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Kantoor Melle steekt de straat over
De kantoren van Baker Tilly in Melle barsten door de groei van de organisatie uit hun voegen. Een verhuis naar een ruimer gebouw dat berekend
is op verdere uitbreiding is noodzakelijk. Baker Tilly steekt op vrijdag 23 juni ‘17 letterlijk de straat over, en neemt haar intrek in een nieuw kantorencomplex in de residentie ‘Light Falls’ langs de Brusselsesteenweg. Dit gebouw staat recht tegenover de huidige kantoren aan de Collegebaan
(zijstraat Brusselsesteenweg). Het nieuwe adres is Regenboog nr. 2. Alle andere contactgegevens blijven ongewijzigd. Door de verhuis zal Baker
Tilly op 23 juni minder goed bereikbaar zijn. Vanaf maandag 26 juni zijn onze medewerkers operationeel in de nieuwe kantoren, en bent u van
harte welkom. Later op het jaar organiseren we een klantendag om de opening van het nieuwe kantoor samen met u te vieren. Meer info volgt. n
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Inkomsten uit
deeleconomie en btw
Klust u graag wat bij via Uber of via een ander elektronisch platform? Stelt u zo nu en dan een vrije kamer ter beschikking via
Airbnb? In dergelijk geval verkrijgt u inkomsten uit de zogenaamde deeleconomie. Dient u hierover btw aan te rekenen? Sinds
1 maart van dit jaar is er wat dat betreft een vereenvoudigingsmaatregel van kracht.
Kort geschetst gaat de deeleconomie over het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren, via een door de overheid erkend of georganiseerd elektronisch platform. Het betreft hierbij enkel het verschaffen van diensten. De levering
van goederen valt bijgevolg niet onder de regeling van de deeleconomie.
Biedt u als particulier dergelijke diensten binnen de deeleconomie aan
dan is er onder bepaalde voorwaarden geen btw-identificatie vereist en
dient er in dergelijk geval bijgevolg ook geen btw te worden aangerekend. Het moet hierbij gaan om bepaalde diensten aangeboden door
u als natuurlijke persoon, waarbij niet meer dan 5.000 EUR aan
inkomsten per kalenderjaar wordt gegenereerd en waarbij u als natuurlijk persoon uitsluitend een activiteit uitoefent die valt onder de regeling
deeleconomie.
Ook als btw-belastingplichtige natuurlijke persoon kan u recht hebben op de regeling van de deeleconomie en vrijgesteld zijn van de verplichting tot btw-identificatie. Dit is het geval wanneer u niet verplicht
bent zich als btw-plichtige te laten identificeren voor een andere activiteit
en wanneer de door u aangeboden diensten binnen de deeleconomie
aan bepaalde welomschreven voorwaarden voldoen (o.a. verricht voor
andere doeleinden dan die van uw voornaamste economische activiteit
als zelfstandige, niet meer bedragen dan 5.000 EUR, …).

Voorbeeld
Zo heeft een vrijgestelde zelfstandige kinesitherapeut(e) die via een erkend platform vervoersdiensten aanbiedt recht op de belastingregeling
van de deeleconomie als zijn of haar inkomsten uit dergelijke vervoersdiensten jaarlijks het bedrag van 5.000 niet overschrijden en op voorwaarde dat de kinesitherapeut(e) niet reeds voor andere activiteiten is
geregistreerd.
Zodra voor andere activiteiten een btw-identificatie vereist is kan u als
natuurlijk persoon op btw-vlak niet langer genieten van de regeling deeleconomie en dient u de berekening van het grensbedrag van 5.000 EUR
buiten beschouwing te laten.
De regeling deeleconomie zorgt in bepaalde gevallen alleszins voor een
administratieve vereenvoudiging aangezien er in principe geen enkele btw-identificatie vereist is. In tegenstelling tot de vrijstellingsregeling
kleine ondernemingen worden de belastingplichtige natuurlijke personen
die actief zijn binnen de deeleconomie en die aan alle voorwaarden van
de regeling voldoen in principe niet geïdentificeerd voor btw-doeleinden.
Voor wat betreft het fiscaal en sociaal-juridisch statuut van de deeleconomie verwijzen wij ook naar ons Bakermat magazine nummer 16 van
juni 2016.
Wenst u over dit alles meer te weten, aarzel dan niet en contacteer uw
dossierbeheerder. n
			
