Boekhoudkantoor Marien bvba

boekhouding en fiscaliteit

Marien Johnny – Marien Tom – Elst Kristof – Ceulemans Dries

Aanslag geheime commissielonen
De fiscus knijpt niet langer een oogje dicht…
Sinds enige tijd zijn de richtlijnen betreffende de controles vennootschapsbelasting uitermate, zelfs
buitensporig, verstrengd. In die mate dat handelingen (boekingen) welke niet ondersteund worden door
bewijskrachtige documenten automatisch zullen worden belast tegen het tarief van 309% (= taxatie van
geheime commissielonen).
Dit komt er in realiteit op neer dat niet-verantwoorde handelingen worden beschouwd als
“niet aangegeven inkomsten”, welke dan als bestraffing tegen het bijzonder hoog belastingtarief worden
getaxeerd!!!
Het is van uitermate belang om u hiertegen te wapenen!

Aanslag geheime commissielonen in een notendop
Het gaat om een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting die de fiscus kan opleggen in drie
situaties:
•

Wanneer een vennootschap lonen, erelonen, commissies, vergoedingen, enz. betaald heeft
en/of voordelen van alle aard verstrekt heeft, maar die niet op de vereiste fiches vermeld heeft;

•

Wanneer een vennootschap verdoken meerwinsten gerealiseerd heeft die niet onder de
bestanddelen van het vermogen van de vennootschap teruggevonden worden;

•

Wanneer een vennootschap omkoopsommen heeft betaald.

Het tarief van de aanslag bedraagt 309% maar de aanslag behoort tot de aftrekbare beroepskosten.
In tegenstelling tot de gewone vennootschapsbelasting is de aanslag geheime commissielonen geen
verworpen uitgave en dus aftrekbaar als beroepskosten. Toch zijn de uiteindelijke nettokosten voor uw
vennootschap hoger dan wanneer uw vennootschap een fiche zou hebben opgemaakt.

Richtlijnen om de aanvullende aanslag te vermijden
•

Tracht privé- en beroepskosten zoveel als mogelijk te scheiden en wees redelijk;

•

Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken aangaande inkomsten en uitgaven;

•

Verricht al uw transacties (zowel ontvangsten als betalingen) via de officiële bankrekening;
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•

Het bijhouden van een KASBOEK is onontbeerlijk geworden. Dit houdt in dat alle ontvangsten en
uitgaven welke niet via de bankrekening gebeurden niet meer als “privé” ontvangen of betaald
worden aanvaard en dus dienen worden opgenomen in het “kasboek”. Het is bv. niet meer
voldoende dat een leverancier mededeelt dat er geen openstaande schuld meer is om aan te
nemen dat deze via de privé werd vereffend.
Dus boekingen op de rekening-courant (of lopende rekening) van de zaakvoerder of vennoten
worden minutieus gecontroleerd alsook de transacties op de klanten- en
leveranciersrekeningen. Dit houdt in dat een strikt onderscheid dient te worden gemaakt tussen
de boekhouding van de vennootschap en het privévermogen van de zaakvoerders en vennoten;

•

Het opnemen in de boekhouding van de vennootschap van investeringsgoederen of onkosten
met een gemengd gebruik (zowel bedrijfsmatig als privaat) dient bij boeking onmiddellijk te
worden uitgesplitst, zodat het privé-gedeelte op de rekening-courant moet worden geboekt.
Een afwachtende houding van u of van ons zal vermoedelijk leiden tot discussies met de
controle aangaande de al dan niet volledige of gedeeltelijke beroepsmatigheid ervan ;

•

Wanneer het kassaldo ontoereikend wordt om verdere kasbetalingen uit te voeren dient de
bijstorting in kas te gebeuren door ofwel een opname uit de bankrekening van de vennootschap
of door een “verantwoorde” privé storting (bv. door afname van de privé bankrekening).

