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Fiscale incitanten voor KMO

Zopas is een Franstalig collectief werk verschenen over de fiscale incitanten voor KMO.
Voor het grootste deel is dit een zeer technisch werk, met gedetailleerde beschrijvingen
van de gunststelsels van verlaagde roerende voorheffing, liquidatiereserve, tax shelter
voor startende ondernemingen, gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing en vrijstelling van interesten op crowdfunding. Er worden ook geplande
maatregelen in het Waals Gewest besproken. Dit deel van het boek leest men niet, maar
raadpleegt men wanneer men het nodig heeft.

Twee bijdragen verdienen uit algemeen juridisch oogpunt meer aandacht. In de eerste
plaats is er een bijdrage van L. PINTE over de wijzigingen die door de wet en het KB van
18 december 2015 werden aangebracht aan de boekhoudwetgeving, in het bijzonder met
betrekking tot KMO, ter omzetting van Richtlijn 2013/34/EU. De auteur benadrukt de
fundamentele ommekeer in de benadering van de boekhoudkundige verplichtingen van
KMO : voortaan bepaalt de richtlijn het maximum van de verplichtingen die kunnen worden
opgelegd. De auteur stelt evenwel vast dat die nieuwe benadering in de praktijk niet altijd
veel voorstelt : verplichtingen die boekhoudrechtelijk niet meer kunnen worden opgelegd in
de jaarrekening, worden dan maar verschoven naar andere terreinen, zoals gebeurd is
met de sociale balans.

In de tweede plaats is er een bijzonder interessante bijdrage van J.-L. WUIDARD, waarin
talrijke gunstmaatregelen voor KMO tegen het licht van het gelijkheidsbeginsel worden
gehouden. De auteur beperkt zich daarbij niet eens tot een juridische analyse, maar
spreekt ook opportuniteitsoordelen uit. Vanuit beleidsmatig standpunt is dat niet
onbelangrijk.
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