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loge BIW van ó naat 9Yo

Op r januari 2019 gaat het BTW-tarief
ornhoog. En dus gaat de prijs var-r al-

lerlei producten en diensten omhoog.

Beroepsgroepen die te maken krijgen
nret de tariefsverl-ro gitrg zijr.r onder meer
fietsenmakers, kappers, schilders, klussers

en kleermakers. Producten die onder
het lage tarief vallen zijn onder andere

voedingsmiddelen, boeken en m.edicijnen.

Dit zult u in uw kassasysteem of boekhoud-
programna moeten (laten) aanpassen.

ilu betolen, 2019 leveren
Wie slim is, laat klanten nog dit jaar

betalen en gaat komer-rd jaar pas aan het

werk. Dat zit zoz de Belastingdienst gaat niet
naheffen op in zor8 betaalde prestaties die

pas in zorg plaatsvir-rden. Denk aan kaartjes

voor concerten of (sport)evenementen die

pas volgend jaar plaatshebber-r. Hetzelfde

geldt voor alie goederen en diensten waarop

l-ret verlaagde tarief van toepassing is,

zoals bijvoorbeeld ook stukadoors- en/of

verfwerkzaamheden aan huis. Het kan voor
particulieren interessant zijn om al in zo:.8

te betalen voor dit soort diensten.

Digitole boeken en kronten
De BTW op e-boeken en e-kranten gaat

vanaf r januari omlaag. Nu geldt nog het

hoge tarief (zr%), uraar net als de papieren

versies vallen de digitale boeken en kranten
voortaan onder het iage BTW-tarief.

Sportvriistelling
De sportvrijstelling wordt verruimd.
Diensten van sportorganisaties en

sportclubs zijr-r vrijgesteld van BTW, als

de organisatie of club geen winstoognerk
heeft en de diensten te maken hebben met

sportbeoefen ing. Vrijgestelde dier-rsten zijn:

diensten door sportbonden en sportorgani-

saties aan de aangesloten sportclubs;

diensten var-r sportclubs aan hun leden.

Onder de verruimde regels wordt l-ret

aanbieder-r van sportmogelijkheden aan

niet-leden vrijgesteld var-r BTW. Bel'ralve het

aanbieden van de sportmogelijkheid wor-

den ook de diensten die nauw samenhangen

met de beoefer-ring van sport vrijgesteld,

waaronder een sportaccommodatie.

I

Fl Als u offertes verstuurt, is het ver-

M standig onlr1u al n-reldir-rg te naken
van het irieuwe g9/'BTW-tarief voor

werkzaamheden en leveranties in zor9.
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BELASTINGPLAN 2019: 0NDERNEIhERSZAKEN EN DE AUI0

VERlAGIIIG VPB.TARIEVTlI

In de periode zotg-zozt gaan de tarieven voor de vennoot-

scl-rapsbelasting stapsgewijs omlaag. Het tarief in de eerste

sclrijf (zor8: zoo/) wofit stapsgewijs verlaagd naar r5%. Het

tarief in de tweede schijf (zor8: z5%) gaat in stappen omlaag

rtaar zo,5%. Met het schrappen van de afschaffing van de

dividendbelastir-rg valt er konend jaar ca. r,9 miljard euro

vrij. Bij het ter perse gaan van deze uitgave was de bestem-

ming van deze extra middelen nog niet rond. De kans

bestaat dat het kabinet de winstbelasting verder verlaagt.

BOX 2 lB: AAIIMERKEIIJK BElAllG
Het belastingtarief op winst uit aandelen (box z van de

inkomstenbelasting; 'aannerkelijk belang') gaat in zozo

van z5% naar 26,25%o. ltt zozt gaat het tarief verder onhoog,
naar z6,9o%o. Met deze maatregel cornpenseert het kabinet

de lagere tarieven van de vennootschapsbelasting. De

naatregel treft belastingplichtigen met inkomsten uit
aalrrnerkelijk belang. Daar is sprake van als u nteer dan5%

van de aandelen van een vennootschap bezit.

