Fiscaliteit

Sprekende cijfers
over fiscaliteit
Inzicht in planningstechnieken

De belastingdruk is hoog. En in crisistijden
weegt dat dubbel zo zwaar. Tijd voor een
objectieve analyse. Een verstandige fiscale
strategie uitstippelen is meer dan ooit zinvol.
(Para)Fiscale druk: cijfers zeggen meer dan lange
debatten
Op Zweden na heeft België het hoogste toptarief in
de personenbelasting (53,50%). In Duitsland betaalt
men het toptarief personenbelasting vanaf 250.000
euro belastbaar inkomen, in België vanaf 36.300 euro.
Hoge tarieven is één zaak, vanaf wanneer ze toegepast
worden is een andere zaak.
Ook op het vlak van sociale zekerheidsbijdragen zit
België aan de top. In tegenstelling tot de meeste
andere Europese landen kent België geen begrenzing
van de sociale lasten op de werknemerslonen.
Dus hoge tarieven, maar ook onbeperkt.
Betalen kmo’s wel vennootschapsbelasting?
Op 18 december stelde Deloitte Fiduciaire voor de
tweede maal haar tax foot print voor aan de pers
(zie www.deloitte-fiduciaire.be). Uit een onderzoek
van 2000 kmo’s concludeert Deloitte Fiduciaire dat de
doorsnee kmo in 2011 27,2% vennootschapsbelasting
betaalde. Dit is niet het gemiddeld tarief van alle
onderzochte ondernemingen. De gemiddelde
vennootschap bestaat immers niet. De helft van de
kmo’s betaalde minder dan 27,2%, de helft dus
ook meer. Een op vier kmo’s betaalde zelfs meer
dan 34,7%, dus meer dan het toptarief van 33,99%.
Ook de mythe van de managementvennootschap
is in deze studie doorprikt. In de vorige Dialoog
concludeerden we reeds dat de managementvennootschap een bijdrage levert aan de economie of
de relance ervan. Uit de Tax Foot Print blijkt nu ook dat
de managementvennootschappen een gelijkaardige
belastingdruk ondergaan als exploitatiebedrijven.
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Fiscaal beslag verantwoordt degelijke fiscale
planning
De tijd waarin fiscale planning een spel van tips &
tricks was, is voorgoed voorbij. En terecht. Fiscale
planning beoogt een transactie in het privévermogen
of in een bedrijfsomgeving te begeleiden om aldus de
minst belaste weg te zoeken. Gezien het nadrukkelijk
beslag van de fiscaliteit, is planning meer dan ooit een
noodzaak om heel wat transacties financieel rond te
krijgen. Enkel wanneer men geen andere dan fiscale
redenen kan inroepen om een bewandelde weg te
rechtvaardigen, zal de fiscale administratie op basis
van de nieuwe antimisbruikbepaling een meer belaste
weg in de plaats stellen. Planning is minder dan ooit
een kwestie van strikt formeel toepassen van de fiscale
wetgeving of het vinden van de zogenaamde gaatjes
of achterpoortjes in de wet.
Fiscale planning wordt risicobeheersing
De tijd van de absolute zekerheid in een advies
omtrent een gekozen weg is voorbij.
Fiscale planners gaan voortaan vooral risico’s
inschatten. Kunnen we de financiële gevolgen aan
in het geval dat de fiscale administratie een andere
zienswijze hanteert? En hoe is de waarschijnlijkheid
dat dit risico zich voordoet? Fiscale planning wordt dus
risicobeheersing. Een evolutie waar geen tijd meer is
voor planners op basis van simplisme of avontuurlijke
durf. Deloitte Fiduciaire voelt zich bij dit gewijzigd
fiscaal klimaat alleen maar bevestigd in haar vroegere
strategische keuze die ze al decennia hanteert :
betrouwbare oplossingen, langetermijngericht en
bijstuurbaar over de jaren, niet beperkt tot kortetermijn en simplistische belastingbesparing.

