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Kent België ook een
Belastingplan?
België is een interessante markt voor Nederlandse
ondernemers. Vaak zetten zij hier hun eerste stappen
op de internationale markt. Maar kent België
dezelfde belastingafspraken als in Nederland?

Een vraagstuk waar je als ondernemer niet elke dag bij stil
staat. Tot het moment dat het zover is.
In deze whitepaper leest u waar u rekening mee moet houden,
welke belangrijke zaken u moet weten en wat wij voor u
kunnen betekenen.
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Zakendoen in België
België is een interessante markt voor
Nederlandse ondernemers. Vaak zetten zij hier
hun eerste stappen op de internationale markt.
Logisch, de toegang tot België is laagdrempelig
en vraagt rela-tief weinig startkapitaal. Dat
neemt niet weg dat een goede kennis van het
fiscale stelsel belangrijk is. Dat geldt ook voor
grensarbeiders en (vakantie)woningeigenaren
aan weerszijden van de grens. België is een
goede buur en een EU-lidstaat, maar met
andere wet- en regelgeving. We zetten een
aantal belangrijke zake voor u op een rijtje.
Schipper Accountants heeft veel specifieke
kennis op het gebied van de Belgische en
Nederlandse fiscale wet- en regelgeving en de
manier waarop deze zich tot elkaar verhouden.
Deze expertise is van belang voor iedereen die
woont en/of werkt in de grensstreek. Dit geldt
uiteraard voor ondernemers die zaken doen
over de grens, maar ook voor grensarbeiders
of mensen die een (vakan-tie)woning bezitten
aan de andere kant van de grens.
Fiscale wijzigingen bij de Zuiderburen
In Nederland is Prinsjesdag traditiegetrouw het
moment waarop het kabinet de fiscale plannen
voor het volgende kalenderjaar (en soms ook
de jaren erna) presenteert. Na behandeling in
de Tweede en Eerste Kamer wordt de nieuwe
belastingwetgeving definitief ingevoerd. Ook
in België wordt de fiscale wet- en regelgeving
regelmatig tegen het licht gehouden. Dit
gebeurt op federaal niveau, maar ook – en
sinds de zesde Belgische staatshervorming in
toenemende mate – op gewestelijk niveau.
Zo werden de hoofdlijnen van het Vlaamse
fiscale beleid in september 2019 in het toen
bereikte regeerakkoord van de Vlaamse
regering uiteengezet en werd op federaal
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niveau de programmawet op 20 december
2020 aangenomen waarin onder meer de
fiscale beleidsvoornemens van een wettelijke
grondslag werden voorzien.
Hervorming van de
vennootschapsbelasting
De hervorming van de Belgische
vennootschapsbelasting, zoals verankerd in
de gelijknamige wet van 25 december 2017, is
inmiddels voltooid. Van een belasting met een
hoog tarief en een smalle belastinggrondslag
is de vennootschapsbelasting hervormd tot
een belasting met een laag tarief een brede
belastinggrondslag waarmee België in de
pas loopt met internationale ontwikkelingen.
Het tarief van de vennootschapsbelasting is
in 2021, evenals in 2020, 25%. Daarnaast is er
een verlaagd tarief van 20% over de eerste
€ 100.000 winst. Om van dit verlaagde tarief
gebruik te kunnen maken, moet er aan enkele
voorwaarden worden voldaan:
• U moet een zogeheten kleine
vennootschap zijn. Kleine
vennootschappen zijn vennoot-schappen
die, in de regel, minder dan vijftig
werknemers hebben, een jaaromzet lager
dan negen miljoen euro boeken met een
balanstotaal van minder dan viereneenhalf
miljoen euro.
• Er moet een bruto bezoldiging van
minimaal € 45.000 worden uitgekeerd
aan minstens één bedrijfsleider. Als het
resultaat van de vennootschap kleiner is
dan € 45.000, volstaat een bezoldiging
gelijk aan het resultaat. Aan deze
voorwaarde hoeft pas voldaan te worden
vanaf het vijfde belastbare tijdperk vanaf
de oprichting van de vennootschap.