			
			
Wim De Pelsmaeker - VAT Partner

Fiscaal co-ouderschap nu ook
voor meerderjarige kinderen
De toepassing van het fiscaal co-ouderschap voor kinderen houdt in dat de verhoging van de belastingvrije som voor de helft aan elk van
beide ouders wordt toegekend. De ouders kunnen in dit geval ervoor kiezen om het fiscaal voordeel verbonden aan het kind ten laste tussen
beide te verdelen. Meerderjarige kinderen kwamen tot en met inkomstenjaar 2015 echter niet in aanmerking. Fiscaal co-ouderschap is niet
combineerbaar met een aftrek van onderhoudsgelden.
De belastingadministratie aanvaardt de toepassing van dit fiscaal voordeel indien de gelijkmatige verdeling van de huisvesting blijkt uit de
onderstaande documenten:
• Ofwel een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen
gelijkmatig verdeeld is over beide belastingplichtigen en dat zij bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen;
• Ofwel een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen.
Echter werd het fiscaal co-ouderschap tot voor kort gekoppeld aan het ouderlijk gezag waardoor de opsplitsing van het fiscaal voordeel wegviel
op het moment dat het kind 18 jaar werd. De wet van 3 augustus 2016 schrapte de verwijzing naar het ouderlijk gezag uit wetboek, en bijgevolg is
vanaf inkomstenjaar 2016 de opsplitsing van het fiscaal voordeel voor een meerderjarig kind ten laste ook mogelijk. Uiteraard dienen
de bovenstaande voorwaarden nog steeds vervuld te zijn. n
											 Yves Coppens - Individual TAX Partner
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Bert De Meyer van Rijschool Donkmeer over
samenwerking met Baker Tilly Belgium

“Stap naar digitalisering
van boekhouding is
eenvoudig”
“Ik heb mijn handen vol aan de uitbouw van mijn 4 autorijscholen,” zegt Bert De Meyer, zaakvoerder van Bert Rijscholen bvba.
“Wat het financiële en de boekhouding betreft wil ik op mijn gemak zijn. Daarvoor zorgt Baker Tilly. Oprichting van vennootschappen, financiële planning, begeleiding van investeringen,
digitalisering van de boekhouding enz. Voor al die vertrouwelijke
zaken is Baker Tilly mijn partner. Zij ondersteunen mijn groei.”
De ouders van Bert De Meyer waren reeds klant bij Baker Tilly met hun
eigen zaak. Eind 2011 stapte ook Bert naar Baker Tilly. Hij had tot dan
een éénmanszaak en wou meer professionele begeleiding en advies, en
niet alleen voor de boekhouding. Baker Tilly zorgde voor de oprichting
van de vennootschap voor zijn autorijschool (Bert Rijscholen bvba), het
financieel plan, de begeleiding van de investeringen en financieringen…
De inbreng van het onroerend goed van het gebouw in Lokeren in de
vennootschap gebeurde onder leiding van zijn oude voetbalmakker
Dany De Decker, vennoot van Baker Tilly.

