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Fiduciaire
Actualiteiten.
Hoe optimaliseer ik mijn financiële BMI voor
het afsluiten van het boekjaar?
Kmo’s zijn traditioneel sterk afhankelijk van bancaire kredieten voor hun financiering. De afgelopen
kwartalen geven steeds meer kmo’s aan dat het verkrijgen of behouden van deze bankfinanciering
moeilijker wordt. U kunt als onderneming echter reageren op deze gewijzigde financiële omgeving.
Optimaliseer uw financiële BMI
U kunt uw onderneming ‘financieringsklaar’ maken
door uw BMI (of Balans Management Index) te
optimaliseren. Binnen financiële instellingen is
sinds de financiële crisis het relatief belang van de
kredietcomités in de besluitvorming toegenomen. Dit
resulteert meer dan ooit in een duidelijke focus op
uw cijfers. Hierbij gaat de aandacht specifiek naar de
rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit van uw onderneming
en de overeenkomstige nettorisicopositie bij uw
financier(s). U hebt er bijgevolg alle belang bij dat uw
jaarrekeningcijfers bancair technisch optimaal zijn.
Onderneem tijdig de juiste acties
Bij het optimaliseren van uw BMI zijn sommige
initiatieven enkel mogelijk vóór het einde van uw
boekjaar. Welke acties in uw geval het meest gepast
zijn, hangt af van uw financiële situatie en bancaire
ratio’s.

dan de boekwaarde, bezorg uw bankier dan deze
informatie (solvabiliteit ▲).
Financieel balansmanagement
• Bv. bouw uw financiële schulden (straight loan)
af met overtollige liquide middelen (solvabiliteit &
liquiditeit ▲)
• Bv. boek de R/C schuld aan één van de zaakvoerders/
bestuurders als een LT-schuld eerder dan een
KT-schuld (solvabiliteit & liquiditeit ▲).
Bancair balansmanagement
• Bv. evalueer renting versus leasing (solvabiliteit ▲)
• Bv. evalueer de mogelijke plus- en minpunten van
factoring voor uw onderneming. (solvabiliteit ▲).
Deze acties zullen een effect hebben op de rentabiliteit,
liquiditeit en solvabiliteit van uw onderneming en aldus
in de cijfermatige beoordeling door uw financiers.
Philippe Artois, Fiduciaire
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Boekhoudkundig balansmanagement
• Bv. wijzig de afsluitdatum van uw boekjaar ter
neutralisatie van mogelijke seizoenseffecten
(solvabiliteit & liquiditeit ▲)
• Bv. indien u beschikt over een recent
schattingsverslag, waaruit blijkt dat de werkelijke
waarde van uw terreinen en gebouwen hoger is

Uw financiële instelling legt duidelijk strengere
voorwaarden op voor het verlenen van kredieten
aan uw onderneming. Hierbij is er een belangrijke en
groeiende focus op uw cijfers. Het valt dan ook aan te
raden om tijdig, voor het afsluiten van het boekjaar, de
nodige initiatieven te nemen en uw financiële BMI in
samenspraak met uw accountant te optimaliseren.

