Transport- en logistieke sector
Bent u zich bewust van de risico’s?

Bedrijven uit de transport- en logistieke sector worden geconfronteerd met een steeds complexer
wordende fiscale en juridische realiteit. Naast de zoektocht om te besparen op de loonkost van
internationale chauffeurs, nemen de sectorspecifieke risico’s gestaag toe. Sinds juli 2012 zijn de
btw-boetes aanzienlijk verhoogd en wordt de strijd tegen schijnzelfstandigheid verder opgevoerd.
Verlies van lading, contaminatieschade, betaling van btw en accijnzen bij diefstal, schade wegens
het uitvallen van rittenplanning; het is nog maar een kleine greep uit de waaier van risico’s die een
serieuze impact kunnen hebben op de marge als ze onvoldoende ingedekt zijn.
U komt wellicht vaak in aanraking met een van de onderstaande vragen.
Sociaal- en arbeidsrecht

• Wat is de arbeidsduur die dient gerespecteerd te
worden in het paritair comité n° 140?
• Op welke zaken dient u te letten wanneer u met
zelfstandige chauffeurs werkt?
• Welke instructies kunnen uw werknemers of uzelf
geven aan de werknemers van de onderneming op
wie u een beroep doet voor transporten?
• Heeft u extra verplichtingen als er buitenlandse
chauffeurs voor u rijden?
• Betaalt u voor uw buitenlandse chauffeurs in het
meest aangewezen land de sociale bijdragen, gelet op
de gewijzigde EU-verordening?

Juridisch

• Wist u dat veel overeenkomsten foutief verwijzen
naar Incoterms of Incoterms bevatten die niet langer
bestaan?
• Weet u welke Incoterm de meest voordelige is voor
uw specifieke business?
• Hoe dekt u best uw aansprakelijkheid inzake het
transport?
• Heeft u vragen bij het invullen van het
CMR-document?
• In welke mate kunnen algemene voorwaarden nuttig
zijn voor uw business?
• Welke garanties mag u verwachten met betrekking tot
de door u gebruikte softwarepakketten?
• Welke zekerheden kunt u vestigen bij uw
contractanten?
• Hoe kunt u uw business zoveel mogelijk veilig stellen?

Btw

Waarom kiezen voor het Transport & Logistiek team van
Deloitte Fiduciaire ?

• Worden de btw-wijzigingen van de VAT Package 2010
wel correct toegepast in uw onderneming?
• Worden de juiste btw-regels toegepast voor
opslagdiensten of voor de met het vervoer
samenhangende diensten?
• Wist u dat correcte transportdocumenten een zeer
belangrijke rol spelen op het vlak van btw, voor uzelf
als transportonderneming maar evenzeer voor uw
klanten, ...?
• Kent u duidelijk het onderscheid tussen een btwvrijstelling en een btw-verlegging?
• Wist u dat er een strenge controle is op vrijstellingen
bij internationaal transport?

Wij beschikken over specialisten die u rond al deze topics kunnen adviseren!
Wij ontvangen heel graag úw specifieke sectorvraag bij onze coördinator
Geert Sinnesael - gsinnesael@deloitte.com - 0497 51 53 10

Deloitte Fiduciaire, uw kmo-specialist voor accountancy, fiscaal en juridisch advies, financieel &
IT-management en fusies en overnames.
Voor meer informatie, surf naar www.deloitte-fiduciaire.be
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