winst t/m € 200.000

Vpb-torieí

joor

201 I

201 9

2020

2021

vonof € 200.000

IlIPTRKIIIG YA]I AÍSCHRIIVIIIG OP YASÍGOED

De afschrijving van gebouwen ir-r eigen gebruik wordt
beperkt. U mag voortaan nog maar afschrijven tot de boek-

waarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Voor bedrijven die

gebouwen ter belegging hebbtn gold deze beperkte afschrij-
ving al. Volgens de oude regels kon worden afgeschreven tot

5oTo van de WOZ-waarde. Heeft u een gebouw vóór r januari

zotg ir.r gebruik genolnen en is op dat gebouw nog geen 3

jaar afgeschreven, dan rnag u het gebouw deze 3 jaar alsnog

volgens de oude regels afschrijven, tot maximaal 5o% van de

WOZ-waarde. De beperking geldt niet als u lB-ondernemer

bent.

KlE IlIEO]IDERIIETIERSREGEUilG IN 2O2O

Als kleine ondernerner net maximaal € zo.ooo onlzet

kunt u vanaf r janua ri zozo kiezen voor een vrijstelling van

omzetbelasting. Dit betekent dat u:

r. geen BTW in rekening brengt aan uw afiremers. U I

vermeldt dus ook geen BTW neer op uw facturen;

z. ontheven bent van het doen van BTW-aangiften er-r

bijbehoreirde administratieve verplichtir-rgen;

3. de BTW die andere ondernemers aan u in rekening
brengen niet in aftrek kur-rt brengen.

De regeling geldt alleen voor de door u ir-r Nederland ver-

richte goederenleveringen en diensten en gaat ook gelden

voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's.

VERGROElIIlIO TAXIVERVOER

Het kabinet wil taxiondernemers aansporen om milieu-
vriendelijkere straattaxi's en taxibusjes voor bijvoorbeeld

vervoer var-r gehar-rdicapten of leerlingen te kopen. Om

vergroening van de taxibranche te bereiken, wordt de

teruggaafvan de BPM voor taxivervoer afgeschaft. Dit noet
de taxibranche prikkelen om minder vervuilende taxi's

en busjes aan te schaffen. De BPM is gekoppeld aan de

COz-uitstoot. Voor nul-emissie auto's geldt een vrijstelling
van BPM. Dit geldt voor straattaxi's, contractvervoer elr

doelgroepenvervoer (zorg- en leerlingenvervoer) of een

conrbinatie hiervan.

BIITEll|lIG ElEI(TRISCHE AUTO

De overheid bouwt de voordeelregeling voor elektrische

auto's geleidelijk af. Vanaf zorg gelden voor elektrische

auto's twee bijtellingscategorieën. Voor elektrische auto's

van de zaak tot een cataloguswaarde tot € 5o.ooo blijft het

bijtellingspercentage gewoon 4%. Voor een elektrische

auto die duurder is dan € 5o.ooo betaalt u per r januari zorg

zz%bijtelling boven de € 5o.ooo. Vanaf zozr geldt voor alle

elektrische auto's een bijtellingspercentage van zz%o.

De bijtelling voor auto's met COz-uitstoot blijft in zorg net

als in zor8 gelijl<: zz%. Het bijtellingspercentage geldt bij
de eerste ingebruiknane van de auto en ligt voor 5 jaar

(6o maander-r) vast.

lE Als u rrret een sluitende rittenadtlinistratie kunt aan-

lfl ,or-,"r', dat u op jaarbasis niet meer dan 5oo kilometer
privé hebt gereden, hoeft u geer-r bijtelling te rekenen.

AAN DE ORDE NIEUWS VOOR ONDERNIMENDE OND[RNEMERS
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BELASTINGPIAN 2019: PRIVÉ

Het belastingstelsel verandert de komende jaren ingrijper-rd.

De belasting op consunptie gaat omhoog, onder andere

door de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar g%.

