Newsflash
Voorafbetalen in 2018
Ondernemingen die onvoldoende voorafbetalingen doen, worden daarvoor bestraft. Ze moeten een
belastingvermeerdering betalen. Vanaf dit jaar, wil de regering voorafbetalen nog meer aanmoedigen.
Het vermeerderingspercentage bedraagt vanaf nu in de vennootschapsbelasting minstens 6,75 %.

Moet u voorafbetalen?

U moet voorafbetalen als u winsten of baten behaalt. Dat wil zeggen dat ondernemers, vrije beroepers en
alle vormen van vennootschappen voorafbetalingen moeten doen.

Wanneer moet u voorafbetalen in 2018?

Als u uw boekjaar afsluit op 31 december 2018, moet u ten laatste voorafbetalen op:
•
•
•
•

voorafbetaling 1: 10 april 2018
voorafbetaling 2: 10 juli 2018
voorafbetaling 3: 10 oktober 2018
voorafbetaling 4 : 20 december 2018.

Vermeerderingspercentage stijgt

Het vermeerderingspercentage is gelijk aan 2,25 keer de basisrentevoet.
De basisrentevoet is de interestvoet van de Europese Centrale Bank op 1 januari van het belastbare tijdperk.
De minimale basis is vanaf dit jaar 3 %. Dat betekent dat het vermeerderingspercentage nu minstens 6,75 %
bedraagt in de vennootschapsbelasting. In de personenbelasting blijft het percentage 2,25 %.

Hoe werkt het in de praktijk?

Stel dat uw onderneming 100.000 euro belasting verschuldigd is over de winsten die u maakt in 2018
(dat is aanslagjaar 2019). Als u geen voorafbetalingen doet, bent u de maximale vermeerdering verschuldigd
=> 100.000 euro x 6,75 % = 6.750 euro.
Door voorafbetalingen te doen, kan u deze potentiële vermeerdering wegwerken. Iedere voorafbetaling
doet het bedrag van de vermeerdering afnemen. De eerste voorafbetaling levert het meeste op.

Voorbeeld
• VA 1: 27.000 x 9,00 % = 2.430 euro
• VA 2: 43.000 x 7,50 % = 3.225 euro
• VA 3: 30.000 x 6,00 % = 1.800 euro
• VA 4: 0 x 4,50 % = 0 euro
• Totaal = 7.455 euro
Hiermee heeft u de vermeerdering van 6.750 euro volledig weggewerkt en zelfs meer voorafbetalingen gedaan dan nodig.
Gezien het hoge vermeerderingspercentage van 6,75% bij onvoldoende voorafbetalingen, raden we u aan
om voor 10/04 een eerste belangrijke voorafbetaling te doen. Dit bedrag kan u ook laten financieren door
de bank en spreiden over 12 maandelijkse aflossingen.

Nieuwe kantooruren vanaf 1 mei 2018:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :
Alle dagen open van 08u00 tot 12u30
en van 13u30 tot 17u30 (liefst na afspraak)

Woensdag:

Open van 08u00 tot 12u30 (liefst na afspraak)
Woensdagnamiddag werken we achter gesloten deuren
en zal het kantoor ook telefonisch niet bereikbaar zijn
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Een vraag? Een opmerking?
Neem gerust contact op met ons kantoor!
Het DRT-team.

DRT & Partners
Grote markt 28
3200 Aarschot

+32 (0) 16 55 33 40
+32 (0) 16 56 72 98
drtpartners@drtpartners.com

