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Bakermat
Driemaandelijkse uitgave van Baker Tilly.
V.u. : Anne Roucourt

Kantoren: 
• Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst 
• Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel 
• Regenboog 2, 9090 Melle
• Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen
• Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne (Luik) 
• Lindestraat 13A, 9240 Zele
 
welcome@bakertilly.be
www.bakertilly.be 

• Concept, vormgeving, interviews &
productiecoördinatie : www.demarketeer.be
• Artikels : redactieteam Baker Tilly
• Mailhandling : Ryhove vzw
• Foto’s : Foto-atelier Jo De Rammelaere & 
Baker Tilly

Disclaimer :
Aan de samenstelling van dit magazine wordt door 
de redactie veel zorg besteed. Niettemin kan geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke 
onjuistheden. De opgenomen teksten hebben 
een informatief karakter en zijn niet bedoeld als 
beroepsmatig advies. Contacteer uw dossierbeheer-
der voor advies op maat. Overname van artikels is 
toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.

We zien het belang van intellectuele 
eigendomsrechten toenemen bij de 
waardering van ondernemingen. De 
klassieke vaste activa moeten steeds 
meer plaats maken voor immateriële 
activa, zoals octrooien en auteurs-
rechten op software. 

Vermits de boekwaarde vaak geen 
juist beeld geeft van de effectieve 
waarde van deze rechten, is het voor 
bedrijven met een hoge verwachte 
waarde van een octrooi of intellectu-
eel eigendomsrecht op software van 
belang te waarderen op toekomstpo-
tentieel. Hierbij gaat men toekomstige 
verwachte kasstromen terugrekenen 
naar vandaag, rekening houdend met 
het door de aandeelhouders verwach-
te rendement op hun investering en 
de kost van schuldfinanciering. De in-
schatting van kasstromen die tot stand 
komen dankzij de rechten is altijd een 
evenwichtsoefening.

Een octrooi dat een alleenrecht geeft 
aan de octrooihouder om een product 
op een unieke wijze of met unieke ei-
genschappen te produceren, kan in de 
markt gezet worden onder vorm van li-
centies. Zo’n licentie geeft dan een an-
dere onderneming tegen betaling van 
een (licentie)vergoeding het recht om 
het product te produceren op de wijze 
zoals beschreven in het octrooi.

In dat geval zal de onderneming inko-
mende kasstromen genereren uit de 
licentievergoedingen die betaald wor-
den om het recht te mogen gebruiken. 

Anderzijds kan het zijn dat sectorgeno-
ten éénzelfde product niet op de markt 
kunnen brengen of meer kosten moe-
ten maken om iets soortgelijks te pro-
duceren, waardoor een onderneming 
in het bezit van dat octrooi een hoger 
rendement realiseert in vergelijking 
met haar sectorgenoten.

Dit laatste kan een argument zijn voor 
(buitenlandse) investeerders om een 
onderneming hoger te waarderen. Zij 
zien immers deze immateriële vaste 
activa als mogelijkheid om een markt 
gemakkelijker aan te boren of hun ei-
gen productieprocessen te optimalise-
ren, wat (een participatie in) de onder-
neming gegeerd maakt.

De waarde van een intellectueel eigen-
domsrecht is niet onbeperkt in de tijd. 

De exclusieve rechten van een octrooi 
gelden slechts voor een bepaalde ter-
mijn: in België tot maximaal 20 jaar na 
indiening van de aanvraag. De levens-
duur van software in een snel verande-
rende omgeving is meestal veel korter. 

Voortdurend investeren in onderzoek 
en ontwikkeling kan in dat opzicht de 
houder van de rechten bestand maken 
tegen wijzigende omstandigheden. 
Anderzijds zullen deze kosten in een 
waarderingsoefening afgezet worden 
tegen de opbrengsten van de rechten. 

Samengevat kunnen deze eigen-
domsrechten een positieve impact 
hebben op de waardebepaling van uw 
bedrijf indien zij aanleiding geven tot 
gunstige toekomstperspectieven en 
uw bedrijf bijvoorbeeld voor potentië-
le investeerders gegeerd maken.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Onderschat de waarde van intellectuele
eigendomsrechten niet. Bij een waardering van 
een onderneming, spelen ze beslist een rol.

