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CENTUM Nieuwsbrief 
 

Cijfers zijn onze passie maar u als ondernemer en bedrijf staan voor ons 
centraal. Met de precisie van een cardioloog gaan wij het kloppend hart van 
uw onderneming op de monitor zetten. We gaan luisteren, kijken en bijsturen 
waar mogelijk, dit op een permanente en proactieve manier. Een 
voortdurende begeleiding van uw onderneming door te analyseren, 
informeren, sensibiliseren, trainen en kritisch te zijn. Dit alles met als doel uw 
onderneming in topvorm te houden, waardoor u als ondernemer kan 
bezighouden met waar u goed in bent en dat er na het actief ondernemen een 
even aangename periode komt. 

 

Een onderneming kan maar succesvol zijn als de 
ondernemer ook ziet en begrijpt waar er geld 

verloren gaat en vooral ingrijpt.  

 
Één van de punten hierbij is de fiscaliteit. Eenvoudig gezegd: belastingen 
betalen. Succesvol zijn en geen belastingen betalen dat gaat niet samen. 
Hetgeen wat niet moet is teveel belastingen betalen, daaraan gaat geld 
verloren. Vaak zit het hem in de kleine dingen met grote gevolgen of in de 
opportuniteiten die over het hoofd gezien worden. 

Met deze eindejaars-à la carte willen we enkele topics in het licht zetten die 
heel belangrijk zijn en bij veel ondernemers onbekend en dus onbemind 
blijven. 

Mochten er vragen opduiken, neem dan zeker contact met ons en we 
begeleiden u hier verder in. Voor nog andere tips en info, bezoek zeker onze 
website. 
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Onbekend is onbemind 
 

Optimalisatie sociale bijdragen 

Uw belastingdruk verlagen met een nuttig fiscaal aftrekbare uitgave én geen 
vervelende afrekening meer in de bus? 

Dan is het aangewezen om reeds in het jaar van verdienste voldoende bijdragen te 
betalen opdat er geen onaangename verrassingen volgen. U kunt zelfs nog uw 
afrekening over inkomstenjaar 2019 voor zijn.  

Resultaat, u ontvangt geen vervelende afrekening meer in de bus én de betaling is dit 
jaar nog fiscaal aftrekbaar zodat én de personenbelasting én de sociale bijdragen in 
2020 dalen. 

 

Investeringsaftrek - bijkomende kostenaftrek 25% 

U bekomt bovenop uw investeringsbedrag (excl. BTW) een kostenaftrek van 25% 
wanneer u overgaat tot investering in nieuwe activa, die uitsluitend gebruikt worden 
voor uitoefening de van uw beroepsactiviteit. De investering in uw personenwagen 
en smartphone valt hier bijvoorbeeld niet onder, daar deze ook deels privé gebruikt 
wordt.  

Er werd reeds aangekondigd dat de investeringsaftrek van 25% omwille van de 
corona-uitbraak verlengd zal worden tot en met 31/12/2022. 

 

 

 

 

 

Optimalisatie voorafbetalingen 

Idealiter stort u bij de eerste deadline (voor 10/4) 75% van de geschatte verschuldigde 
belastingen. Daarmee wordt de belastingvermeerdering van 6,75% herleid tot nul. 
Theoretisch klinkt dit allemaal zeer mooi, echter in de praktijk moet u reeds een 
goede inschatting én planning maken van uw voorafbetalingen om enig voordeel te 
genieten.  

Wanneer de laatste deadline verstreken is en u heeft onvoldoende voorafbetalingen 
uitgevoerd dan kan u met behulp van Tax Shelter, zie verder, last minute een 
belastingvermeerdering afwenden. 

Nieuwe investeringen gedaan vanaf 12 maart 
2020 tot 31 december 2022 (!!) geven recht op 

een eenmalige investeringsaftrek van 25 % in de 
personen- én in de vennootschapsbelasting. 
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LOON UIT DE 
VENNOOTSCHAP: TIJD OM 
DE PUNTJES OP DE I TE 
ZETTEN 

Er zijn heel veel wegen die leiden 
naar een optimale fiscaal 
interessante inkomensstroom 
vanuit uw vennootschap. Dat 
inkomen hoeft niet altijd geld te zijn 
maar kan ook iets anders zijn zoals 
de aankoop van kunstwerken, de 
aankoop van een auto, fiets, moto, 
diverse privaatkosten,  … Dit zijn 
natuurlijk allemaal zaken die niet 
voor iedereen in aanmerking 
komen.  

Op een bedrag van 
100.000 euro maakt een 
juiste verdeling al vlug 
een verschil van 18.000 
euro. Geen doe-het-zelf 
truc. We fine tunen dit 
samen en kijken vooral 

of er niet nog andere 
oplossingen zijn. 

Wat wel voor iedereen geldt, is de 
mogelijke perfecte combinatie van 
loon en van winstuitkering. In 
plaats van een hoog belast loon uit 
te keren, kan dit verminderd 
worden en aangevuld worden met 
een winstuitkering om hetzelfde 
resultaat te bereiken en om een 
goed gevoel te hebben. 

