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Het nieuwe jaar
Tussen Kerst en Nieuw zijn onze kantoren gesloten. Vanaf dinsdag
3/1/2017 gaan we opnieuw aan de slag om samen met jullie te werken
aan een succesvol 2017.
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Neem zeker ook regelmatig een kijkje op onze website.

www.hetboekhoudkantoor.be
Daar plaatsen we regelmatig nieuwigheden op. Bovendien kan u er
interessante documenten en links terugvinden.

Verplichte e‐facturatie naar de (Vlaamse) overheid
Vanaf 1 januari 2017 veranderen de regels omtrent
facturatie naar de Vlaamse overheid. Bent u verplicht om
met elektronische facturen te werken?
Vanaf 1 januari verplicht de Vlaamse overheid haar
leveranciers om facturen op elektronische wijze te
verzenden. In 2018 volgt ook de Federale overheid en op
korte termijn in principe ook de lokale overheden.
Juridisch bindend is wat er wat er in de overheidsopdracht
staat: als die een digitale facturatie oplegt, dan bent u
verplicht daaraan te voldoen vanaf 2017. Bestaande
opdrachten die doorlopen na 1 januari 2017 volgen wat er
de oorspronkelijke overheidsopdracht werd vermeld.
Daarnaast zijn er de voorwaarden i.v.m. het aan te leveren
formaat. De overheid maakt gebruik van een standaard in
elektronische facturatie (Peppol) en heeft daarvoor het
Mercurius‐platform ontwikkeld. Er zal dan ook gevraagd
worden om uw facturen aan te leveren in een XML‐formaat
op dat Mercurius‐portaal. Ook e‐FFF facturen zijn
compatibel met Peppol en worden aanvaard door
Mercurius. Overheden die op een later moment de e‐

facturatie zullen verplichten, zullen ook het Mercurius‐
platform gebruiken.
Als leverancier kan u op twee verschillende manieren uw
facturen op Mercurius plaatsen:
‐ ofwel doet u een beroep op bijv. een
boekhoudpakket die dit volledig automatisch zal doen. Dit is
vooral interessant voor (grotere) ondernemingen die hun
facturen naar al hun klanten (zowel overheid als private
bedrijven) elektronisch versturen;
‐ ofwel kiest u om uw factuur manueel in te geven
op het Mercuriusportaal. Dit is interessant voor
ondernemingen die slechts sporadisch factureren naar de
overheid en hun overige facturen op traditionele manier
blijven versturen.
Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid:
overheid.vlaanderen.be/e‐invoicing
Indien u geen handel voert met overheden heeft deze
evolutie voorlopig geen invloed op uw handelswijze maar
het mag duidelijk zijn dat de overheid hier een
voortrekkersrol speelt die de elektronische facturatie in een
stroomversnelling zal brengen en op termijn zal
veralgemenen.

Afschaffing belastingvermindering voor dakisolatie
Onder bepaalde voorwaarden kunt u als particulier een
belastingvermindering krijgen voor uitgaven die u doet voor
het laten leveren en plaatsen van dakisolatie. De
belastingvermindering bedraagt 30% met een bepaald
maximum bedrag (afhankelijk van het inkomstenjaar).

2.

u moet een voorschot gestort hebben op
uiterlijk 31 december 2016 (er is geen
minimumbedrag bepaald). Dit gebeurt bij
voorkeur op basis van een voorschotfactuur;

3.

u moet het saldo van de factuur betaald hebben
op uiterlijk 31 december 2017;

4.

het isolatiemateriaal moet een
warmteweerstand hebben van minimum 4.5
m²K/W. Dit moet duidelijk omschreven worden
op de factuur, samen met de hoeveelheid en de
prijs van de isolatiewerken.

Deze belastingvermindering wordt vanaf 2017 afgeschaft.
Er is wel een overgangsmaatregel: u kunt nog een
belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als u
voldoet aan een aantal voorwaarden:
1.

er moet een aannemingsovereenkomst gesloten zijn
op uiterlijk 31 december 2016. Een offerte is niet
voldoende, deze moet door beide partijen
ondertekend zijn om een overeenkomst te zijn;

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk
inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus
niet de factuurdatum).

Verplichte vermelding van uw ondernemingsnummer: hoe, wat en wanneer?
U hebt ooit misschien al gehoord dat uw
ondernemingsnummer wettelijk moet vermeld worden op
o.a. uw gebouw. Klopt dat?




Inderdaad, op alle gebouwen die voor handelsdoeleinden
worden gebruikt moet u uw ondernemingsnummer
vermelden. De wijze waarop staat echter vrij.
Er zijn echter nog andere plaatsen waarop uw
ondernemingsnummer wettelijk verplicht moet vermeld
worden.
Zo moet uw ondernemingsnummer wettelijk verplicht
vermeld worden op:



alle brieven, mails, orders, tickets en uiteraard
uw facturen. Op reclamedrukwerk, folders en
advertenties hoeft dit echter niet;
in het geval van ambulante handel: op uw
marktkraam en op uw vervoersmiddelen (bijv.
bestelwagen);
indien u een vennootschap hebt: op uw website

Indien u uw ondernemingsnummer niet vermeldt
riskeert u een boete tot 30.000 Eur. Heeft u een
vennootschap en vermeldt u uw ondernemingsnummer
niet op uw documenten, dan kan u bovendien hoofdelijk
aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen
van uw vennootschap.

Prettig eindejaar en een succesvol 2017 toegewenst!
Veerle,
Nicole, Schannon en Davy