Help! De inspectiediensten vallen
onaangekondigd binnen …
De fiscale en sociale wetgeving legt de ambtenaren niet op om de controle vooraf aan te kondigen. Een uitzondering
hierop zijn de beroepen met een beroepsgeheim, ondermeer artsen en notarissen. De controleurs hebben geen
toegang tot het kantoor van de beoefenaar van een vrij beroep wanneer deze zijn beroep in de aanwezigheid van
zijn cliënten uitoefent.
Beroepslokaal of particuliere woning
In de beroepslokalen (kantoor, magazijn, fabriek, enz.) hebben
de controleurs vrije toegang tijdens de uren dat er ‘een
werkzaamheid’ wordt uitgeoefend. Dit kan dus zelfs ’s nachts, in
het weekend of op een feestdag zijn. Bovendien heeft de sociaal
controleur ook op dezelfde manier toegang tot alle plaatsen die
aan het toezicht van de werkgever onderworpen zijn, zonder
dat hier effectieve werkzaamheden worden uitgeoefend, bv. de
lokalen waar het loon wordt uitbetaald.
Om toegang tot een privéwoning te verkrijgen is een machtiging
van de politierechter vereist. Tevens kan een dergelijk
plaatsbezoek enkel plaatsvinden tussen 5 uur ’s morgens en 9
uur ’s avonds. Indien deze machtiging louter een visitatiebevel is,
mag de inspecteur enkel de woning betreden en vaststellingen
doen. Voor een actieve huiszoeking in de bewoonde lokalen
dient hij steeds over een effectief huiszoekingsbevel te
beschikken.
Mag men zomaar alles meenemen of kopiëren? Wat met
betrekking tot computerbestanden? E-mails?
Hierover bestaat in de praktijk vaak heel wat onduidelijkheid.
We merken overigens op dat de rechtspraak het op heden
ook niet over alles eens is. De fiscale wetgeving bepaalt dat u,
zonder verplaatsing (naar het controlekantoor), alle boeken en
stukken moet voorleggen die noodzakelijk zijn om het bedrag
van de belastbare inkomsten te bepalen. Strikt gezien mag de
fiscus enkel de documenten inkijken die openlijk in het bureau
liggen. Een fiscale controle is nog altijd geen ‘huiszoeking’. De
controleurs mogen dus niet zelf uw gesloten kasten opentrekken,
zelf lades opentrekken, zelf uw computer doorzoeken, enz.
Wanneer we er de wet op nalezen, mogen schriftelijke
documenten in principe niet gekopieerd worden. In de praktijk
staan de meeste belastingplichtigen dit wel toe. Wanneer een
beroep wordt gedaan op een computersysteem (wat meestal
het geval is op heden) dan is de ondernemer verplicht om in
het bijzijn van de controleurs, op hun verzoek, een kopie te
maken van de gegevens of van een deel ervan. Indien verzocht
wordt om bepaalde informatiebewerkingen te verrichten, dan
is men verplicht om hieraan mee te werken. In de wet staat
echter nergens te lezen dat de controleur in kwestie zelf op uw
computer(s) de nodige handelingen kan verrichten.
Tevens stellen we vast dat er ook meer en meer inzage gevraagd
wordt in het e-mail verkeer. Aangezien ook hierover heel wat
discussie bestaat in de rechtsleer en rechtspraak (bijvoorbeeld
al dan niet schending van de privacy) adviseren we om, bij de
afgifte van een kopie, duidelijk neer te schrijven in het proces
verbaal dat men niet akkoord gaat met deze afgifte.
2

De sociale wetgeving voorziet iets andere spelregels met
betrekking tot inzage in en kopiëren van documenten. De
rechten van een inspecteur met betrekking tot de gegevens
die hij controleert, vallen uiteen in “passieve” en “actieve”
rechten. Met betrekking tot de sociale documenten (zoals
arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, individuele
rekeningen, …) alsook de wettelijk verplicht bij te houden
gegevens (boekhoudkundige stukken ed.) hebben de sociale
inspecteurs de meeste verregaande bevoegdheden. Deze
documenten mag de inspecteur opvragen (passief), maar ook
zelf gaan opsporen als de werkgever deze zelf niet (spontaan)
afgeeft (actief). Bovendien mag de controleur deze documenten
ook kopiëren (passief) alsook deze in beslag nemen als dit nodig
is in het kader van het onderzoek. Voor wat betreft nuttige
gegevens, heeft de inspecteur enkel passieve rechten. Hij kan
louter vragen deze gegevens over te maken en, indien hij ze
door de werkgever overhandigd krijgt, mag hij deze documenten
enkel kopiëren. De inspecteur mag deze documenten nooit zelf
opsporen. Indien de werkgever deze gegevens niet overmaakt
kan dit ook niet beschouwd worden als een verhindering van
toezicht. Onder andere e-mails (zowel intern als extern), nota’s
van vergaderingen, agenda’s en dergelijke worden beschouwd
als nuttige gegevens.
De sociale inspecteur heeft dus, in tegenstelling tot zijn fiscale
collega, wel de bevoegdheid om voor bepaalde soorten
documenten de kasten te openen, de kaften er uit te halen en
om op computers zelf naar de documenten op zoek te gaan.
Mondelinge vragen
De fiscale controleur mag zijn vragen enkel richten aan de
belastingplichtige zelf. Personeelsleden hoeven dus in principe
niet te antwoorden op de vragen van de controleur. De sociale
inspecteur is daarentegen vrij om iedere persoon die relevant is
in het kader van de controle te ondervragen over elk nuttig feit.
Hij mag dus ook de werknemers ondervragen. De werkgever
mag vragen om het verhoor van zijn werknemer bij te wonen
maar kan dit nooit eisen als de werknemer zich tegen diens
aanwezigheid verzet …
Mathieu Bouten & Emilie Ickroth, Tax & Legal Services

Als belastingplichtige werkt u het best mee tijdens een onaangekondigde
controle. Tot op heden voorziet de wetgeving nog altijd niet in een ‘actief
huiszoekingsrecht’. De bevoegdheden van de sociale inspecteur gaan wel
verder met betrekking tot bepaalde informatie. U hebt altijd het recht om u
te laten bijstaan door uw accountant.