Auteur: Gilles Vanderstuyft
M&A Associate

Intellectuele eigendom
en de waardebepaling
van uw bedrijf

"Een nieuwe technische 
ontwikkeling binnen 
uw onderneming kan 

misschien gepatenteerd 
worden?"
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Marc Van Biesen en Katrien Delaey (Newson) over samenwerking met Baker Tilly

“Baker Tilly heeft ons de fiscale 
voordelen van innovatie leren 
kennen”
Newson is een technologische kmo met een innovatief 
nicheproduct dat vooral door buitenlandse machine-
bouwers gekocht wordt. Newson ontwikkelt, produceert 
en verkoopt laserafbuigsystemen. Voor onderzoek en 
ontwikkeling van dit innovatief uniek product kan New-
son rekenen op fiscale aftrek. Voor deze zogenaamde 
‘octrooiaftrek’ helpt Baker Tilly de zaakvoerders Marc 
Van Biesen en Katrien Delaey met advies, begeleiding en 
opvolging van dit fiscaal dossier. Verder helpt Baker Tilly 
het bedrijf met accountancy, aangiftes, het oprichten van 
vennootschappen en gericht advies.

Peter Weyers, vennoot van Baker Tilly en Bedrijfsrevisor-
Boekhouder-Fiscalist, legt de samenwerking tussen New-
son en Baker Tilly uit. “We werken al samen met Newson 
sinds de ‘boom’ van hun business. We adviseerden en 
hielpen hen met de oprichting van een nieuwe vennoot-
schap waarin twee medewerkers mede-aandeelhouder 

gemaakt werden, naast de kernvennootschap van zaak-
voerders Marc en Katrien.”

“Daarnaast verzorgen we ook de accountancy. Katrien De-
laey boekt zelf in en mijn collega Michèle Van Maele doet 
de BTW en de maandelijkse afsluiting. Tanja De Decker, 
vennoot van Baker Tilly,  verzorgt de fiscale optimalisatie 
op basis van het patent, de zogenaamde octrooiaftrek. We 
denken graag met Newson mee om fiscale optimalisaties 
te begeleiden. Tot slot verzorgen we ook de aangifte van de 
personenbelasting van de zaakvoerders.”

Marc Van Biesen en Katrien Delaey: “Patenten zijn belang-
rijk in onze sector. Momenteel hebben we er drie nieuwe in 
aanvraag. Via Baker Tilly hebben we de octrooiaftrek leren 
kennen, en de fiscale voordelen daarvan voor ons bedrijf. 
We waarderen hun slim gericht advies terzake.”
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Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten
Michèle Van Maele, Partner en Accountant/Belastingconsulent bij Baker Tilly: “Een octrooi of patent is het exclusief 
recht op een uitvinding die commercieel kan toegepast worden. De fiscale wet voorziet in een stimulans voor alle 
activiteiten van onderzoek en ontwikkeling in verband met de verkrijging van eigendom van en/of gebruikrechten op 
octrooien of de fabricage van producten die op basis van octrooien worden gefabriceerd. Een belastingaftrek kan 
door Belgische vennootschappen met name worden toegepast door fabricage van geoctrooieerde producten door 
haarzelf of voor haar rekening.”
Tanja De Decker, Tax Partner bij Baker Tilly: “Bij Newson wordt een belastingaftrek toegepast voor octrooi-inkom-
sten, die zorgt voor financiële ademruimte voor nieuwe investeringen. Voor de octrooien aangevraagd na 1 juli 2016 
wordt het regime van aftrek voor innovatie-inkomsten toegepast. We begeleiden Newson ook bij alle wijzigingen in 
deze materie.”

