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Hof van Cassatie sprak zich uit over het onder-

hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben

scheid tussen niet-aftrekbare BTW op kosten

de eindkoper in te lichten over het bestaan en

van onthaal en aftrekbare BTW op kosten voor

de hoedanigheden van een product of dienst

publiciteit.

met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen.

“Kosten van onthaal” zijn kosten gedaan voor

Aldus stond het Hof de aftrek toe van de BTW

onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard

op kosten die een uitgeverij had gemaakt n.a.v.

gaande met vermaak of ontspanning, van klan-

een popconcert en een feest ter lancering van

ten en leveranciers, met het oog op het be-

een nieuw vrouwenblad.

stendigen of verstevigen van zakelijke relaties.
“Reclamekosten” daarentegen zijn kosten die

Cass. 8 april 2005, RC05482

Fiscus ontdekt data mining!
Luc STOLLE
Sinds eind vorig jaar gebruikt het Ministerie van

Het resultaat van deze gegevensverzameling

Financiën data mining om fiscale fraude op te

laat veel snellere en efficiëntere fiscale contro-

sporen. Zowat 300.000 aangiftes van bedrijven

les toe: niet alleen de dossiers kunnen minuti-

werden in het systeem ingegeven. Vervolgens

eus worden uitgezocht, de controleur zal ook

wordt een vergelijking gemaakt van de klanten

veel sneller de vinger op de wond kunnen leg-

en de leveranciers van elk bedrijf. De software

gen.

gaat vooral op zoek naar anomalieën.
Samen met andere informatiebronnen (o.m. de
kruispuntbank voor ondernemingen, sociale
secretariaten, …) werden reeds een 19.000-tal
“verdachte dossiers” opgespoord.

De Morgen 25/03/2005
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Sneller BTW recupereren bij faillissement.
Patricia CARNEWAL

“Vanaf 30 april 2005 zullen de schuldeisers de
BTW al kunnen recupereren vanaf de datum van
het vonnis van faillietverklaring of de datum van
de opschorting van de
betalingen bij een gerechtelijk akkoord”

De BTW op de levering van een goed of dienst

de schuldeiser kon uitgekeerd worden, wordt

moet

de BTW opnieuw opeisbaar.

doorgestort

worden

aan

de

BTW-

Administratie, ook al is de klant intussen failliet

Bij het gerechtelijk akkoord wordt de BTW re-

gegaan en zal de factuur nooit betaald worden.

cupereerbaar vanaf de datum van definitieve

Het betaalde bedrag kon pas gerecupereerd

opschorting van betalingen, en dit voor de

worden zodra het zeker en vaststaand is dat de

schuldvorderingen die in het herstelplan zijn

vordering definitief verloren is. In de praktijk

opgenomen.

was dit pas bij het afsluiten van het faillissement of na voorlegging van een individueel

Wet van 7 april 2005 tot wijziging van het Ko-

fiscaal attest dat bij de curator bekomen werd.

ninklijk Besluit nr. 4 van 29 december 1969 met

Vanaf 30 april 2005 zullen de schuldeisers de

betrekking tot de teruggaven inzake belasting over

BTW al kunnen recupereren vanaf de datum

de toegevoegde waarde, de faillissementswet van

van het vonnis van faillietverklaring. Er moet

8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkom-

aan de curator dus geen fiscaal attest meer

stenbelasting 1992, strekkende een rechtvaardiger

gevraagd worden en er moet niet gewacht wor-

fiscale behandeling van de schuldeisers in het

den tot na de sluiting van het faillissement.

kader van het gerechtelijk akkoord of faillissement,

Indien achteraf blijkt dat toch een dividend aan

B.S. 20 april 2005

Europese regeling inzake audit in het verschiet !
Luc STOLLE
De Commissie van de Europese Gemeen-

staan.

schappen formuleerde in het 2004 een voorstel

Het voorstel van richtlijn zal uiteraard ook een

van richtlijn met betrekking tot de wettelijke

invloed hebben in België. De rotatie van het

accountantscontrole van jaarrekeningen en

auditkantoor over een periode van maximum

geconsolideerde jaarrekeningen. Men wil deze

zeven jaar, zal een negatieve weerslag hebben

richtlijn in de loop van 2005 omzetten in een

op de éénmanskantoren. Nochtans hebben

definitieve regeling, die ongetwijfeld een drasti-

dergelijke kantoren een belangrijke plaats in

sche impact zal hebben op de audit en op de

een KMO-land als België. Bovendien is de vijf-

werking van de auditkantoren.