Persoonlijk advies en schakel met andere experten
De begeleiding door Baker Tilly wordt aangestuurd door het team van
Herman Deprouw vanuit het kantoor in Zele. “Natasja De Deyn is een
heel goede dossierbeheerder,” beaamt Bert De Meyer. “Ze is mijn persoonlijke adviseur en de schakel met de andere experten van Baker
Tilly. Door de snelle evolutie van mijn zaak zitten we meerdere keren per
jaar samen. Baker Tilly volgt mijn financiële situatie nauwgezet op. Regelmatig wordt de boekhouding bijgewerkt en de balansen besproken.
Natasja voelt goed aan wanneer gevraagd advies dringend is en anticipeert daar ook op. Door het vele persoonlijke contact weet ze wat er bij
mij leeft. Dat geeft een goed gevoel. Ik ben niet klant nummer zoveel.”
Herman Deprouw, vennoot van Baker Tilly en medeverantwoordelijke
van de vestiging te Zele: “Net zoals Bert De Meyer vinden wij dat elke
klant, groot of klein, een persoonlijke en professionele aanpak verdient.
Een goede vertrouwensrelatie en een kwalitatieve dienstverlening is cruciaal. Bij vragen of problemen proberen wij zo snel en efficiënt mogelijk
te antwoorden, zodat de klant steeds tevreden is. Administratief mogen
ze zo weinig mogelijk zorgen hebben, zodat ze zich kunnen concentreren op hun business.”
Lage drempel
Een belangrijke stap in de professionele ondersteuning van Rijschool
Donkmeer door Baker Tilly was de digitalisering van de boekhouding.
“Deze stap werd voor mij heel eenvoudig gemaakt door Baker Tilly,”
legt Bert De Meyer uit. “Verschillende rijscholen runnen betekent veel
financiële verrichtingen. Automatisatie en digitalisering is dan ook zeer
belangrijk in onze branche om het overzicht te kunnen bewaren. De digitalisering vroeg geen grote inspanning. De drempel bleek laag, dankzij
de voorbereiding en het meedenken door Baker Tilly. Een volgende stap
is het automatisch inlezen van de aankoopfacturen, en de automatische
betaling op het beste moment. Mijn doel is een leeg bureau en een
papierloze boekhouding,” besluit Bert De Meyer. n
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Rijschool Donkmeer: voor de regio’s Berlare, Zele, Kalken en Lokeren
De autorijschool “Donkmeer” (voor rijbewijs B) werd in 1976 opgericht te Berlare door de inmiddels overleden Roger Broothaerts. De
huidige eigenaar Bert De Meyer nam de rijschool over in 1995. “In de jaren ’70 was het de gewoonte om rijscholen te noemen naar waterlopen. Toen ik in 2014 de school uitbreidde met vestigingen in Zele, Kalken en Lokeren behield ik de merknaam ‘Donkmeer‘ omdat die al
goed gekend was. Met een beetje fantasie kan je het Donkmeer centraal zien liggen tussen de 4 locaties,” lacht de immer goedgemutste
Bert De Meyer.

Gezocht: lesgevers
“Onze grootste uitdaging is het vinden van lesgevers,” zucht directeur Bert De Meyer. “Aan klanten hebben we gelukkig geen gebrek, maar
aan goede lesgevers is er een tekort. Alles staat hier klaar, ze kunnen meteen aan de slag met onze 8 leswagens. Wij zorgen ervoor dat de
lesgevers voortdurend verder opgeleid worden. Een goede rijlesgever is meer buddy dan bully. Hij of zij moet de leerling goed aanvoelen.
Een persoonlijke coaching aanpak staat centraal.”

“Jezelf goesting leren krijgen om veilig te rijden”
Bert De Meyer: “We geloven dat de grootste sleutel tot veilig rijden niet bij de reglementen, de controles of de wegenwerken ligt, maar wel
bij de bestuurder zelf. Leerling, begeleider en de professional uit de rijschool werken zo goed mogelijk samen om het ultieme doel te bereiken: een leven lang geen ongeval. Herkennen welke emotie jou aanzet tot onveilig rijgedrag en dit zelf bijsturen met wat voor jouw unieke
persoonlijkheid werkt is de belangrijkste vaardigheid voor een bestuurder. We willen graag alles uit de kast halen om onze leerlingen zo veel
mogelijk daarin bij te staan op de weg naar veilig en vlot rijden, met tussendoor als aangenaam extraatje het behalen van een rijbewijs.”

Winnaar Vlaamse Prijs van de Verkeersveiligheid 2015
Rijschool Donkmeer won in 2015 de Vlaamse Prijs van de Verkeersveiligheid dankzij hun inspanningen om de kwaliteit van de lessen op een
hoger niveau te tillen. Naast het aanleren van voertuigbeheersing en het inoefenen van verkeersdeelname bieden ze ook een opleiding aan
die leerlingen helpt ontdekken hoe hun unieke persoonlijkheid hen kan helpen om veilig te rijden.
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Fiscale cijferupdate
Vennootschapsbelasting

Tarieven notionele interestaftrek en investeringsaftrek voor aanslagjaar 2018 (boekjaar 2017)
Recent werden de tarieven voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bekendgemaakt voor de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek of ‘NIA’)
en de investeringsaftrek. Hierna volgen de nieuwe tarieven:
NIA

