EDITORIAAL

Steun voor onze kmo’s!

D

e volgende opmerkelijke uitspraak wordt toegeschreven aan Winston Churchill: “Some people regard private enterprise as a predatory tiger to be
shot. Others look on it as a cow they can milk. Not
enough people see it as a healthy horse, pulling a sturdy
wagon.”1

In ons huidige belastingstelsel is één ding zeker: de fiscale
maatregelen die de laatste jaren werden genomen, hebben de
kmo’s en hun bedrijfsleiders niet gespaard.

–
–
–

–
–

Deze waren nodig om onze te fragiele financiën te consolideren of om bepaalde achterpoortjes – die sommige ondernemingen met weinig scrupules te baat hadden genomen – af te sluiten. Toch hebben ze zowel het concurrentievermogen als het
moreel van heel wat bedrijfsleiders ondermijnd.
We zetten de belangrijkste fiscale maatregelen van de afgelopen twee jaar even op een rijtje:
–
belasting van 25,75 % op de meerwaarden op aandelen die
minder dan één jaar in het bezit zijn;
–
verhoging van de roerende voorheffing op dividenden en
interesten;
–
vermindering van het tarief van de notionele interestaftrek
en verbod tot overdracht van de aftrek ervan;
–
omvorming van de aftrek van bepaalde uitgaven in minder
voordelige belastingverminderingen;
–
einde van de belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen;
–
aanzienlijke verhoging van de belasting op de voordelen
van alle aard (vooral het voordeel voor de gratis terbeschikkingstelling van een gebouw door een vennootschap);
–
schrapping van elke mogelijkheid om een nieuwe interne
voorziening aan te leggen en toepassing van een afzonderlijke aanslag van 1,75 % op de reeds gevormde voorziening;

antimisbruikbepaling waarvan het gebruik dreigt misbruik
uit te maken;
verwerping van 17 % van het voordeel van alle aard voor
een bedrijfswagen als VU;
onmiddellijke belasting van 10 % op de in het kapitaal
vastgeklikte reserves om te ontsnappen aan de verhoging
van de roerende voorheffing op liquidatieboni (tarief vastgesteld op 25 % vanaf 1 oktober 2014);
verdubbeling van de btw-boetes (zelfs voor kleine inbreuken);
verhoging van bepaalde registratierechten (rechten op de
erfpacht opgetrokken van 0,2 % tot 2 %).

Wellicht kwam elke bedrijfsleider van een kmo wel op het
ene of andere moment voor een verrassing te staan. Dat kan
moeilijk anders!
Meer dan ooit is het wenselijk om deze fiscale vloedgolf te
stuiten en het wederzijdse vertrouwen tussen de belastingplichtigen, hun adviesverleners en de Staat stapsgewijs te herstellen.
Dit gebeurt geleidelijk aan dankzij de initiatieven van de huidige minister van Financiën Koen Geens en zijn kabinet. Meer
bepaald op het vlak van de bijzondere aanslag op geheime
commissielonen.
Nadat de wet van 17 juni 2013 tot versoepeling van het toepassingsgebied van de bijzondere aanslag op geheime commissielonen in werking is getreden, hebben de minister en de administratie op 22 juli 2013 een nieuwe circulaire gepubliceerd.
Voortaan wordt de bijzondere aanslag op geheime commissielonen als een uitzonderingsmaatregel beschouwd. Hiermee
brengt de nieuwe circulaire belangrijke veranderingen aan, en
zorgt ze voor een zeer positieve sfeer.
In een moeilijke budgettaire situatie vergt elk initiatief in dat
verband zowel moed, langetermijnvisie als het talent van een
equilibrist.
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“Sommige mensen zien de ondernemer als een tijger die moet worden

afgemaakt, of een koe die ze kunnen melken. Slechts weinigen zien hem als
het paard dat de kar trekt.”