jaarlijkse rotatie van de tekenende auditor eer-

Er zijn dus twee alternatieven: ofwel een rotatie

der een schijngarantie. Het auditteam blijft im-

van de tekenende auditor binnen hetzelfde

mers gelijk, enkel de verantwoordelijke vennoot

kantoor na een periode van maximaal vijf jaar,

zal wijzigen.

ofwel een rotatie van het auditkantoor na een

Of dergelijke regelgeving een grotere onafhan-

periode van maximaal zeven jaar.

kelijkheid en vooral een betere kwaliteit garan-

De voordelen van zo’n rotatiesysteem zijn: on-

deert is dus nog maar de vraag!

afhankelijkheid, kwaliteitsstijging door minder

Afwachten dus …

routinematige controle, meer concurrentie op
de auditmarkt. Maar men ziet ook duidelijke

Proposal

nadelen: inwerkingsperiode, verlies aan specia-

78/660/EEC and 83/349/EEC

lisatie in bepaalde industrie, hogere auditkosten, … Bovendien kan zich een praktisch probleem voordoen bij de audit van internationale
bedrijven waarbij ten gevolge van de nieuwe
regelgeving verschillende auditoren actief zouden zijn. Daardoor komen o.m. de voordelen
van een internationaal netwerk op de helling te

amending

council
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De handelsagentuurwet beschermt ook de inkoopagent.
Luc STOLLE
Een zelfstandige aankoper van grondstoffen

de aankoopagent het makkelijker zou hebben

wordt door zijn opdrachtgever bedankt voor de

dan zijn collega die moet verkopen, doet niet

moeite. Hij is evenwel niet tevreden met de

terzake.

dankbetuigingen en stapt naar de rechtbank.

Goed om weten, zowel voor diegenen die met

Hij vordert niet alleen een verbrekingsvergoe-

zelfstandige aankopers werken, als voor diege-

ding maar ook een vergoeding wegens aan-

nen die het zelf zijn!

breng van diverse leveranciers (zgn. een uit-

Uit hetzelfde arrest blijkt nogmaals hoe belang-

winningsvergoeding).

rijk de naleving van de dubbele 7 dagen-termijn

Onze aankoper meent immers dat de Handels-

is wanneer een principaal een agent om drin-

agentuurwet niet alleen van toepassing op de

gende redenen wenst te ontslaan: de Agen-

verkoopagentuur,

de

tuurwet stelt dat de overeenkomst niet meer

aankoopagentuur. Bovendien kan hij aantonen

maar

ook

op

kan worden beëindigd zonder opzegging wan-

dat hij uiteraard geen cliënteel, maar wel

neer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert

grondstofleveranciers heeft aangebracht en dat

tenminste 7 werkdagen bekend is aan de partij

deze aanbreng nadien blijvend voordelen heeft

die zich erop beroept. Bovendien kunnen alleen

opgeleverd voor zijn opdrachtgever.

de ernstige tekortkomingen waarvan kennis is

Uiteindelijk komt de zaak bij het Hof van Be-

gegeven bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij

roep van Gent terecht. Het Hof bevestigt het

een ter post aangetekende brief, verzonden

oordeel van de handelsrechter: (1) de Handels-

binnen de 7 werkdagen na de beëindiging,

agentuurwet is van toepassing op de aankoop-

worden aangevoerd. Zo één van deze formele

agentuur én (2) een verkoopagent heeft recht

voorwaarden niet is vervuld, dan zal de princi-

op een uitwinningsvergoeding voor aange-

paal een opzeggingsvergoeding moeten beta-

bracht cliënteel, een aankoopagent voor aan-

len.

gebrachte leveranciers. Het tegenargument dat

Gent, 4 april 2005

Afschrijvingen en KMO-definitie.
Liesbet UYTTENHOVE
Het afschrijvingsregime bevat gunstmaatrege-

