BAREMA’S CHRYSANTEN INKOMSTEN 2016
Een overzicht
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Het jaar 2016 was een moeilijk jaar voor de teelt van de chrysanten. Door de vele regen van juni is
de start héél moeilijk geweest. Na de uiterst warme augustus en september heeft de teelt een
mooie nazomer gehad. De bloemen waren van uitstekende kwaliteit. Zonder beschadiging van
vroege vorst in oktober zijn de bloemen in de handel terecht gekomen. In de bespreking is er grote
aandacht geweest voor deze weersomstandigheden.
Gery Phlypo, SBB Accountants & Adviseurs
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Van deze semi-brutowinsten zijn de individuele aftrekbare kosten nog aftrekbaar, mits er een factuur kan voorgelegd
worden.
De belangrijkste kosten zijn pachten,
taksen en milieuheffingen, de beroepsintresten, de sociale bijdragen voor zelfstandigen, de sociale lasten op lonen,
de erelonen aan belastingconsulenten,
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Er zijn 2 akkoorden, enerzijds de
chrysantentelers voor de provincies
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en
Limburg (1) anderzijds de teelt van de

chrysanten voor Antwerpen en Mechelen (2)
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De forfaitaire bedrijven betreffen hoofdzakelijk de gemengde bedrijven (combinatie van groenten en/of aardbeien). Het
zijn bedrijven die niet uitsluitend gericht
zijn op de teelt van chrysanten, bijgevolg
zijn de oppervlaktes kleiner en is de
specialisatie veel geringer. De handenarbeid is hier ook hoger.

2015

2016

Evolutie

%

3

3,03

+0,03

+1%

Grootbloemige chrysanten kleinverkoop (1)

8,74

8,83

+0,09

+1%

Kleinbloemige chrysanten handel (1)

0,63

0,63

+0,00

s.q.

Kleinbloemige chrysanten kleinverkoop (1)

2,76

3,6

+0,84

+30%

2,1

2,06

-0,04

-2%

Verkoop op stam – kleinverkoop (1)

3,53

3,49

-0,04

-1%

Verkoop pyramides – handel (1)

4,15

4,11

0,04

-1%

Verkoop pyramides – kleinverkoop (1)

6,20

6,16

-0,04

-1%

Grootbloemige chrysanten handel (2)

3,65

3,61

-0,04

-1%

Grootbloemige chrysanten kleinverkoop (2)

8,48

8,44

-0,04

s.q.

Kleinbloemige chrysanten handel (2)

0,56

0,58

+0,02

+4%

Kleinbloemige chrysanten kleinverkoop (2)

2,55

2,52

-0,03

-1%
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Grootbloemige chrysanten handel Ovl,Wvl,Lmbrg (1)

Verkoop op stam – handel (1)

t In deze tabel geven we een overzicht van de semi-brutowinsten met een evolutie t.o.v. 2015
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het lidgeld van de beroepsorganisatie,
de seizoenlonen t.b.v. 35 € per are (1)
en 39 € per are (2) -niet voor de eerste
20 are, de eventuele veilingskosten, de
verkoopkosten behalve standgeld voor
de verkoop (reeds forfaitair verrekend),
de vervoerkosten naar veiling/markt, de
afschrijving en kosten van de outillering
gebruikt voor de chrysantenteelt, de
RSZ-bijdragen voor gelegenheidsarbeiders, de kosten voor bodemoriënterend
onderzoek, de huur voor de serre, de
kosten van verplichte tankcontrole, de
fost-plus bijdrage, de verzekeringskost
en de bijdrage FAVV.

Belangrijke opmerkingen
1. Niet-verkochte pottten moeten uiterlijk de derde werkdag na 2 november
van het inkomstenjaar gemeld worden
bij de dienstleider van uw taxatiekantoor. Er is 0.55€ per pot recupereerbaar.
2. De chrysantenteler moet uiterlijk op
15 juni een teeltplan indienen bij de
dienstleider van het taxatiekantoor
om van de forfait te mogen gebruik
maken.
3. Er is de laatste tijd van de belastingdiensten regelmatig controle op
de combinatie van het gebruik van
de forfait van de chrysanten inzake
directe belastingen en de toepassing
van btw-boekhouding . Bespreek dit
met je belastingconsulent. n
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