Het fiscale voordeel van aftrekposten gaat de komende jaren

---------------------- -- ----- -- ----o--------------------

stapsgewijs omlaag. Dit treft iedereen met een inkomen
vanaf € 68.5o7. De veranderingen waar u privé te maken
krijgt overzichtelijk op een rij:

BT1ASTIlIG OYER INI(OTTIEII IIAAR TIYEE SCHIJVEN

Het belastbaar inkorren uit werk en woning (box r) gaat

vanaf zozr van vier belastingscl-rijven naar twee belasting-
scl-rijven. Ook wordt het minder van belang of het inkomen
in een huishouden door één oftwee personen wordt
verdier-rd. De meeste tarieven van de ir-rkonster-rbelasting

gaan al vanaf zorg omlaag. Door deze verandering nemen
de besteedbare inkomens toe vanaf een inkomen boven
€ zo.ooo per jaar. De wijziging past in het beleid om arbeid
ninder zwaar te belasten ell consumptie zwaarder (via de

verhoging van het lage BTW-tarief).

OIIBT1ASTE YRIJWII1IGT RSYERGOE DING OftIHOOG

De naxinale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers gaat

per r januari zorg ornhoog tot maximaal € r7o per maand of
nraximaal €r7oo per jaar. Nu is deze vergoeding nog € r5o

per maand of naximaal € r.5oo per jaar. De organisatie

waar de vrijwilliger werk voor verricht, is over het bedrag

geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

------o--
---------

----------o------

-------------o--

----O-
------O

- -- ---O----

------------

----------------------o----o--
---5]',9 5at'e 5l,l 5% 49,500/o

lnkomen boven

€ ó8^507-

-------o--o-
---------

-O
--

O
-----

O
---3 6,551, o 36,65% 37,050/o

lnkomen mox

€.20.142.

-2018

{0,85cÁ 38,t0% 37,05% {0,851;38,t0% 3/,05%

lnkomen mox lnkomen mox

€ 33.994- € 68.507*

-2019 -2021
E Ï,".1'lïï I: ïi::: ï :ï ;'Jï]ilï ÏJï,ï : Ï:'
vergoedlng. Onkosten bover-r het bedrag kunnen worden
vergoed, als deze worden aangetoond.

* deze inkornensgrenzen worden in zorg aangepast op basis van de

inflatiecorrectie.

VERHOGING HETFINGSKORTING

Door een verhoging van de algemene heffingskorting
neemt het besteedbaar inkomen van huishoudens met
een inkomen tot € 5o.ooo per jaar toe. De algemene

heffingskorting is afliankelijl(van het inkomen: hoe

lager het inkornen, hoe hoger de korting. De algemene

lreffingskorting bedraagt maxinaal € z.qlZ. De algemene

heffingskorting eindigt bij de ondergrens van de hoogste

schijf van de loon- en inkomstenbelasting (e Os.5o7).

Werknemers en zelfstandigen met een belastbaar inkomen
tussen de € zo.ooo en € 6o.ooo per jaar, houden door een

hogere arbeidskorting in zorg netto meer salaris over.

Voor inkomens tot € 35.ooo wordt het door een nieuwe op-

bouw van de korting aantrekkelijker om neer uren te gaan

werken. Deze groep l-roudt door de l-rogere arbeidskorting
netto meer over van het extra inkonren.

Algomene heÍff ngskorfi ng

tubeidskoding

lnkomenmÍhonkeliike rombinofi ekorfi ng

Jonggehondiroptenkoiling

Oroen beleggen

ltffi.4
, t.'fi,@BÍ,?.*f,ffiii.= -',-,.,i-.fimiffglffi,Hq

, r,,G_ËFÉ.vjr,rnïr#-l

; $l'{P*+i, ï;laÉl?ry+

l00lrHEÍÍrlrGSKoRINGIil 20t 9

AAN DE ORDE NIIUWS VOOR ONDIRNIMENDE ONDIRNEMERS
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INES IN ATTREKPOSIEN HOGE INKOTNENS

Het aftrektarief van een aantal aftrekposten wordt in vijf
jaar tijd afgebouwd. Bij de hypotheekrenteaftrek gebeurt dit

al sinds 2014, rraar het kabinet versnelt de afuouw, waarbij

ook andere aftrekposten worden geraakt.

De maatregel treft iedereen met een inkomen vanaf
€ 68.5o7. Het kan hierbij netto om b.onderden euro's gaan.

Is uw inkomen lager, dan verandert er niets aan uw fiscale

situatie.