Newson:
wereldwijde
toptechnologie,
made in Belgium
Newson, sinds 2015 gevestigd in een gerestaureerd his-
torisch pand in het centrum van Ros Beiaardstad Dender-
monde, wordt gerund door het no-nonsense ingenieurs-
koppel Marc Van Biesen en Katrien Delaey. “De motoren 
van onze laserafbuigsystemen vereisen geen grote pro-
ductieruimtes, dus een locatie in het centrum van Den-
dermonde is perfect. Onze buitenlandse klanten zijn via 
Zaventem en de trein snel bij ons,” legt Katrien Delaey uit.

In 2001 patenteerde Newson het rhothor™ concept en 
zette daarmee een revolutionaire nieuwe standaard in 
laserafbuiging. Een productgamma dat gebaseerd is op 
deze high tech is beschikbaar voor de OEM markt.

Het gepatenteerde afbuigsysteem van Newson werkt 
sneller en nauwkeuriger dan de afbuigsystemen van de 
concurrentie, ze verbruiken minder stroom en ze zijn 
goedkoper. “We hebben de snelheid van een Ferrari en 
het verbruik van een fiets,” legt Marc Van Biesen uit.

Newson neemt deel aan technologische laser-vakbeurzen 
in München en Stuttgart om klantrelaties op te bouwen 
met buitenlandse machinebouwers.

Groeien

In 2007 haalde Newson 263.000 euro omzet, in 2018 
was dat 2,5 miljoen euro. Een mooi groeiparcours voor 
een bedrijf in een concurrentiële markt. Newson verkoopt 
jaarlijks een 2000-tal motoren, waarvan het gros in het 
buitenland. Het bedrijf heeft klanten in Israël, Rusland, 
Australië, China, Japan en de USA. De grootste afzet-
markt is buurland Duitsland.

“We zijn een technologiefirma met een boerenmen-
taliteit,” besluit Marc Van Biesen al lachend.

www.newson.be

Toepassingen van
laserafbuigsystemen
De Newson motoren drijven een spiegel aan die de la-
serstraal uiterst precies elke kant op stuurt. Newson 
levert zijn producten aan machinebouwers wereldwijd. 
Ze worden gebruikt in industriële graveermachines, 3D-
printers, machines om microscopische gaatjes te boren in 
printplaten, om schermen van smartphones uit te snijden, 
om autocarrosserieën te puntlassen, om wijzerplaten van 
horloges te laseren…
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Vennootschappen die investeren in 
onderzoek en ontwikkeling, kunnen 
genieten van verschillende fiscale 
voordelen. Zo wil de wetgever Belgi-
sche ondernemingen stimuleren om 
te investeren in innovatie, wat nodig 
is om België als exportland op de 
kaart te houden. Niet van toepassing 
voor uw onderneming, denkt u? Mis-
schien wél, want ervaring leert dat in 
vele vennootschappen onbewust aan 
onderzoek en ontwikkeling wordt ge-
daan.  En dan loont het om een aantal 
formaliteiten te vervullen, om in aan-
merking te komen voor belangrijke 
fiscale vrijstellingen.

De federale wetgever is gul voor ven-
nootschappen die investeren in inno-
vatie. Reeds vanaf de onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase, kunnen onderne-
mingen beroep doen op een aantal fis-
cale voordelen:
• investeringsaftrek voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O), en
• gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfs-
voorheffing voor medewerkers die op 
O&O projecten werken.

Bij commercialisatie van de producten 
of diensten die voortkomen uit het on-
derzoeks- of ontwikkelingsproject, kan 
een deel van de inkomsten uit innova-
tie, fiscaal worden vrijgesteld dankzij 
de aftrek voor innovatie-inkomsten.  

Om van deze fiscale cadeautjes te 
kunnen genieten moeten strikte for-
maliteiten vervuld worden.  Zorg dat u 
hiervoor voldoende aandacht hebt, om 
onaangename verrassingen bij fiscale 
controle te vermijden. Een kort over-
zicht:

Investeringsaftrek voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O)

Wat?