In het kort

Enkele nieuwigheden bij verlegging van btw
bij invoer
Onder bepaalde voorwaarden wordt aan
btw-belastingplichtigen vergunning verleend om als
geadresseerde de invoer-btw te voldoen in de btw-aangifte,
in plaats van op het douanekantoor (‘ET14000-vergunning’).
Op deze manier vermijdt men voorfinanciering. Sinds
1 oktober 2012 vraagt de btw-administratie geen
‘vooruitbetaling’ meer voor het verkrijgen van dergelijke
vergunning. Bovendien werd recent gesleuteld aan een
aantal andere modaliteiten.
Een paar voorbeelden:
• Voortaan volstaat het dat de btw-belastingplichtige
occasioneel “een invoer heeft verricht” of “moet kunnen
aantonen dat dit in de toekomst het geval zal zijn”. Onder
het oude regime was het immers zo dat de toepassing
van deze regeling het bestaan van een “regelmatige
invoeractiviteit” vereiste.
• De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Sinds de
nieuwe regeling heeft de administratie een termijn van
één maand te rekenen vanaf de datum van indiening
van de aanvraag om de vergunning te verlenen of
gemotiveerd te weigeren.
Deze nieuwe toepassingsmodaliteiten traden in werking op
4 juli 2013. De vroegere vergunningen blijven geldig met
behoud van hun nummer.
Gert Heemeryck, Tax & Legal Services
309 %-aanslag nog slechts uitzonderlijk
van toepassing
Recent werd een versoepeling ingevoerd op de strikte
toepassing van de “monsterboetes” aan 309 % (van
toepassing op toegekende vergoedingen/voordelen die
niet op een inkomstenfiche vermeld staan). De Minister van
Financiën bevestigt hierbij dat voortaan zoveel als mogelijk
voorrang moet verleend worden aan taxatie in hoofde van
de genieter, zodat het vestigen van een aanslag aan 309 %
bij de vennootschap nog slechts als uitzonderingsmaatregel
geldt. Enkel wanneer de vennootschap weigert de genieter
aan te duiden, of taxatie in zijn hoofde niet meer mogelijk
is, kan de 309 %-aanslag nog opgelegd worden. Ook
hangende geschillen en lopende dossiers mogen in het
licht van de versoepelde houding worden opgelost. Met
deze welgekomen verduidelijking kan de storm rond de
monsterbelasting gaan liggen.
Louis Mortier, Tax & Legal Services
“Gelangenbestätigung” bij IC-verwerving
Wanneer een onderneming intracommunautair goederen
levert vanuit Duitsland zal zij de Gelangenbestätigung aan
de afnemer bezorgen met de vraag om deze ingevuld terug

te sturen naar de leverancier. Indien de klant geen gevolg
geeft aan deze vraag, zal de leverancier zich genoodzaakt
zien om het nultarief te weigeren en een factuur op te
maken met Duitse btw.
Wanneer het vervoer wordt verricht door de leverancier/
afnemer, dan is de Gelangenbestätigung verplicht. Worden
de goederen vervoerd door een derde (transporteur/
logistiek dienstverlener) dan worden andere bewijsmiddelen
ook geaccepteerd door de Duitse Administratie (CMR
ondertekend door opdrachtgever & ontvanger, …).
De Gelangenbestätigung kan ook elektronisch worden
verstuurd en mag tevens ook per periode (maand/kwartaal)
worden verstrekt.
David Gonce, Tax & Legal Services
Meldingsplicht van juridische structuren
Op vandaag kennen we al de meldplicht voor buitenlandse
rekeningen en buitenlandse levensverzekeringen. In de
aangifte in de personenbelasting zal vanaf aanslagjaar
2014 het bestaan moeten gemeld worden van “juridische
constructies” waarvan de belastingsplichtige oprichter of
begunstigde is. Duidelijk is dat de trustachtige structuren
worden geviseerd en ook niet of laag belaste buitenlandse
vennootschappen.
De meldingsplicht komt neer op het vermelden van een
geviseerde constructie (met of zonder rechtspersoonlijkheid)
waarvan de belastingplichtige, zijn echtgeno(o)t(e) of de
kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten
heeft, hetzij een oprichter is, hetzij (bij zijn weten) op
enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel
begunstigde is.
Kathleen Essers, Tax & Legal Services
Sociale zekerheidsbijdragen op vergoedingen bij
einde arbeidsovereenkomst
Sinds 1 oktober 2013 worden de vergoedingen die de
werkgever betaalt aan de werknemer wegens de nietnaleving van de wettelijke, contractuele of statutaire
verplichtingen beschouwd als loon en bijgevolg
onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen. Het
gaat voornamelijk om beschermingsvergoedingen die
worden uitgekeerd ter gelegenheid van ontslag wanneer de
werknemer een klacht heeft ingediend wegens pesterijen,
beschermingsvergoedingen voor zwangere vrouwen of nog,
vergoedingen voor werknemers in tijdskrediet.
Volgens onze analyse worden de outplacement
vergoedingen niet onderworpen aan de sociale
zekerheidsbijdragen. Toch vestigen wij de aandacht op het
feit dat de hervorming van het eenheidsstatuut ook tracht
het bestaande outplacementsysteem te herzien.
Ali Amerian, Tax & Legal Services
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Volgt u als bestuurder de publicatie
van uw ontslag op?
U hebt ontslag genomen als bestuurder. U weet dat
dit ontslag moet gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad en u vertrouwt erop dat de raad van
bestuur hiervoor zal zorgen.
Maar wat kunnen de gevolgen zijn als dit niet
gebeurt?