Het gaat bij de maatregel onder andere om:

r' dehypotheekrenteaftrek;
r' dezelfstandigenaftrek;
r' deMI(B-winstvrijstelling;
r' giften;
r' partneralirnentatie

VERVOTG BETASÏINGPTAN 2OI9

vERlÀGilrG E rGElrwolll llGl0RÍA|T
Voor woningen rlret een WOZ-waarde tussen de € 75.ooo

en € r.o6o.ooo gaat het eigenwoningforfait in zorg net
o,r5%-punt omlaag naar o,65Yo Qofiz o,7o%). Ondat de WOZ-

waarde in de lift zit door de stijgende huizenprijzen, zal

het voordeel van de verlaging van het percentage voor een

belangrijk deel weer verloren gaan.

3O%.REOEIIlIC YERI(ORI TOT YIJÍ JAÀR

De maximale looptijd van de 3o%-regeling (ook bekend als

de 'expatregeling', een fiscale regeling voor werknemers uit
het buitenland) wordt per r januari zorg verkort van acht

naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe

als bestaande gevallen. De 3o%-regeling geeft werkgevers de

mogelijkheid olrl een deel van het loon, maximaal 30 pïocent,

belastir-rgvrij te vergoeden aarfwerknemers uit het buitenlaud

die tijdelijk in Nederland werken. Voor werknenters voot wie

de 3o%-regeling door de verkorting van de looptijd ir-r zorg of
zozo zou eindigen, komt er een overgangsrecl-tt.

ÍITTS YA]I DE ZAÀK

De 'fiets van de zaak'wordt een stuk aantrekkelijker
genaakt door een versirnpeling van de fiscale fietsregeling.

Stopsgewiize yerloging torieÍ oÍtrekposten

Maximool aftrektorief

oftrekbore kosten

eigen woning

Altrekposten

ioor

20t 9

2020

2021

2022

2023

Moximooloftrek

torief ondere posten I

(0.0. zelfstondigenoftrek)

Voor de bijtelling voor de fiets van de zaak geldt vanaf
komend jaar een bijtellingspercentage van Z%.De regeling

geldt voor fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Als een

werknemer een elektrische fiets ter waarde van € zooo

in gebruik krijgt var-r de werkgever, bedraagt de jaarlijkse

bijtelling € r4o.

E}IEROIEBEIASIIIIG OTIHOOG

Het tarief in de eerste schijf voor energiebelasting voor

aardgas gaat met € o,o3 per m3 omhoog. Elektriciteit gaat

rlet € o,oo7z per kWh omlaag. Voor een huishouden

rrret een gemiddeld energieverbruik betekent dit dat de

belastingen op energie in zorg met circa € r3o stijger-r (bij

gelijkblijver-rd verbruik).

vERltAAl V00RDEEl BELÀSïl ll00llrwlJKlllG
Het kabinet heeft de naatregelen verruimd om constructies

die bedoeld zijn ombelastingbetaling te or-rtlopen tegen te

gaan. Dit gebeurt onder meer door extra mogelijkheden

voor de Belastingdienst om belasting te innen bij diegene

die voordeel heeft gehad van de constructie. De nieuwe

regeling is beperkt tot situaties waarin er sprake is van het

bewust ontlopen van belastingbetaling.

AAN DE ORDI NIEUWS VOOR OllDERNEMENDE ONDERNIMERS
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HET WORDT DRUK, NIEÏ ATTEEN OP DE WEG

Het filerecord van zor8 staat vooralsnog op 97o kn, op 3o

oktober. Het slechte nieuws: de komende jaren wordt het er

niet beter op.

Groei Yervo et 2Ol7 -2023

Sinds zoo5legden we gezamenlijk ro niljard kilometer meer

af. Ook in l-ret oper-rbaar vervoer is en wordt het alleen maar

drukker.

(Bron: I(ennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)

6%

l4oÁ

2loÁ

290Á

0penboor YeÍvoeÍ

[uthtuoort

Goederenvervoer

Zeevuort

HOGERE HYPOTHEEK EN NHG VOOR VERDUURZAINING WONING

De premie voor eerl hypotheek met Nationale

Hypotheekgarantie (ltHC) gaat per r januari zorg omlaag.