• 13,5% of 20,5% extra fiscale aftrek op 
geactiveerde kosten voor onderzoek 
en ontwikkeling;

• Onbeperkt overdraagbaar naar vol-
gende aanslagjaren bij onvoldoende 
fiscale winst;

• Mogelijke cash-in indien het fiscale 
voordeel wordt verkregen via een be-
lastingkrediet voor onderzoek en ont-
wikkeling.

Formaliteiten

• Activering van onderzoeks- en ont-
wikkelingskosten op de balans van 
de vennootschap en vermelding in het 
jaarverslag;

• Tijdige attestaanvraag met omschrij-

ving van het onderzoeks- en ontwikke-
lingsproject en het budget;

• Extra formulier bij aangifte in de ven-
nootschapsbelasting. 

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoor-
heffing

Wat?

• 80% of 40% vrijstelling van bedrijfs-
voorheffing voor personeelsleden die 
werken op projecten van onderzoek 
en ontwikkeling. Het percentage wordt 
bepaald op basis van het behaalde 
master- of bachelordiploma van de be-
trokken medewerkers; 

• Voor vennootschappen met het sta-
tuut van Young Innovative Company, 
gelden voormelde diploma-vereisten 
niet;

• Het voordeel van de gedeeltelijke vrij-
stelling komt toe aan de werkgever.

Formaliteiten

• Voorafgaandelijke aanmelding van 
het project bij Belspo, met omschrij-
ving van het onderzoeks- en ontwik-
kelingsproject, oplijsting van de be-
trokken personeelsleden, begin- en 
einddatum van het O&O-project;

• Informatie in Belspo steeds up to 
date houden !

• Dubbele aangifte bedrijfsvoorheffing 
en bewaren van documentatie inzake 
tijdsbesteding en loongegevens van 
medewerkers op het O&O-project. 

Investeren in innovatie loont!

Auteur: Tanja De Decker
Tax Partner
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Aftrek voor innovatie-inkomsten

Wat ?

Geeft vennootschappen toegang tot 
een vrijstelling van vennootschapsbe-
lasting ten belope van 85% van de netto 
inkomsten uit innovatie.  Hierdoor daalt 
het effectief belastingtarief op deze 
netto inkomsten vanaf inkomstenjaar 
2020 naar 3,75% (en in bepaalde geval-
len naar 3% indien innovatie-inkomsten 
deel uitmaken van de eerste 100.000€ 
winst waarop het KMO-tarief van 20% 
van toepassing is).

Door een uitbreiding van de wetgeving 
in februari 2017, zijn innovatie-inkom-
sten niet langer beperkt tot inkomsten 
uit octrooien, maar komen ook in aan-
merking, de inkomsten uit:

- kwekersrechten;
- weesgeneesmiddelen;
- data-exclusiviteit;
- marktexclusiviteit;
- auteursrechtelijk beschermde compu-
terprogramma’s.

Formaliteiten

• Aanvraag van een uitvindingsoctrooi 
OF bevestiging via Belspo van het inno-
vatieve karakter van de inkomsten;
• Berekening en documentatie van de 
netto-inkomsten uit innovatie, zijnde 
brutobedrag van de innovatie-inkom-
sten, verminderd met de in kosten ge-
nomen uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling;
• De onderneming zelf moet voldoen-
de kwalificerende uitgaven hebben 
gedaan in  onderzoek en ontwikkeling, 
zoniet wordt de aftrek beperkt via de 
zogenaamde nexus-breuk;

• Extra formulier toe te voegen aan de 
aangifte in de vennootschapsbelas-
ting.

Actiepunt voor ondernemingen die de 
octrooi-aftrek toepassen

Sinds 1 juli 2016 werd de aftrek voor 
octrooi-inkomsten vervangen door een 
aftrek voor innovatie-inkomsten. On-
dernemingen die gebruik maken van de 
aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen 
dankzij een overgangsregeling, nog de 
“oude” octrooiaftrek blijven toepassen 
voor alle boekjaren die afsluiten vóór 1 
juli 2021. Vanaf de volgende boekjaren  
kan enkel nog de aftrek voor innova-
tie-inkomsten worden toegepast.

