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VAKANTIEDAGEN 2017
17/04
01/05
25/05-26/05
05/06
20/07-21/07
11/11
25/05-26/05

2de Paasdag
Dag van de Arbeid
OHH
2de Pinksterdag
Nationale Feestdag
Wapenstilstand
Kerstmis
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GELUKKIG 2017
We hebben voor al onze klanten een flesje
Hof ten Dormaal klaarstaan.

BTW-aangifte 4de kwartaal 2016

Graag de nodige documenten
binnenbrengen voor maandag
3 januari 2017.

www.hoftendormaal.com
.
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
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Zelfstandigen zonder vennootschap
krijgen extra optie om pensioen aan
te vullen!
Op dit moment kunnen zelfstandigen naast het
gewone pensioensparen alleen het Vrij
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
benutten. Maar daar kan maar een zeer beperkt
percentage van het loon ingestort worden.
Daarom wordt in loop van 2017 een nieuw
systeem ingevoerd. Namelijk de
Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ).
De regering heeft daarvoor een budget van 12
miljoen euro uitgetrokken in 2017.
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Factureren in een vreemde taal?
Als u buitenlandse klanten heeft dan heeft u wellicht
de neiging om uw factuur in het Engels op te stellen.
Kwestie van het voor uw buitenlandse klant
gemakkelijk te maken.
De Btw-administratie kan daar echter moeilijk over
beginnen te doen vermits een factuur in één van de
drie landstalen opgesteld moet worden. De Btwadministratie kan ook eisen dat u uw engelse factuur
laat vertalen door een beëdigd vertaler.
De beste oplossing is om de vertaling mee te sturen.
Zo is uw klant tevreden en kan de Btw-administratie
ook niet meer moeilijk doen.

Het systeem is gelijkaardig aan de Individuele
Pensioentoezegging (IPT) van
vennootschappen.
De fiscale regeling moet nog gefinaliseerd
worden.
Verwacht wordt dat het pensioenkapitaal bij
uitkering voordelig belast wordt tegen 10 of 20
procent, afhankelijk van het moment van de
opname.
De jaarlijkse stortingen zouden een fiscaal
voordeel opleveren van 30 procent zolang de
som van het wettelijk pensioen en het
aanvullend pensioen uit het VAPZ en de POZ
maximaal 80% van het gemiddelde loon van de
laatste 3 gewerkte jaren bedraagt.
Wij houden u graag op de hoogte als er meer
informatie beschikbaar is.

Uw grondlasten nog niet ontvangen?
Jawel! De fiscus is laattijdig en had immers in
juni aangekondigd dat de aanslagbiljetten
onroerende voorheffing voor het jaar 2016 wat
later verstuurd zouden worden.
Deze is nog belastbaar voor de inkomsten van 2016.
Het is niet omdat u uw aanslag van 2016 pas in 2017
ontvangt, dat u die niet meer over uw inkomsten van
2016 in mindering kunt brengen. Het gaat immers
over een zgn. vaststaande schuldvordering die
betrekking heeft op inkomstenjaar 2016.
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Wie kan verbouwen tegen 6% btw?
Sinds 12 februari 2016 is principieel vereist dat een woning minstens tien jaar oud is om nog het verlaagd btw-tarief
van 6% te kunnen genieten. Er geldt in bepaalde gevallen echter een uitzondering. Hoe zit het nu precies?
Ouderdomsvereiste verdubbeld!
De ouderdomsvereiste is verhoogd van vijf naar tien jaar. Werken aan een woning kunnen principieel nog slechts
tegen 6% btw als de woning in kwestie al minstens tien jaar oud is. Tot en met 11 februari 2016 was minstens vijf
jaar nog de algemene regel.
Let op! De overige voorwaarden blijven ook van kracht: De woning moet na de werken hoofdzakelijk privé
bewoond worden, er moet een attest getekend worden, de werken zelf moeten voor het 6%-tarief in aanmerking
komen.
Je moet kijken naar de datum waarop de werken beëindigd zijn. Heeft u een offerte van begin januari 2016, maar
worden de werken pas eind februari 2016 uitgevoerd, dan kan het 6%-tarief alleen van toepassing zijn als de
woning op dat moment minstens tien jaar oud is. Dat de offerte van begin januari 2016 is, heeft dus in principe geen
belang.
De uitzondering: Slechts vijf jaar en toch tegen 6% btw!
1.Werken tot en met 11 februari 2016.
2.Werken met vergunning of melding.
Heeft u voor die werken de bouwvergunning aangevraagd of de melding gedaan uiterlijk op 11 februari 2016, dan
mogen de werken nog tot eind 2017 gefactureerd worden tegen 6% btw.
3.Werken die gemeld werden bij de Btw!
Elke overeenkomst met de aannemer of m.a.w. een getekende offerte waarvan een kopie bezorgd werd aan de
btw-controle van de aannemer uiterlijk op 11 februari 2016, geniet dezelfde overgangsregeling. Ook die werken
kunnen dus nog tot eind 2017 uitgevoerd worden tegen 6% btw.
Kortweg, voor deze woningen die voor het eerst in gebruik genomen zijn in 2007, 2008, 2009, 2010 of 2011. Die
zijn dan immers al wel minstens vijf jaar oud, maar nog geen tien jaar oud.
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