Woningeigenaren die een hypotheek net NHG aanvragen,

betalen eenmalig o,g/o over de hoogte var-r hun hypo-

theek in plaats van de huidige r%. Omdat de gemiddelde

woningwaarde dit jaar is gestegen, gaat de waarde waarbij

een NHG kan worden verkregen onhoog van € z65.ooo

naar € zgo.ooo. Huiseigenarefi kunnen extra lenen voor het

verduurzamerl van de woning, bijvoorbeeld voor isolatie-

nraatregelen ofzonnepanelen, tot ro6%ovan de waarde van

de woning (maximum NHG-hypotheekbedrag: € 3o7. 4oo).

Voor'uorrlale' hypotheekschulden is het maximum roo %.

EI
Op de site var-r NHG (wwrv.nhg.nl) kunt u I'ret boekje
'Haal rneel energie uit je hypotheek' downloaclen,

12%

5/o

10/t/0

g%

ove r het r-neeÍrnanciererl van ci-rcrgiebesparendc r,oolzie-

ningen aair de woning.

EICEII RISICO VERHOGEN OÍ IIIEI?
Als u een spaarpotje heeft, en geen gezondheidsklachten

kan het verhogen van het eigen risico interessant zijn.

Iedereen in Nederland betaalt ninimaal € 385 euro eigen

risico op de zorgveruekering. U kunt dit bedrag verhogen

tot maximaal € ASS. Our te beginnen: het bezoek aan de

huisarts gaat niet van het eigen risico af. Een verhoging

van het eigen risico met € 5oo scheelt rond de € zo aan

premie per maand. Op jaarbasis: een premiekorting van

ruim € zoo. Dus zelf als u het volledige eiger-r risico noet
aanspreken, bent u hooguit € 3oo extra kwijt ir-r vergelijking

met het standaard eigen risico.

AAN DE ORDE NIEUWS VOOR ONDERNEMENDE ONDERNEMERS
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KTEINE PENSIOENEN VERVALLEN

Op r januari zorg vervallen heel kleine pensioenen tot € z
bruto per jaar. Het geld gaat naar het pensioenfonds of de

verzekeraar. Om uw pensioen veilig te stellen, noet u vóór
r januari zorg actie ondernemen,

Op dit monent mogen pensioenfondsen en verzekeraars

pensioenen tot€ 474;tper jaar afl<open. U krijgt de waarde

van het pensioen op uw bankrekening gestort. De over-

lreid wil dat veranderen. Vanaf r januari zotg zijner drie
mogelijkheden:

r. Het pensioen blijft staan bij het pensioenfonds of verze-

keraar.

z. Het pensioen wordt samengevoegd m.et andere kleine
pensioenen.

3. Het pensioen gaat naar het pensioenfor-rds of verzekeraar

waar u nu pensioen opbouwt.

Op Mijnpensioenoverzicht.r-rl kunt u bekijken welke
pensioenen u hebt opgebouwd. Als er een pensioen bij
zit van minder dan € z per jaar, noet u snel handelen en

vóór r jar-ruari zorg het pensioen laten uitbetalen of laten
doorstorten naar uw huidige pensioenverzekering.

7! Heeft u een klein pensioen lopen (zie boven), dan

ll kur-,t u in zorg verzoeken tot een waardeoverdracht
naar het fouds of de verzekeraar waar u nu pensioerl

opbouwt.

OUDEDAGSVERP1ICIITIIIG DCÀ

Op r april zorT is de Wet uitfasering pensioen in
eigen beheer in werking getreden. U kunt als directeur-
grootaandeelhouder (dga) sindsdien geen pensioen meer

opbouwen in de eigen bv. Bestaande pensioenvoorzieningen
in eigen beheer moeten vóór eind zorg worden afgekocht
of orngezet in een oudedagsverplichting. U kunt deze

oudedagsverplichting gel-reel of gedeeltelijk onderbrengen
als lijfrente bij een verzekeraar. Doet u dat niet, dan moet

u uiterlijk z maanden na het bereiken van de Aowleeftijd
een uitkering aankopenbij de bv, die u krijgt uitbetaald in
zo jaarlijkse, gelijke termijnen. Deze uitkering kunt u ook

eerder laten ingaan, maar niet eerder dan vijf jaar vóór het
bereiken van de AOW-leeftijd. Heeft u een (ex)partner?