AJ 2017

AJ 2018

Gewoon tarief

1,131%

0,237%

Verhoogd tarief kleine vennootschappen

1,631%

0,737%

In vergelijking met boekjaar 2016 (aanslagjaar 2017) nemen de tarieven dus een felle duik en blijft er voor de grote vennootschappen nog maar
20% van het 2016 tarief over. Voor ‘kleine’ vennootschappen blijft er nog 45% van over. Dit betekent dat de notionele interestaftrek als fiscale
incentive nauwelijks nog iets voorstelt. Eén en ander heeft natuurlijk te maken met de lage OLO rentevoeten, maar er is toch een schril contrast
met de rentevoeten die bijv. gehanteerd worden voor de debetrente inzake rekening-courant schulden die voor aanslagjaar 2017 zelfs nog gestegen
is van 8,16% naar 9,27 %.
De tarieven voor de investeringsaftrek van hun kant blijven ongewijzigd voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018). De voornaamste tarieven voor
de éénmalige investeringsaftrek zijn:
Type investering

Kleine vennootschap

Grote vennootschap

Octrooien, milieuvriendelijke investeringen
13,5%
O&O, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen (horeca)

13,5%

Investeringen tot aanmoediging van hergebruik van verpakkingen van dranken en
nijverheidsproducten

3%

3%

Digitale investeringen

13,5%

0%

Investeringen in beveiliging

20,5%

0%

Andere investeringen (*)

8%

0%

Investeringen in zeeschepen

30%

30%

(*) Mits afstand van de notionele interestaftrek

Door de stijging van de gewone éénmalige investeringsaftrek naar 8% (voor investeringen sedert 2016) is het belangrijk om voor kleine vennootschappen telkens na te gaan of de vennootschap niet beter af is met de toepassing van de investeringsaftrek en voor het betrokken
boekjaar afstand te doen van de notionele interestaftrek. Doordat die afstand enkel geldt voor één boekjaar kan men van jaar tot jaar de meest
voordelige formule kiezen.
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Personenbelasting
Ook in de personenbelasting werden traditioneel een aantal fiscale parameters geïndexeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
forfaits.
Type

Geïndexeerd bedrag inkomstenjaar
2016

Geïndexeerd bedrag inkomstenjaar
2017

* leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

1910,00 EUR

1950,00 EUR

* anderen

860,00 EUR

880,00 EUR

* leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

950,00 EUR

970,00 EUR

* anderen

430,00 EUR

440,00 EUR

Kilometervergoeding voor dienstverplaatsing
met de eigen wagen

0,3412 EUR (*)

0,3363 EUR (**)

Vergoeding dienstreizen in België > 8 uur
(voorheen ‘middagmaal’)

19,22 EUR (***)

19,60 EUR (****)

Vergoeding dienstreizen in België
5 uur - 8 uur (voorheen ‘ontbijt’)

3,82 EUR (***)

3,90 EUR (****)

Kosteloos logies
(voorheen ‘avondmaal + ontbijt’)

23,04 EUR (***)

23,50 EUR (****)

Niet kosteloos logies
(voorheen ‘nachtverblijf’)

43,79 EUR (***)

43,65 EUR (****)

Voordeel alle aard
voor verwarming

voor elektriciteit (niet aangewend voor
verwarming)

(*) geïndexeerd bedrag voor de periode 1 juli 2015 – 30 juni 2016
(**) geïndexeerd bedrag voor de periode 1 juli 2016 – 30 juni 2017
(***) geïndexeerd bedrag voor de periode 1 januari 2014 – 30 juni 2016
(****) geïndexeerd bedrag vanaf 1 juli 2016

Type

AJ 2016

AJ 2017

Debetintresten op rekening-courant

8,16 %

9,27 %

Op het vlak van de vrijwilligersvergoedingen bij verenigingen (VZW’s, Stichtingen, …) werden de forfaits eveneens aangepast:
Type

Geïndexeerd bedrag inkomstenjaar
2016

Geïndexeerd bedrag inkomstenjaar
2017

Maximaal per dag

32,71 EUR

33,36 EUR

Maximaal per jaar

1.308,38 EUR

1.334,55 EUR
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Nieuwe regelgevingen in werking sinds 1 april ‘17