Deze ondernemingen doen er goed aan 
tijdig na te gaan of zij in aanmerking ko-
men voor de “nieuwe” innovatie-aftrek, 
en dienen alle informatie beschikbaar 
te maken voor de berekening van de 
netto-aftrek, alsook een aantal strikte 
formele verplichtingen na te leven.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Onderzoek en ontwikkeling 
kan heel ruim geïnterpre-
teerd worden. Het gaat al 
lang niet meer alleen om 
onderzoek in labo’s, maar 
is doorgedrongen in alle 

sectoren…

Om fiscale vrijstellingen 
te verkrijgen, moeten een 
aantal wettelijke formali-
teiten worden nageleefd. 

Voldoende aandacht
hiervoor volstaat om latere 

correcties bij fiscale
controle te vermijden.
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Doe meer met de ideeën van eigen 
medewerkers! De (eenmalige) inno-
vatiepremie is voor een onderneming 
een eenvoudige en snelle manier om 
creatieve werknemers te belonen. Op 
die manier kunt u als werkgever een 
financiële vergoeding toekennen aan 
werknemers die door hun zin voor ini-
tiatief het concurrentievermogen van 
uw onderneming verbeteren. De over-
heid ziet innovatie als een belangrijke 
meerwaarde voor een onderneming.

Bij deze maatregel (de “innovatiepre-
mie”) gaat het om een premie die een 
werkgever toekent en betaalt aan zijn 
creatieve medewerker(s) die in de on-
derneming een nieuw idee aanbrengen, 
uitwerken en in de praktijk toepassen 
(of op weg zijn om toe te passen…).

Alle werkgevers uit de privésector die 
werknemers tewerkstellen, komen in 
aanmerking voor deze regeling.

Voordeel voor de werkgever

De onderneming moet geen sociale bij-
dragen betalen op deze premie.

Voordeel voor de werknemer

Ook de werknemer is vrijgesteld van 
sociale bijdragen en belastingen op de 
premie.

Wat is innovatie? 

Innovatie wordt gedefinieerd als een 
nieuwigheid of concept die een ef-
fectieve meerwaarde betekent voor 
de normale activiteiten van de on-
derneming. Een innovatief idee kan 
betrekking hebben op verschillende 
domeinen: techniek, economie, pro-
ductiviteit, leefmilieu, welzijn op het 
werk,… en is zowel van toepassing op 
producten, diensten, gereedschappen, 
werkprocessen, de arbeidsomgeving,…

Voorwaarden

De premie is van toepassing op maxi-
mum 10% van de werknemers (per 
innovatieproject) binnen de onderne-

ming. In bedrijven met minder dan 30 
personen mag u maximaal drie perso-
nen belonen.

Bovendien mag de beloning niet groter 
zijn dan 1% van de brutoloonmassa en 
mag de premie de maandelijkse bru-
tobezoldiging van de werknemer niet 
overschrijden.

Procedure

De te volgen procedure is relatief een-
voudig. Als werkgever moet u uw werk-
nemers informeren over het project 
(criteria, procedures en premie). Tege-
lijk moet u diezelfde gegevens meede-
len aan de FOD Economie en aan de 
RSZ (namen van de werknemers en de 
bedragen).

Besluit

De innovatiepremie is een voorde-
lig beloningsysteem en creëert een 
win-winsituatie voor werkgevers én 
werknemers.

Omwille van het huidig succes van 
deze maatregel is de toepassing ervan 
verlengd tot 31/12/2020.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Beloon de ideeën van uw
creatieve werknemers met
een innovatiepremie

Auteur: Ann Gobien
Legal Director
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"De innovatiepremie is 
een onverwacht succes 

in veel bedrijven.
Daarom wordt de 

maatregel verlengd tot 
31 december 2020."

Na vele inspanningen eindelijk resul-
taat zien, geeft een gevoel van opluch-
ting en de behoefte om de uitvinding 
met de wereld te delen. Enige terug-
houdendheid is echter gepast als je je 
rechten wil behouden.

Eureka! Ik heb het (uit)gevonden!

