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          Jaargang 1, Nieuwsbrief n° 4 

Ben je een jonge onderneming ?  Dan kan je deze bijzondere 
fiscale voordelen niet laten liggen. (I)  Richtte je jouw vennootschap niet langer dan 4 jaar geleden op dan wachten je bijzondere fiscale stimuli. Doel van de hier besproken maatregel is om investeringen door jonge ondernemingen fiscaal flink te bevoordelen. Hieronder kijken we naar een maatregel die het investeren in digitale infrastructuur moet bevorderen  vergemakkelijken om kapitaal op te halen.  De drie andere maatregelen lichten we in volgende nieuwsbrieven toe.  Waarop mikt dit initiatief ? Waarop mikt dit initiatief ? Waarop mikt dit initiatief ? Waarop mikt dit initiatief ?   Ben je iemand die wil investeren in een jonge vennootschap? Dan kan je genieten van een belastingvermindering van 30% tot 45%.   Het fiscaal voordeel? Het fiscaal voordeel? Het fiscaal voordeel? Het fiscaal voordeel?  Heb je zelf een KMO****? Wie investeert in jouw bedrijf, krijgt een belastingvoordeel van 30%. Heb je een microbedrijf********? Wie investeert in jouw bedrijf, krijgt een voordeel van 45%.  

    Voorwaarden: Voorwaarden: Voorwaarden: Voorwaarden:  De maximumdrempel ligt op 250.000 € voor via deze weg op te halen kapitaal.  Jouw bedrijf is geen vastgoed- of managementvennootschap, heeft zijn zetel in België en werd opgericht na 1 januari 2013.  De investeerder mag op deze manier maximaal 100.000 € per jaar investeren én moet zijn/haar aandelen minstens 4 jaar aanhouden. Zowel vreemden als kennissen mogen investeren in jouw bedrijf. Bedrijfsleiders en bestuurders zijn uitgesloten. (jammer, zou te mooi zijn geweest) Geldt voor investeringen vanaf 1 juli 2015.                 

Concreet voorbeeld gewenst Concreet voorbeeld gewenst Concreet voorbeeld gewenst Concreet voorbeeld gewenst    Jouw levenspartner/ echtgeno(o)t(e) investeert voor het einde van dit jaar 10.000 euro in jouw jonge KMO. Bij de aangifte van de personenbelasting voor 2016 krijgt uw echtgenote hier een belastingsvermindering voor van 30% . Dankzij haar investering in uw KMO zal zij 3.000€ minder belastingen betalen.  Klasseert uw bedrijf onder de noemer ‘microbedrijf’, dan is het fiscaal voordeel zelfs 45%    
 Ons advies !Ons advies !Ons advies !Ons advies !        Allicht is een goed gesprek met uw accountant een eerste goede stap vooraleer je enthousiast op deze maatregel ingaat.  Ze zal allicht zuurstof verstrekken aan onze Belgische ondernemers.  

Nieuwsbrief Zelfstandigen  

        & vennootschappen       21 11 2015 
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 ****Een KMO is een vennootschap van maximaal 100 werknemers die minstens aan 2 van deze 3 criteria voldoet:  • Uw balanstotaal is niet groter dan 3.650.000 euro;  • Uw omzet is niet groter dan 7.300.000 euro;  • U heeft gemiddeld maximaal 50 werknemers. 
 ********Een microbedrijf is een vennootschap die minstens aan 2 van deze 3 criteria voldoet:  • Uw balanstotaal is niet groter dan 350.000 euro;  • Uw omzet is niet groter dan 700.000 euro;  • U heeft gemiddeld maximaal 10 werknemers.  

      
 Benieuwd naar de drie andere fiscale stimuli (investeren in digitale infrastructuur, loonlastenverlaging en alternatieve financiering)? Lees dan zeker onze volgende ‘Nieuwsbrief Zelfstandigen & Vennootschappen. ‘,  We hopen dat de korte en bondige schrijfwijze jouw aandacht vasthoudt en je met de inhoud van de Nieuwsbrief écht aan het werk gaat. Uiteraard zijn we altijd bereid tot verdere toelichting.   
 

 

 

 

 

 

                      

 Deze nieuwsbrief wordt verspreid door Drees Life Services BVBA, Makelaar onder toezicht van het FSMA. Maatschappelijke zetel : Kruisstraat10 te 3665 As, Exploitatiezetel: Jaarbeurslaan 17 bus 12 te 3600 Genk.FSMA n° 60819, NN.: 0479.427.943  Deze nieuwsbrief vertegenwoordigt onze opinie over het besproken onderwerp en is louter informatief. Op geen enkel ogenblik is dit een rechtstreeks aanbod tot productverkoop noch het aanbod van een dienst. De verstrekte informatie volstaat niet om te kunnen overgaan tot een aankoop of een investeringsbeslissing. De verstrekte inlichtingen en opinies die worden voorgesteld worden verkregen via bronnen die volgens Drees Life Services betrouwbaar zijn. Maar Drees Life Services doet geen uitspraak over de volledigheid noch de accuraatheid. Iedere uitgedrukte opinie kan veranderen op termijn. Drees Life Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden kunnen worden door het aanwenden van de verstrekte informatie. Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor toekomstige resultaten. Investeringsrisico’s behelzen het verlies van ingezet kapitaal alsook schommelingen ervan. Internationaal gespreide beleggingen behelzen zeer specifieke risico’s zoals valutarisico en politieke instabiliteit. Investeren in nieuwe opkomende landen accentueert zulke risico’s in het bijzonder.       www.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.be                                                                                                                                                                                                                ‘‘‘‘HHHHet is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’et is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’et is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’et is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’    