Afschrijvingsmethode
Een van de aftrekposten die bij de hervorming
van de vennootschapsbelasting sneuvelde
is de afschrijving in één keer, in het jaar van
aanschaf of voortbrenging, van investeringen
gedaan door kleine vennootschappen. Het
totale bedrag van de bij aankoop komende
kosten kan nog wel in één keer door kleine
vennootschappen ten laste van het resultaat
gebracht worden.
Met ingang van 2020 kan er in de
vennootschapsbelasting niet meer degressief
afgeschreven worden, ook niet door kleine
vennootschappen. Dit geldt voor activa
die verkregen zijn of tot stand worden
gebracht op of na 1 januari 2020. Op activa
van oudere datum waarop al degressief werd
afgeschreven, kan degressief afgeschreven
blijven worden.
Investeringsaftrek
Kleine vennootschappen die investeringen
doen worden daarvoor fiscaal beloond met
een extra aftrek van de belastbare winst: de
investeringsaftrek. Normaliter is deze aftrek 8%
van de aanschaffingswaarde van het activum,
maar in verband met de COVID-19 pandemie
is dit percentage verhoogd tot 25% voor
investeringen die men doet in het tijdvak 12
maart 2020 tot 31 december 2022.
Autofiscaliteit
De aftrek van autokosten is vanaf 2020
ingrijpend gewijzigd. De aftrekbaarheid is nu
afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.
Milieuvriendelijke auto’s worden bevoordeeld,
auto’s met een grote CO2-uitstoot worden
extra benadeeld. De aftrek van aan de auto
gerelateerde kosten, zoals brandstof, volgt
het aftrekpercentage dat op de auto van
toepassing is. Zijn de kosten van de auto
voor bijvoorbeeld 95% aftrekbaar, dan geldt
dat ook voor de andere kosten die met die
auto samenhangen. Het aftrekpercentage is
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minimaal 50% en maximaal 100% tenzij de
auto een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram
per kilometer heeft. In dat geval kan slechts
40% van de autokosten afgetrokken worden.
De fiscale wet werpt tevens een drempel
op voor het gebruik van zogenoemde ‘valse’
hybrides. Dit zijn hybride auto’s met een
relatief kleine batterij (minder dan 0,5 KWh per
100 kg wagengewicht) of een CO2-uitstoot
van meer dan 50 gram per kilometer. Bij deze
auto’s wordt het hybridekarakter weggedacht.
Zij krijgen dezelfde fiscale behandeling
als een vergelijkbare auto met enkel een
brandstofmotor.
Woonbonus - Registratierechten
De zesde staatshervorming betekende
onder meer de overdracht van de federale
overheid naar de gewestelijke overheden
van bevoegdheid op het gebied van het
woonbeleid. Aansluitend introduceerde
Vlaanderen met ingang van 1 januari 2014
de woonbonus als fiscale stimulans voor
de aankoop van de eigen woning. In het
regeerakkoord van de Vlaamse regering
2019-2014 wordt daarop teruggekomen. De
woonbonus, zo signaleren de betrokken
partijen, heeft de huizen enkel duurder
gemaakt. Ze blijft behouden voor hypothecaire
leningen aangegaan tot 31 december 2019
maar maakt voor woningaankopen die daarna
gebeuren plaats voor een verlaging van het
verkoop- of registratierecht. Voor de aankoop
van een eigen woning geldt met ingang
van 1 januari 2020 een verkooprecht van 6%
over de aanschafwaarde van de woning, en
een verkooprecht van 5% als daarbij een
verbintenis tot energetische renovatie van
de woning wordt aangegaan. Ter vergelijking,
de overdrachtsbelasting in Nederland voor
de aanschaf van een eigen woning is 2%. De
afschaffing van de woonbonus in combinatie
met de verlaging van het verkooprecht is een
belangrijke en welkome vereenvoudiging van
de fiscaliteit van de eigen woning.

Maatregelen op het gebied van loonkosten
Het verschil in werkgeverslasten tussen
Nederland en België was altijd aanzienlijk. Door
de volgende maatregelen heeft België dit verschil
belangrijk teruggebracht en zijn internationale
concurrentiepositie verbeterd.