Dan hebt u schriftelijke insternming nodig van uw partner.

5 ThANIEREN OIUI UW PENSIOEN AAN TE VUII.E]I

Pensioenvelzekeling oÍ
bonksporen

Het begint met discipline. Biivoorbeeld door

moondeliiks geld opzii le zellen voor uw

pensioen vio een liiÍrenleverzekering,

zzp"pensioen oÍ bonksporen. De inleg k
oÍlrekboor (moor niel onbeperkl, uw N0AB-

odviseur kon dil voor u

I

Zelí sporen en beleggen

U kunl ook zelf sporen oÍ beleggen voor uw

pensioen. }lel voordeel hiervon h dol u zelÍ

bepooh hoe en wonneer u het geld beíeedl.

Nodeel: over spoorgeld en beleggingen

belooh u elk ioor een

heÍÍing in box 3.

432
e

Fiscole oudedogs-reserve (Íor)
Vio de Íhcole ouded0gsreserve m0g u

een deel von de winí (moximool 9,896)

reseÍveÍen voor u}l pensioen. Dil scheeh nu

quo belostinghefÍing, moor uileindeliik moel

u hel geld omzellen in een liiÍrente.

Ixtro oílossen op hypotheek

Exlro oÍlossen verloogl de woonloíen. En

bii verkoop von het huis belonil het geld in

uw eigen porlemonnee. l{odeel! 0ver het

bedrog dol u oÍloí, belooh u geen renle

meer. llierdoor doolt de renleoflrek bii uw

beloíingoongiíte. [ool u goed odviseren.

(Bron' Wijzer in geldzaken)

5. Werken noost hel pensioen

Ah u uiteindeliik toch le weinig inkomen

heeÍ|, kunt u (bliiven) werken no uw

pensionering. Dil heeÍl geen gevolgen voor

uw A0W.

5
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NIEUWE WEï ARBEIDSÍUIARKT lN BAIANS: DE HOOFDIIJNEN

Met nieuwe regels rond ontslag, vaste contracten en flexcon-

tracten in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans' wil het

kabinet de verschillen tussen nensen met vaste er-r tijdelijke
contracten kleiner r-naken en de balans op de arbeidsmarkt

herstellen. I(ort door de bocht: vast wordt minder vast, flex
wordt minder flex. Voor nu de hoofdlijnen, de uitwerking
volgt als de beleidsplannen verder vornkrijgen.

VERSOEPEIIIIG O]ITSTAGRECHT

Het wordt voor een werkgever makkelijker om iemand te

ontslaan omdat hij voortaan meer verschillende redenen

voor ontslag mag opgeven. Nu is het nog zo dat de werkge-

ver bij de rechter één volledig bewezen, doorslaggevende

ontslaggrond noet aanvoeren. De optelsom van problemen

(denk aan regelmatig te laat, ruziesfeer, broddelwerk) is

straks voldoende om een medewerker te kunnen ontslaan.

Daar staat wel tegenover dat de rechter een hogere ontslag-

vergoedir-rg (de helft hoger dar-r nu) kan toekennen.

Deze transitievergoeding is nu (zor8) nog maximaal

€7g.ooo.In de plannen van nr,inister I(oolnees krijgen álle

medewerkers, dus ook tijdelijke krachten, vanaf dag één (in

plaats van na twee jaar nu) recht op deze transitievergoe-

ding.

tr U rloet uw zaak kunnen onderbouweu. Bewaar

gespreksverslagen, officiële waarsciruwingen en de ccjr-

respondentie over het fuuctioneren iu het personeelsdossier

YASTE EII TIJDElIJKE COIITRACTElI

Er komt een financiële prikkel orn werkgevers neer mensen

in vaste dienst te laten nemen. De WW-premie voor vaste

krachten komt lager te liggen dan die voor flexkrachten.