Tax Shelter 

Als laatste redmiddel in het 
optimaliseren van het belasting-
verhaal binnen uw vennootschap 
wordt meestal voor Tax Shelter 
geopteerd omdat dit alles in de 
laatste dagen van uw boekjaar kan 
geregeld worden en last minute een 
‘grote’ wijzing in belastingdruk kan 
teweeg brengen. 

 

De Tax Shelter moedigt bedrijven 
ertoe aan te investeren in de 
Belgische audiovisuele & podium-
kunsten sector,  in ruil voor een 
zeer interessant belastingvoordeel.  

Met toepassing van Tax Shelter 
compenseert u enerzijds een 
belastingvermeedering door onvol-
doende voorafbetalingen en 
anderzijds levert het u zelfs een 
bijkomend fiscaal – én financieel 
voordeel op.   

Het levert u een hoger rendement 
op dan normale voorafbetalingen, 
echter is Tax Shelter beperkt in 
functie van het fiscaal resultaat van 
uw vennootschap waardoor een 
combinatie van zowel Tax Shelter 
en voorafbetalingen aangewezen 
blijft, dit is maatwerk! 
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De toppers 
 

IPT - pensioenplanning én fiscale optimalisatie én financieringsvorm 

Het wettelijk pensioen voor de zelfstandige in België is op vandaag nog steeds geen 
vetpot. Om uw pensioenplanning en belastingdruk in eigen handen te nemen is het 
belangrijk om zelf de financiering van uw pensioen uit te balanceren.  

Mits invulling van de voorwaarden, 80% regel en het verkrijgen van een regelmatig 
loon, is de betaalde premie individuele pensioentoekenning (IPT) 100% aftrekbaar 
in uw vennootschap. De latere uitkering wordt op vandaag nog steeds gunstig 
belast. 

U bent nooit te oud om aan uw IPT pensioenplanning te beginnen, want u kunt via 
een backservice 10 verloren jaren inhalen. Deze inhaalbeweging is mits naleving van 
de geldende voorwaarden ook 100% aftrekbaar in uw vennootschap. 

Als alternatieve financieringsvorm kan u via de vroegtijdige opname van het IPT-
kapitaal uw vastgoedproject rondkrijgen: u neemt nu al (een deel) van uw later 
pensioenkapitaal op. 

 

10,09%                                                     
NETTO TOTAAL                          

RENDEMENT

5,25%                                                          
FISCAAL VOORDEEL

4,84%                                                          
FINANCIEEL VOORDEEL

+



 

Activeer slapend geld 

Opvolging openstaande klanten 

Als u de nodige moeite heeft gedaan om uw factuur in te vorderen dan kan een 
waardevermindering geboekt worden en deze fiscaal vrijgesteld worden: u wordt 
met andere woorden niet meer belast op de niet ontvangen omzet. 

Is uw klant failliet dan is het voldoende aangetoond om de vrijstelling te bekomen. 
In het kader van de Covid19-crisis werd bevestigd dat dit ook een bijzondere 
omstandigheid is die de vrijstelling rechtvaardigt. Uiteraard onder een aantal 
strikte voorwaarden. 

Wat met de BTW? U heeft deze reeds betaald maar niet ontvangen van uw klant.  

Bij ontvangst van een fiscaal attest van de curator van faillietverklaring of via de 
aangifte van schuldvordering als bewijs kan de BTW, die nooit ontvangen werd, 
gerecupereerd worden via uw BTW aangifte. 

 

Correcte waardering van de voorraad 

Indien uw goederen een waardevermindering ondergaan, denk maar aan 
kledingzaken waarbij de voorraad snel gedateerd is, kan deze ook geboekt worden 
en als fiscaal aftrekbare kost in mindering genomen worden. 

Een belangrijke verliespost voor vele ondernemers is de voorraad. Een stock aan 
goederen is essentieel voor uw onderneming. Echter een té grote voorraad is een 
killer voor uw cash-flow en een foutief gewaardeerde stock is nefast voor de 
margeberekening.  
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Dé extra troef bij uw belastingcontrole - Fiscale rechtsbijstandsverzekering   

De kans dat je als ondernemer met een fiscale controle te maken krijgt, is sterk toegenomen. Ook na corona 
zullen de controles verderlopen en veranderen van toon. Omdat de gevolgen van deze fiscale controles 
financieel en emotioneel hoog kunnen oplopen, moet je kunnen rekenen op de intensieve bijstand van een 
accountant en advocaat . 

Deze polis vergoedt zowel de erelonen van uw accountant én advocaat. U beschikt door deze verzekering 
over een extra troef, die u kunt inzetten wanneer u niet akkoord bent met de stelling van een controle. Dit zal 
niet alleen uitwerking hebben op uw financiën maar ook op uw gemoedsrust.   

Neem vrijblijvend contact op met ons indienu hier meer informatie over wenst. 