Als onderneming wil je vooral de 
vruchten plukken van al de energie en 
de kosten die gemaakt zijn om tot het 
eindresultaat te komen. Dat kan alleen 
mits de nodige beschermingsmaatre-
gelen zijn genomen.

Beter niet te vlug eureka roepen

Houd de uitvinding in eerste instantie 
nog even stil. Als het bekomen van een 
octrooi (ook wel een patent genoemd) 
tot de mogelijkheden behoort, dan 
moet de uitvinding geheim worden ge-
houden tot de aanvraag is ingediend.  
Indien de uitvinding vroeger bekend 
geraakt bij het  publiek, mist u de kans 
om de bescherming van een octrooi te 
genieten en kan u niet langer verbieden 
dat anderen deze uitvinding ook gaan 
gebruiken.

Iedereen mondje toe

Het belang van de geheimhouding is 

niet te onderschatten. Alle medewer-
kers van de onderneming moeten zich 
hier strikt aan houden. Er moet met elk 
van hen een duidelijke afspraak wor-
den gemaakt over deze vertrouwelijk-
heidsplicht. Hierbij wordt in de eerste 
plaats gedacht aan clausules in de 
arbeidsovereenkomst of dienstverle-
ningsovereenkomst. Maar richtlijnen 
over beveiligde toegang tot documen-
ten en het niet doorgeven van log-ins 
zijn daarbij minstens even belangrijk.

Meer dan alleen afspraken over
geheimhouding

Niet alleen de geheimhoudingsclausu-
les in de overeenkomsten met de me-
dewerkers vragen de nodige aandacht. 
Als ondernemer mag u er niet van uit 
gaan dat alles wat door de medewer-
kers wordt gecreëerd altijd van de 
onderneming is. De clausules inzake 
intellectuele eigendom in de overeen-
komsten zijn cruciaal. Zij leggen vast 
welke rechten de medewerker aan de 
onderneming overdraagt en of de me-
dewerker hier een extra vergoeding 
voor krijgt. Als ondernemer kan u de 
uitvinding alleen beschermen als ze ei-
gendom is van de onderneming.

Voorafgaande afspraken rond geheim-
houding en overdracht van rechten 
met iedereen die meewerkt aan een 

uitvinding, zijn een absolute vereiste 
om kans te maken op de bescherming 
via een octrooi.  

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Eigen maatregelen
om uitvindingen te
beschermen

Auteur: Lieven Nissens
HR Consulting Director

Elke ondernemer wil graag werknemers vol 
goede ideeën die er (mee) voor zorgen dat het 
bedrijf blijft groeien.

Hou de uitvinding eerst geheim & maak
afspraken over de rechten op de uitvinding.
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Sinds begin dit jaar geldt een nieu-
we gunstregeling van maandelijkse 
btw-teruggaven voor startende belas-
tingplichtigen. Om hiervan gebruik te 
kunnen maken zijn er wel enkele aan-
dachtspunten en formaliteiten waar-
mee u best rekening houdt.

Startende zelfstandigen worden 
vaak geconfronteerd met oplopende 
btw-bedragen op investeringen die ver-
richt worden bij de aanvang van de ac-
tiviteit. In principe kan deze btw pas op 
kwartaalbasis worden teruggevraagd. 
Dit geeft vaak aanleiding tot een voor-
financiering van de afgedragen btw. 

In het verleden was het al mogelijk om 
een maandelijkse teruggaaf van btw te 
voorzien via de aanvraag van een licen-
tie. Deze mogelijkheid is echter gekop-
peld aan strenge voorwaarden en is in 
de praktijk meestal niet toepasbaar of 
toegankelijk voor reguliere starters. De 
meerderheid van de belastingplichti-
gen was tot vandaag dus aangewezen 
op een trimestriële teruggave. 

Daarom geldt sinds begin dit jaar een 
maandelijkse teruggave van btw-kre-
dieten. Het gaat om een gunstmaatre-
gel voor professionals die hun econo-
mische activiteit aanvangen. Concreet 
voorziet deze maatregel voor starters 
dat zij in elke maandelijkse btw-aan-
gifte een teruggave van btw-kredieten 
kunnen aanvragen, en dit gedurende 
een periode van twee jaar.

