd tot het einde van
de tweede maand na zijn opstart om u te registreren. Uiterlijk
op het einde van de derde maand na de opstart moet de witte
kassa in het voorkomende geval dan ook in gebruik genomen
zijn.

Dit geldt ook voor de elektrische wagen! De Btw
voorziet m.a.w. geen gunstigere aftrekregeling voor
elektrische auto’s dan voor auto’s op benzine of diesel.

Extra aftrek voor de fiscus?
Voor een eenmanszaak? Neen, in een eenmanszaak zijn
al uw autokosten immers slechts aftrekbaar ten belope
van 75% van het beroepsgedeelte. De fiscus maakt hier
m.a.w. geen onderscheid naargelang van het type auto.
Geen speciale belastingvermindering? Neen! een
eenmanszaak is er fiscaal gezien dus geen enkel verschil
tussen een elektrische auto of een auto op diesel of
benzine.
Hogere aftrek in vennootschappen! Zit u in
vennootschap, dan geeft een elektrische auto wel een
specifiek voordeel. De autokosten zijn dan nl. aftrekbaar
ten belope van 120%, dat is dus wel direct een behoorlijk
voordeel. Dit geldt niet voor de ‘brandstof’ of voor de
elektriciteit die nodig is om een dergelijke auto op te laden.
Die is dan in principe net zoals elke andere brandstof
slechts voor 75% aftrekbaar.
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