Voor medewerkers die meteen voor onbepaalde tijd worden

aangenomen, gaat een proeftild van vijf rnaanden gelden,

in plaats van de huidige twee. Over de gewerkte maanden is

de werkgever dan wel de transitievergoeding verschuldigd.

Bij contracten langer dan twee jaar is een proeftiid van drie

rnaanden toegestaan. Bij andere contracten verandert er niets.

Werkgevers hoeven onder de nieuwe regels pas na drie jaar

een vast contract aan te bieden, in plaats van na twee jaar nu.

Met de verlenging naar drie jaar wil het kabinet het 'draaideur-

effect' van opeenvolgende tijdelijke contracten voorkolnen.

NIEUWE BEIATINGSREGETING BEIASÏINGDIENST

De twee betalingsregelingen van de Belastingdienst, voor

belastingschuld en voor toeslagschuld, worden vervangen

door één regeling. Schulder-r aan de Belastingdienst moet u

voortaan binnen twaalf maanden terugbetalen. U bepaalt

zelf in hoeveel termijnen u dat doet, met een minimunrbe-

drag van € 5o per keer. Lukt het u niet de schuid binnen een

jaar te voldoen, dan moet u zelf direct een 'ntaatwerkrege-

ling'aanvragen. Hierbijkijkt de Belastingdienst naar uw

persoonlijke situatie. U krijgt maximaal twee jaar de tijd om

uw schuldente voldoen. 
e.

Fl U kunt een voorlopige aanslag aanvragerl, waardoor u

M ,.d.r. maand al een deel van de belastinger-r vooruit-

betaalt. U kunt ook een verzoek indienen als u geld terug

verwacht, bijvoorbeeld vallwege de liypotheekrenteaftrek.

VERlIESYERREKElIIlIO BOX 2

Als uw inkornen uit aanmerkelijk belang negatief is, is

sprake van een te verrekenen verlies uit aanmerkelijk

belang. Het verlies kan bijvoorbeeld ontstaat als gevolg van

een faillisser-nent, liquidatie of verkoop van het aanmer-

kelijk belang tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. U

kunt het verlies vanaf zorg over maxitnaal zes boekjarer-r

verliezen verrekenen met de winst. Nu is de verliesver-

rekening nog r-regen jaar. Lijdt u verlies in zorS? Dan mag

u dat nog verrekenen tot zoz7, Verlies inzotg? mag u dat

dus nog maar verrekenen tot zoz5, Vermoedelijk is komt er

een overgangsrecht, waardoor u verliezen uit zorg enzozo

mag verrekenen vóór de verliezen uit zorT en zor8. NB. De

termijn voor achterwaartse verliesverrekening (carry back)

verandert niet. Deze blijft één jaar.

g Als u geen aanmerkelijk belang meer heeft, nlaar 11og

wel een onverrekend verlies, dat-r mag u dit verlies

lra twee jaar omzetten in een belastingkortitlg. Uw NOAB

adviseur kan u l-rierin adviseren.

AAN DE ORDI NIEUWS VOOR ONDERNEMENDI ONDERNEMERS
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llrEUwE coDE colrsuilPltEt
KREDIEI

De brancl-revereniging voor
kredietverleners (VfN) voert op
verzoek van de Autoriteit Financiële
Markten (nfU) strengere regels voor
consumptieve kredietverlening door.
De nieuwe gedragscode gaat per r mei
zotg ir:.. Bij doorlopende kredieten
zai gedurende de looptijd van het
doorlopende krediet regelmatig
worden getoetst of het uitstaande
krediet nog past bij de fir-ranciële

situatie van de consument. Is dit niet
meer het geval, dan zal in overleg
met de consunent naar oplossinger-r

worden gezocht. De gedragscode

besteedt ook aandacht aan de

zogenoende lock-up-problematiek,
waarbij consumenten niet (r-neer)

kunnen overstappen naar eetl andere

kredietaanbieder (bijvoorbeeld door
strengere leennormen of veranderin-
gen in de persoonlijke situatie).

arr<l
{ FINANCIEEL & FISCAAL ADVIES >avl
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1ÀlIGE R PARI]I ERYERlOÍ