Let op: deze maandelijkse aanvraag 
mag u niet verwarren met de effectieve 
terugbetaling, waarbij maximum nog 
extra twee maanden moeten worden 
gerekend. 

U moet uiteraard rekening houden met 
specifieke voorwaarden en formalitei-
ten.

Zo is de regeling enkel van toepassing 
op ‘starters’ die maximum twee jaar 
geleden voor het eerst een professio-
nele activiteit hebben opgestart. Tege-
lijk moeten zij maandelijkse btw-aan-
giften indienen, wat niet gebruikelijk 

is bij een opstart. Kwartaalaangevers 
kunnen geen gebruik maken van de 
gunstregeling. 

U moet ook rekening houden met een 
minimumgrens van 245 euro om de 
btw te kunnen terugvragen. En uiter-
aard geldt als voorwaarde ook dat de 
btw-aangiften steeds tijdig ingediend 
moeten worden. 

Concreet zal u moeten (laten) onder-
zoeken of de administratieve en fi-
nanciële meerkost van maandelijkse 
btw-aangiften opweegt tegen het voor-
deel van een versnelde btw-teruggaaf 
gedurende twee jaar.  

Hebt u vragen over dit thema of wilt 
u extra advies? Contacteer Baker Tilly 
voor meer informatie. 

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n
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Versoepelde btw-teruggaaf voor 
starters

Uw aangifte nalatenschap in België 
en in Spanje
Na het overlijden van een dierbare breekt een hectische periode aan. Er moet veel geregeld worden. Baker Tilly kan u onder-
steuning bieden bij de aangifte nalatenschap in België, maar ook in Spanje.

België

Na het overlijden van een dierbare breekt een hectische periode aan voor de nabestaanden.  Verschillende instanties moe-
ten op de hoogte gebracht worden. Heel wat documenten moeten ingevuld worden. Bij een overlijden in België moet de 
aangifte nalatenschap ingediend worden binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden. 
Om deze last te verlichten biedt Baker Tilly hiervoor de nodige ondersteuning.  Met onze kennis van erfrecht en erfbelasting 
assisteren wij u bij de erfopvolging en de fiscale aangifte van nalatenschap.
Al dan niet samen met uw notaris, doen wij het nodige om het attest van erfopvolging te bekomen en worden de nodige 
gegevens opgevraagd bij uw financiële instellingen en verzekeringsmakelaars. Wij stellen de aangifte nalatenschap op in 
overleg met de erfgenamen. Wij berekenen de erfbelastingen en wij zorgen ervoor dat de aangifte binnen de wettelijke ter-
mijn wordt ingediend. Wij volgen het nalatenschapsdossier ook verder op tot het volledig is afgerond. Wij controleren het 
aanslagbiljet dat u ontvangt van de betrokken belastingdienst en indien nodig kunnen wij ook een bezwaarschrift indienen.

Spanje

Ook voor nalatenschappen met bezittingen in Spanje bieden wij met Baker Tilly al geruime tijd deze dienstverlening aan.  
Deze diensten liggen immers in het verlengde van onze specialisatie inzake begeleiding bij aankoop van onroerend goed 
in Spanje en onze expertise inzake het uitwerken van een successieplanning op maat met betrekking tot België en Spanje.
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Stilstaan is 
geen optie,
morgen begint
nu.
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Uw HR risico’s detecteren?
Vraag de Quick Scan

Met de ‘HR Quick Scan’ kunnen we meteen zien 
of er zich al dan niet problemen (kunnen) voordoen, 
wat er kan verbeterd worden of wat prioritair moet 
gebeuren. We analyseren een beperkt aantal HR 

documenten binnen uw bedrijf om mogelijke 
risico’s te detecteren. Op basis hiervan kunnen we 

indien gewenst een uitgebreidere sociale audit 
doen. Voor de Quick Scan kunt u genieten van 

30% korting via de kmo-portefeuille. 

bakertilly.be/hr-quick-scan