• Het algemene tarief van de
werkgeversbijdrage in de sociale lasten werd
voor werkgevers in de private profitsector
verlaagd naar 25% van het brutoloon. Eerder
was dit percentage nog circa 32%.
• De sociale zekerheidspremies voor
zelfstandigen werden verlaagd.
• Speciale doelgroepverminderingen in de
sociale laste werden geïntroduceerd voor
bijvoorbeeld eerste aanwervingen tot zes
werknemers en de aanwerving oudere
werknemers.
Verlengen wachtperiode niet geregistreerde
schenkingen
Een schenking van roerende goederen, zoals
geld, hoeft u – als u inwoner van Vlaanderen
bent – niet te registreren bij het voor u bevoegde
kantoor Rechtszekerheid. En dan is er geen
schenkbelasting verschuldigd. Komt u echter te
overlijden binnen de zogenoemde verdachte
periode, dan wordt de schenking geacht deel uit
te maken van uw nalatenschap en is er door de
begunstigde alsnog belasting verschuldigd, geen
schenkbelasting, maar de hogere erfbelasting. Die
verdachte periode was lange tijd drie jaar, maar is
voor schenkingen gedaan op of na 1 januari 2021
op vier jaar gebracht. Met deze maatregel wil
de Vlaamse regering haar burgers aanmoedigen
om te kiezen voor de fiscaal voordelige en
rechtszekere geregistreerde schenking. Voor de
hoogte van het schenktarief hoeft u het niet te
laten. Dat is 3% voor schenkingen aan kinderen
en 7% voor schenkingen aan derden. In Nederland
zijn deze tarieven 10%, respectievelijk 30% voor
schenkin-gen tot € 128.751.
Om met het oog op de verdachte periode het
tijdstip van de schenking te kunnen bewijzen
werden niet-geregistreerde schenkingen veelal
vastgelegd bij een in Nederland gevestigde
notaris. In tegenstelling tot hun Belgische
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ambtsgenoten hoeven Nederlandse notarissen
namelijk geen akten in België te registreren die
ze voor inwoners van België opstellen. Deze
‘kaasroute’ werd met ingang van 15 december
2020 gesloten. Schenkingsakten die een inwoner
van Vlaanderen nu door een niet in België
gevestigde notaris laat opstellen, moeten door
de schenker zelf in België worden geregistreerd.
En alsdan is er door de schenker gewoon
schenkbelasting verschuldigd.
Erfenissen
Op het gebied van de Vlaamse erfbelasting zijn er
nog twee opvallende zaken.
Op 1 juli 2021 wil de Vlaamse regering de
erfbelasting verder moderniseren door de
afschaffing van het duolegaat en de invoering van
een ‘vriendenerfenis’.
Bij het duolegaat wordt een legaat aan een goed
doel tussengeschakeld louter of vooral met
de bedoeling om de erfbelasting op een ander
legaat, aan bijvoorbeeld een neef of een nicht,
te drukken. Als u zo’n duolegaat in uw testament
opgenomen heeft, is het raadzaam om dat
testament opnieuw te laten beoordelen.
Met het instrument van de vriendenerfenis
krijgen mensen de kans om maximaal € 15.000
van hun erfenis na te laten aan een of meer in
hun testament benoemde vrienden of verre
familieleden onder het gunstige tarief dat ook van
toepassing is op verkrijgingen door kinderen en
partners.
België Desk
Ook onze zuiderburen zijn actief op het gebied
van belastinghervormingen en de zoektocht naar
een eerlijkere manier van belastingheffing. In
België is bovendien sprake van een onderscheid
in federale en gewestelijke belastingen. Leuker
kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet,
geldt dus ook voor onze zuiderburen! De België
Desk van Schipper Accountants biedt uitkomst.
Onze specialisten zitten voor u klaar om al uw
fiscale vragen te beantwoorden.

Wilt u meer informatie?
Ga dan naar onze België desk via
www.schipperaccountants.nl/Belgiedesk
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