We dienen te erkennen dat er de laatste maanden een nieuwe
positieve impuls lijkt door te breken, hoewel sommigen die
nog te schuchter vinden.
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Deze nieuwe wind kan door de recente voorstellen en bepalingen heen worden opgemerkt.
In de eerste plaats verheugen we ons over het voornemen
van de minister om te streven naar ‘duurzame tax-cificatie’.
In zijn persbericht van 19 juli 2013 drukte hij het als volgt
uit: “Vandaag hebben we de eerste stap richting een hernieuwd wederzijds vertrouwen gezet. Via concrete actiepunten zullen we het wederzijdse vertrouwen herstellen waar
nodig en optimaliseren waar mogelijk”. Concreet stelt de
minister voor om een overlegplatform op te richten bestaande uit economische beroepsbeoefenaars en leden van
de administratie. De minister is ook voorstander van verschillende belangrijke veranderingen die de uitoefening van
ons beroep kunnen verbeteren, zoals het verlenen van exclusiviteit voor vertegenwoordiging aan erkende beroepsbeoefenaars of het uitbreiden van de witwasmeldingsplicht
tot consultants die geen lid zijn van het Instituut.
Dit project wordt concreet uitgewerkt aan de hand van
vier werkgroepen. De eerste werkgroep spitst zich toe op de
exclusieve vertegenwoordiging van de belastingplichtige
wanneer een onderneming en een ondernemer deze dienst
wensen te outsourcen. De tweede werkgroep zal zich bezighouden met de strijd tegen het witwassen van geld en zal
duidelijke en concrete gedragsregels uitschrijven inzake de
meldingsplicht bij de CFI. De derde werkgroep moet werkontmoetingen tussen de Instituten en de administratie bewerkstelligen. Ten slotte zullen fiscale specialisten van de
administratie en de Instituten samenkomen binnen een
vierde werkgroep om de toepasbaarheid van de fiscale teksten te verbeteren. Vier mooie werven, dus.
De toon is gezet voor een nieuwe stijl!
Met de programmawet van 28 juni 2013 bewijst minister
Koen Geens zijn wens om kmo’s die hun eigen vermogen
willen consolideren, een handje te helpen. Deze bevat nog
een bepaling die aantoont dat de minister het risicokapitaal
niet langer wil afstraffen, maar wil aanmoedigen. Misschien
zocht hij zijn inspiratie in de befaamde Monory-Declercqwetten. Want de regering heeft er via haar minister van Financiën voor geopteerd om een nieuw tarief van roerende
voorheffing van 15 % in te voeren, alleen voor kmo’s. De
regel is zowel van toepassing voor kapitaalverhogingen als
voor de oprichting van nieuwe kmo’s. Het recept is heilzaam: het biedt tal van vennootschappen via dit manna aan
vers geld de mogelijkheid om terug op het rechte pad te
komen of hun activiteiten nieuw leven in te blazen. De
maatregel geldt alleen voor vennootschappen die op basis
van de criteria van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine vennootschappen worden beschouwd
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voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. De roerende
voorheffing wordt verlaagd tot 20 % voor de dividenden die
worden verleend of toegekend uit de winstverdeling van
het tweede boekjaar na dat van de inbreng en tot 15 % voor
de dividenden die worden verleend of toegekend uit de
winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng en bij de latere winstverdelingen.
Nu heel wat politieke verantwoordelijken enkele maanden voor de verkiezingen oproepen tot een algemene verhoging van de roerende fiscaliteit, via een buitensporige belasting van de roerende inkomsten of de invoering van een
hoge belasting op de meerwaarden op aandelen – ongeacht
of die meerwaarden al dan niet speculatief zijn – lijkt die
fiscale aanmoediging van de ondernemingsgeest bijna een
fiscaal mirakel. We kunnen ons alleen maar verheugen over
deze nieuwe trend en hopen dat de maatregelen die we zonet hebben belicht, nog maar het begin zijn van een nieuwe
verantwoordelijke en visionaire ingesteldheid.
Op het vlak van de liquidatieboni betreuren we de belastingverhoging waardoor de roerende voorheffing op 25 %
werd gebracht. Volgens ons hebben de liquidatieboni niet
dezelfde aard als de klassieke dividenden die door een onderneming uitgekeerd worden en is er geen gelijkaardig fiscaal
regime nodig. Wij willen de minister echter bedanken omdat hij de overgangsmaatregel voor de liquidatieboni ietwat
versoepeld heeft. We herinneren u even aan de modaliteiten: voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren, zal aan de termijnvoorwaarde geacht worden
voldaan te zijn als de dividenden ten laatste op 31 december
2013 worden toegekend en als de roerende voorheffing van
10 % wordt betaald tegen 15 januari 2014. Maar er is versoepeling wat betreft de inbreng en kapitaalverhoging. Deze
moeten slechts geformaliseerd worden, uiterlijk tegen
31 maart 2014. Dankzij deze versoepeling krijgen de notarissen, maar ook de economische beroepsbeoefenaars – die dit
jaareinde onder zware druk liggen – meer ademruimte.
Telkens als onze minister dergelijke uiterst nuttige initiatieven neemt, kan hij altijd rekenen op de unanieme steun
van onze beroepsgroep.
Vandaag moet meer dan ooit alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat meer en meer bedrijfsleiders
in zo goed mogelijke omstandigheden de kar blijven trekken en niet langer, zoals te vaak het geval is, als loutere
melkkoeien worden beschouwd.
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