Syndicus van vereniging van medeeigenaars (VME) moet opgenomen
zijn in KBO
Iedere vereniging van mede-eigenaars (VME) zou moeten ingeschreven
zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en heeft ook een
(eigen) ondernemingsnummer. Deze inschrijving is al een aantal jaren
verplicht en gebeurt normalerwijze bij overschrijving in de openbare registers van nieuwe statuten of akten van wijziging van statuten voor oudere VME’s. Vanaf 1 april 2017 is het nu ook verplicht om de functie
van syndicus van een VME op te laten nemen in de KBO bij de
inschrijving van de VME.
Deze aanvulling is niet alleen verplicht voor beroepsmatige syndici
(lid van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), maar ook voor
niet-professionele fysieke personen die optreden als syndicus.
Deze aanvulling in de KBO moet gebeuren alvorens de opdracht van

de syndicus start. Indien er minder dan 8 dagen zijn tussen de beslissing tot benoeming en de ingangsdatum van de opdracht van de syndicus, is het in orde als de aanvulling KBO gebeurt binnen de 8 dagen na
de beslissing tot benoeming.
VME’s die reeds bestonden op 1 april 2017 krijgen tot 31 maart 2018
de tijd om de functie van syndicus te laten aanvullen bij hun KBO-inschrijving. Het is de VME of de syndicus zelf die de aanvraag tot aanvulling
bij een ondernemingsloket moet indienen. Voor de aanvulling in de KBO
wordt door het ondernemingsloket de gebruikelijke kost van 85,50 euro
(bedrag 2017) aangerekend. De aanvulling KBO zal gebeuren op basis
van het ondernemingsnummer of rijksregisternummer van de syndicus
in kwestie. n

Aangifte van schuldvordering bij
faillissement van debiteur kan enkel
elektronisch
Vanaf 1 april 2017 is het voor Belgische rechtspersonen (ook éénmanszaken!) verplicht om elke aangifte van schuldvordering in het kader
van een faillissement op elektronische manier in te dienen.
De indiening kan gebeuren door de schuldeiser zelf of door een bijzondere gemachtigde zoals een accountant of advocaat. De elektronische
indiening gebeurt via www.regsol.be. Hierbij moet ook het bankrekeningnummer worden meegedeeld waarop een tegoed betaald mag worden.
De stavingstukken zoals facturen en contracten worden elektronisch opgeladen en meegestuurd.

Nieuw is ook dat iedere schuldeiser die een aangifte van schuldvordering
wil indienen een “bij wet bepaalde bijdrage in de kosten” (de retributie),
dient te betalen. Dit is een vereiste om te kunnen worden aanvaard in het
faillissement. De retributie bedraagt momenteel 6 euro per ingediende
schuldvordering en valt niet onder de BTW.
Eens de indiening van de aangifte van schuldvordering in orde is, heeft
de schuldeiser toegang tot het elektronisch faillissementsdossier en kan
de aangifte via die weg nog aangepast worden. De schuldeiser kan dan
ook de evolutie van het dossier via deze elektronische weg volgen. n
Liesbeth Gordts (Senior Legal Counsel) en Anne Roucourt (Legal Partner)

De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen
Zelfstandigen kunnen zowel in de tweede als derde pensioenpijler een extralegaal pensioen opbouwen om het wettelijk pensioen aan te vullen. Tot
voor kort hadden zelfstandigen met een vennootschap uitgebreidere mogelijkheden bij de uitbouw van een extralegaal pensioen via de tweede pijler
dan de zelfstandigen zonder vennootschap, met name als natuurlijk persoon.
Zelfstandigen zonder vennootschap zullen vermoedelijk vanaf inkomstenjaar 2017 echter een extra mogelijkheid verkrijgen om hun
pensioen in de tweede pijler aan te vullen, aangezien de ministerraad eind juli 2016 een voorontwerp van de wet goedgekeurd heeft inzake de
pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen daarmee namelijk binnen de tweede pijler een extralegaal
pensioen opbouwen. Deze kan eveneens afgesloten worden door meewerkende echtgenoten en gevestigde zelfstandigen in bijberoep die sociale
bijdragen betalen die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage in hoofdberoep.
Meer informatie via www.bakertillybelgium.be n
											 Yves Coppens - Individual TAX Partner