Rijden en omzien
De verstrenging van de regels dringt ons allemaal een drastische mentaliteitswijziging op. Het begrip
“te goeder trouw” wordt door de fiscus volledig in de prullenmand gegooid. Indien niet de nodige
bewijsstukken kunnen worden voorgelegd wordt het vermoeden steeds uitgespeeld in het nadeel van de
belastingplichtige.
Een strikte opvolging van de hierboven aangehaalde richtlijnen is onontbeerlijk om onverwachte
“cadeautjes” te vermijden.
Sommige zullen hun creativiteit wat moeten intomen. Om te bepalen of een uitgave al dan niet privaat is,
kan een antwoord op één eenvoudige vraag volstaan: “Gebruik ik de kost of de uitgave voor mijn beroep?”
•

“Ja”: dan moet nog onderzocht worden of deze beroepskost toch aftrekbaar is ;

•

“Neen”: dan doe je deze kost beter niet op uw vennootschap tenzij uw vennootschap deze dan
doorrekent aan u of als bijkomend loon (voordeel van alle aard) toekent ;

•

“Gedeeltelijk”: dan dient het private deel van de kost ofwel als een loon te worden aangegeven, dan
wel te worden doorgerekend via uw rekening-courant.

Een inwerkingsperiode voor het navolgen van de administratieve verplichtingen loopt nog tot 30 juni 2012.
Vanaf dan zal niet meer worden afgeweken van de bijzondere taxatie door de controlediensten.
Het is dus VIJF VOOR TWAALF om ons allen aan te passen!!!!!

Onze gouden raad: GEBRUIK ENKEL DE FINANCIELE MIDDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP!!
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Voorbeeld ter verduidelijking
Stel een bedrijfsleider wenst een nieuw tv-toestel (€ 750,00) te kopen. Hij beslist een factuur te vragen op
naam van haar vennootschap. In eerste instantie levert deze bijkomende kost een belastingbesparing in de
vennootschapsbelasting op van € 255,00. (€ 750,00 * 34%). De totale netto- uitgave bedraagt dus € 495
( € 750,00 – € 255,00).
Indien tijdens een fiscale controle de uitgave beschouwd wordt als een voordeel van alle aard, zal het
kostenplaatje voor de vennootschap er als volgt uitzien:
Aankoop tv-toestel: € 750,00
In beginsel een aftrekbare beroepskost - belastingbesparing: € 750,00 * 34% = € -255,00
Aanslag geheime commissielonen: 750,00 * 309% = € 2.317.50
Aanslag geheime commissieloon is aftrekbaar: € 2.317,50 EUR * 34% = € -787,95

Totale uitgave = 2.024,55 EUR
Onze taak als adviseur
Wij zijn niet uw belastingcontroleur, integendeel. Het is uw taak om uw facturen en uitgaven kritisch te
overlopen en te interpreteren en ons opdracht te geven om bedragen, voordelen en private uitgaven al dan
niet op een loonfiche te vermelden, dan wel te boeken op uw rekening-courant.
Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn indien de belastingcontroleur dergelijke uitgaven ontdekt tijdens een
controle en de bijzondere aanslag toepast.
Wij zijn wel uw vertrouwenspersoon en adviseur, indien u dit wenst willen we samen met u uw documenten
nazien en u helpen om een beslissing te nemen over de bestemming van eventuele private uitgaven.
Geef ons gerust een seintje!

Meer info
Ons team staan paraat om u een duidelijk antwoord te geven op al uw vragen.
Neem zeker ook eens een kijkje op onze vernieuwd website! Hierop vindt u allerhande handige
tools en links die u kunnen helpen in uw fiscale zoektocht.

Wij zijn maandag tot donderdag bereikbaar van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u30.
Elke vrijdag tot 15u30.
Telefoon: 03/489.11.46
E-mail: info@boekhoudkantoormarien.be

Website: www.boekhoudkantoormarien.be
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