De 7 steengoede nieuwe fiscale
regeringsmaatregelen voor KMO’s
Geld halen uit uw vennootschap kan terug aan 15 en 10 procent
Startende KMO’s krijgen behoorlijke vrijstellingen
Vlaamse schenkingsrechten naar omlaag
De monsterboete is niet meer
De tax shift
Donderdag 18 juni 2015 van 19 tot 21 uur
met aansluitend receptie

Programma
De Regering MICHEL I heeft een aantal belangrijke maatregelen beslist.
1. De liquidatiereserve is ingevoerd. Wat betekent dat via een omweg de 10 procent belasting bij
het opdoeken van een vennootschap op een andere wijze, terug is ingevoerd. Die belasting moet
wel jaarlijks extra betaald worden en niet op het einde bij het ontbinden van de vennootschap.
Komt u voor die maatregel in aanmerking en maakt u al dan niet gebruik van die nieuwe
maatregel met zicht op de toekomst?
2. De Regering DI RUPO I had het mooie tarief van 15 procent roerende voorheffing afgeschaft en
verhoogd tot 25 procent. Nu kunnen via een nieuwe techniek alle vennootschappen terug
dividenden uitkeren aan 15 procent belasting. Ofwel gebeurt dat met vers kapitaal ofwel kan dat
bereikt worden met het betalen van die 15 procent in twee stadia: meteen 10 procent en daarna
nog eens 5 procent. Komt u in aanmerking voor deze nieuwe maatregelen, is deze nieuwe
methode interessant voor u en welke van beide kiest u best?
3. U kon de reserves die uw vennootschap had opgebouwd tot meestal boekjaar 2011 in kapitaal
vastklikken mits passage bij de notaris en het betalen van 10 procent roerende voorheffing om
die vijf jaar later belastingvrij uit te keren. De in de boekjaren 2012 en 2013 opgebouwde
reserves konden niet van die maatregel genieten. De Regering voorziet nu de mogelijkheid om de
reserves van die boekjaren vooralsnog vast te klikken aan 10 procent. Zo zullen in veel gevallen
de reserves van aanslagjaren 2012 en 2013 van die verse maatregel gebruik kunnen maken. Komt
uw vennootschap in aanmerking voor deze nieuwe bepaling en doet u best mee?

4. De Regering heeft het monster uit de boete gehaald. Het tarief gaat van 309 naar 103 of zelfs
51,5 procent. Maar daarnaast introduceert het nieuwe artikel een aantal bijkomende
mogelijkheden. Zo kan in sommige gevallen de boekhouding achteraf nog aangepast worden bij
het vaststellen van verdoken meerwinsten. Wanneer en hoe kan u gebruik maken van dit nieuwe
artikel?
5. De Regering voorziet mooie maatregelen voor startende KMO’s. Eén van die maatregelen is het
verlenen van een belastingvermindering in de personenbelasting aan wie nieuwe aandelen
verwerft door een inbreng in geld in een startende KMO. De belastingvermindering bedraagt in
principe 30 procent van het in aanmerking te nemen bedrag. Om jonge ondernemers te
ondersteunen, stelt de Regering verder voor om een specifieke maatregel inzake het niet
doorstorten tot 20 procent van de bedrijfsvoorheffing in te voeren voor KMO’s die minder dan 4
jaar oud zijn. Voor startende KMO’s die aan crowdfunding doen, wordt tevens de opbrengst van
dergelijke leningen bij de kredietverstrekker vrijgesteld van personenbelasting. Door een
wijziging van de criteria en berekeningwijze van de definitie van een KMO zullen vanaf 2016
meer vennootschappen kwalificeren als een KMO. Hoe zit dit bos maatregelen in elkaar?
6. De Vlaamse Regering plant de schenkingsrechten op onroerende goederen die in principe in de
rechte lijn worden geschonken behoorlijk te verminderen. Hoe zit de nieuwe regeling in elkaar?
7. Wat komt er terecht van de tax shift?

Spreker
Prof. Jan Verhoeye, accountant, belastingconsulent, werkleider UGent, voorzitter CBN, lid Hoge
Raad van Financiën

Plaats
Universiteit Gent • Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Campus Tweekerken
Auditorium André Devreker • Tweekerkenstraat 2 te 9000 GENT
Op het Sint-Pietersplein is een betalende ondergrondse parking (P10). De ingang van de campus is
vlakbij deze parking (in doodlopende straat links naast Sint-Pieterskerk).

Prijs
Het seminarie en de aansluitende receptie worden gratis aangeboden aan de klanten van De Deyne,
Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten.

Bijkomende inlichtingen
Els De Wielemaker • tel. 09 264 35 48 • els.dewielemaker@ugent.be
Annie Segers of Nadine Muys • tel. 09 372 88 11 • kantoor@ddv.be

Hoe Inschrijven?
Inschrijven kan via mail naar studiedag@ddv.be
Attest (2u), IAB (A0147/2009), (k)IBR, BIBF (in aanvraag)