Werkneners krijger-r vanaf zolg een

week doorbetaald verlof als hun

vrouw of vriendin net is bevallen.
Het partnerverlof is nu nog twee

dagen. De werknemer kan het verlof
meteen opnemen, maar ook in de

eerste vier weken r-ra de bevallilrg. De

kosten zijn voor de werkgever. Vanaf
r juli zozo mag de partner binnen het
eerste halfjaar na de geboorte vijf
weken onbetaald opnelrren met recht
op een UWV-uitkering van 7o%o van
l-ret loon. De wetswijziging moet nog
worden goedgekeurd.

g ï::ï,ïï,:ï 1ïJ;;:ï ge r z ij',
hebber-r recht op een zwangerschaps-

en be vailingsuitke ring. Dit geldt ook
voor in de onderneming meewer-
kende echtgenoten die zwar-rger zijn.
De uitkering loopt via l-ret UWV.

OIIÏS1AGVIRGOEDIIIG Y1AX YóóR
PEltstoElt
Een werknemer die vlak vóór zijn
pensioen wordt ontslagen, heeft
recht op de wettelijke ontslagvergoe-
ding. In de Wet werk en zekerheid

staan geen redenen om de ontslag-
vergoeding te beperken tot de reële
inkonstenderving. Oók al valt de

vergoeding hoger uit dan het loon dat

de werknemer tot zijn pensioen nog
h.ad kunnen verdienen. Volgens de

Hoge Raad heeft de wetgever gekozen

voor een abstract ell gestandaardi-

seerd stelsel zonder uitzonderingen.
Dat iemand bijvoorbeeld al een

nieuwe baan heeft gevonden, r-naakt

voor het toekennen van de vergoe-

ding niet uit.

OPEIIINGSTIJDElI

Winkeleigenaren zijn vanaf r
april zorg niet nr.eer gehouden aan

eenzijdig opgelegde openingstijden
waarmee ze zelf niet vooraf expliciet
hebben ingestemd. De maatregel laat
de contractvrijheid in stand: bent u
als ondernemer met uw verhuurder
of met uw inkooporganisatie
contractueel overeengekomen dat

een winkel op koopavond open moet
zijn, danbent u daar contractueel
aan gebonden.

PRUÉGEBNUIK AUTO VAII DT ZAAK

Als u een (bestel)auto tot het
bedrijfsvermogen rekent, moet u
in de laatste aangifte van het jaar

de btw-correctie voorprivégebruik
opnerlren. Deze correctie bedraagt
z,7To var:r de catalogusprijs van de

auto, inclusief btw en bpn. De btw-
correctie geldt ook voor de auto die
u gebruikt op basis van operational
lease of financial lease.

g n :ïJ ;'::ii"ï."IJ: ï ;il1.,.,,
wordt beperkt tot maximaal vijftien
jaar.

Het oonlol webverkopen bliifi stiigen. Het eersle holfioor vun 2018 kochten

Nederlonders v00r € ll,8 miliord 00n pÍodu(ten en diensten. lets meer don

één op de lien produ(len wordt vio webwinkels oongeschofi (bron: GfK). íí

(0t 0r0l'|

Bii hel someníellen von deze nieuwsbrief is de grootst mogeliike zorgvuldigheid betÍo(ht. De iuistheid

en volledigheid von de nieuwsbrief kon erhter niel worden gegorondeerd. De somenÍellers en de

uitgever 0c(epteÍen don ook geen oonsprokelijkheid voor srhode, von welke oord ook, die het directe

of indirerle gevolg is von hondelingen en/of beslisingen die geboseerd ziin op deze nieuwsbrief.

Aon de 0rde is een uilgove von: Nederlondse 0rde von

AdminiÍrotie-en Beloslingdeskundigen lloofdredoclie N0AB

Redoclie Loft 238 Tekst & Medio 0pmook Repro Design

Zulphen & Studio Stephon Lerou Druk Dekkers von Gerwen

's-llerlogenbosch @ N0ÀB 2018

Postbus 24lB

5202 [L's'Hertogenbosch

Telefoon (0/3) ó14 l4 l9

info@noob nl

vnvlv.noob.nl