Het overgangsregime van de verhoogde belasting
op liquidatieboni: impact op bestaande familiale
regelingen
Vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing
op liquidatieboni verhoogd van 10 % naar 25 %.
Om deze verhoogde heffing te vermijden, wensen
heel wat ondernemers gebruik te maken van de
overgangsregeling van dit nieuwe belastingregime.
Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om bepaalde
belaste reserves van de vennootschap als dividend uit
te keren aan de aandeelhouder en deze vervolgens te
incorporeren in het kapitaal mits betaling van 10 %
roerende voorheffing. De aandeelhouder zal na enige
tijd geen belasting (25 % roerende voorheffing) meer
verschuldigd zijn op uitkeringen die hij zal ontvangen
naar aanleiding van kapitaalverminderingen of bij
liquidatie. Dit overgangsregime dient wel met de nodige
omzichtigheid te worden toegepast. De impact ervan op de
successieplanning die de ondernemer reeds uitzette, kan
immers verregaand zijn.

Een recent arrest van het Hof van Beroep van
Antwerpen illustreert wat het uitblijven van
een publicatie met zich mee kan brengen. Op
dagvaarding van de fiscus moest het Hof zich
uitspreken over de aansprakelijkheid van de
bestuurders van een failliet verklaarde vennootschap,
en dit voor de niet betaling van bedrijfsvoorheffing,
btw en de vennootschapsbelasting. Het Hof
veroordeelde alle bestuurders. Het Hof veroordeelde
hierbij echter ook een bestuurder die ontslag had
genomen en veegde aldus het verweer van deze
bestuurder van tafel om reden dat zijn ontslag niet
was gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het basisbeginsel is dat “de akten en gegevens
waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven”
slechts aan derden kan worden tegengeworpen
“vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij
de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren
kennis van droegen”. Dit principe strekt vooral tot
de bescherming van derden. Het is de bedoeling dat
derden kennis kunnen nemen van elementen die de
werking van de vennootschap bepalen.
Indien de bestuurder vaststelt dat de vennootschap
niet reageert op de ontvangst van de brief
betreffende het ontslag en de publicatie in het
Belgisch Staatsblad op zich laat wachten, is het zelfs
aan te raden dat de ontslagnemende bestuurder zelf
de publicatie in orde brengt.
Kimberly Molders, Tax & Legal Services

Wenst u meer informatie over artikels,
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Surf naar www.deloitte-fiduciaire.be

De ondernemer kan bijvoorbeeld zijn aandelen reeds in
blote eigendom geschonken hebben aan zijn kinderen.
Op die manier wordt zijn successierisico gemilderd en is de
overgang van de onderneming naar de volgende generatie
gegarandeerd. Bij het overlijden van de ondernemer dooft
diens vruchtgebruik immers uit en worden de kinderen
volle eigenaar van de onderneming. Indien voormeld
overgangsregime in dit geval wordt toegepast, zal de
bestaande schenking moeten worden aangevuld met een
nieuwe regeling. De als dividend uitgekeerde reserves en de
na incorporatie toegekende nieuwe aandelen zullen immers
in volle eigendom aan de ondernemer/vruchtgebruiker
toekomen en diens successierisico verhogen. Een
bijkomende planning kan dit opvangen. De ondernemer
kan de nieuw uitgegeven aandelen in blote eigendom aan
zijn kinderen schenken.
Ook het huwelijkscontract van de ondernemer dient
te worden afgestemd op de eventuele toepassing van
voormeld overgangsregime. Immers, indien de ondernemer
gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van
goederen, zullen de als dividend uitgekeerde reserves
en de na incorporatie toegekende aandelen in de
huwgemeenschap van de ondernemer vallen. Dit, ook al
waren de oorspronkelijke aandelen van de onderneming
eigen aan de ondernemer. Via een eenvoudige wijziging
van het huwelijkscontract van de ondernemer kan het
eigen karakter van de dividenden en aandelen worden
veilig gesteld. De toepassing van het overgangsregime
van de verhoogde belasting op liquidatieboni dient dus
steeds vooraf te worden afgestemd op de reeds uitgezette
familiale planning van de ondernemer.
Dominique De Bie, Tax & Legal Services