Artikel 15 W.Venn. bevat evenwel meerdere

len voor KMO-vennootschappen. Enkel zij mo-

voorschriften, o.m. inzake de criteria voor ver-

gen een eerste volledige afschrijvingsannuïteit

bonden ondernemingen. Er moet ook rekening

in aanmerking nemen voor tijdens het boekjaar

worden gehouden met deze voorschriften. Dit

verkregen of tot stand gebrachte activa; enkel

bevestigde ook de Minister van Financiën.

zij mogen bijkomende kosten naar eigen goed-

In de praktijk betekent dit dat heel wat minder

dunken afschrijven.

vennootschappen in aanmerking komen voor

Sinds aanslagjaar 2005 wordt onder een KMO-

het gunstregime inzake afschrijvingen.

vennootschap een “kleine vennootschap” bedoeld, zoals bepaald in artikel 15, §1 W.Venn.

Mond.Vr. nr. 5550 Carl Devlies, 22 februari

(artikel 196 W.I.B.92).

2005, Kamercommissie Financiën

Antwoorden op bericht van wijziging per fax of e-mail.
Liesbet UYTTENHOVE
De belastingplichtige beschikt over een termijn

inhoud of de oorsprong van het ontvangen

van één maand om schriftelijk te antwoorden

antwoord, behoudt hij het recht alsnog het ge-

op een bericht van wijziging (artikel 376, lid 3

dateerde en ondertekende papieren exemplaar

W.I.B.92). De Minister van Financiën bevestig-

te vragen.

de dat de Administratie zich niet zal verzetten
wanneer dit antwoord via email of fax wordt

Vr. en Antw. Senaat 2004-2005, nr. 31 p. 2157

bezorgd.

(Vr. nr. 1290 Vandermeersch)

Indien de taxatieambtenaar niet overtuigd is
van de authenticiteit of de integriteit van de
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De aansprakelijkheid van de architect.
Wendy VAN MECHELEN
Architecten worden vaak gevraagd om de wer-

onwettige werken een misdrijf is, waarvoor

ken te beginnen, hoewel de vergunning nog

niemand een ander kan vrijstellen. Ook op ver-

niet werd afgeleverd, of om in de loop van de

zekeringsdekking kan de architect, in dergelijke

uitvoering van de werken wijzigingen door te

gevallen niet rekenen.

voeren aan het plan waardoor de werken niet

Hoe lastig het naleven van de stedebouwkun-

meer overeenstemmen met hetgeen in de ver-

dige termijnen ook is, toch dient de architect

gunning vermeld werd. De bouwheer, doch ook

een éénduidige houding aan te nemen. Hij

de aannemer en de architect kunnen hiervoor

moet enerzijds zijn cliënt duidelijk inlichten van

zware sancties oplopen.

de mogelijke gevolgen van een dergelijke actie,

Vaststaande rechtspraak is in deze zeer streng

en moet, indien de cliënt toch verdergaat met

voor de betrokken architect, gezien één van zijn

het uitvoeren van de onwettige handeling,

taken er juist in bestaat toezicht te houden op

schriftelijk weigeren zijn opdracht in die context

het naleven van de wetten en de afgeleverde

verder te zetten.

vergunningen. Ook is het, volgens dezelfde
rechtspraak, niet mogelijk dat de bouwheer alle
gevolgen met betrekking tot de overtreding op
zich neemt en de architect schriftelijk ontlast
van alle gevolgen, gezien het uitvoeren van de

Erkenning van boekhoudvennootschappen.
Liesbet UYTTENHOVE
Voortaan moeten ook alle rechtspersonen (ven-

De op 26 maart 2005 bestaande rechtsperso-

nootschappen, vzw’s, …) via dewelke BIBF-

nen beschikken over een termijn van 18 maan-

leden hun beroep uitoefenen, erkend worden.

den (uiterlijk tot 26 september 2006) om een

Dit geldt zowel voor de middelen- als voor de

erkenningsdossier in te dienen.

professionele vennootschappen. Er wordt een
apart tableau bijgehouden met eigen inschrij-

Bron: K.B. van 15 februari 2005, B.S. 16 maart
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