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Nieuwsbrief d.d. l februari 2018 vierde jaargang nummer 2
Gelezen: "Dit leven is wie we zijn."
In komsten belasti ng/Toeslagen/V en nootscha psbelasting
Aangifte inkomstenbelasting 2017
Vanaf l maart 2018 kan er aangifte inkomstenbelasting 2017 worden gedaan met een door de belastingdienst
vooraf ingevulde aangifte.
Check uw toeslagen 2018
Voor zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget geldt een inkomens- en een vermogenstoets.
Check of de belastingdienst de juiste gegevens heeft gebruikt voor de voorschotbeschikkingen, zodat u niet
teveel ontvangt en later weer moet terug betalen.
Heeft u geen beschikking ontvangen, controleer dan of u wellicht toch in aanmerking komt voor toeslagen.
Bitcoins behoren gewoon tot box 3-vermogen
De waarde van bitcoins en andere viÏtuele valuta moet in ons land worden aangegeven in box 3 van de
inkomstenbelasting (IB). Sinds vorig jaar is er in de aangifte IB opgenomen dat de virtuele betaalmiddelen onder
de 'overige bezittingen' yallen.
Vrijstelling voor erven onderneming omhoog
Belastingplichtigen die een onderneining erven of geschonken la'ijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan vorig
jaar. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is namelijk licht verhoogd.
Het grensbedrag voor de BOF ligt dit jaar op € 1.071 .987, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. In
2017 was dat nog € l .063 .479. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor dit jaar zijn
de belastingtarieven voor 2018 definitief vastgesteld.
De BOF is een regeling in de Successiewet. Deze faciliteit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kinderen die (aandelen
in) een onderneming erven of geschonken ]a'ijgen zich niet meteen blauw betalen aan belasting. Door gebruik te
maken van de BOF betalen zij tot het grensbedrag van € 1.071.987 geen erf- of schenkbelasting. Boven dit
bedrag geldt bovendien nog een vrijstelling van 83%. Met een belastingtarief van 20% erfbelasting is het
effectieve tarief dus 3,4%. Dat maakt de bedrijfsoverdracht een stuk aantrekkelijker.
Uiteraard zitten er wel voorwaarden aan het gebruik van de BOF. Zo i'noet iemand die een onderneming als
schenking ontvangt, het bedrijf minstens vijf jaar voortzetten. De schenker moet ook minstens vijf jaar eigenaar
zijn geweest van de onderneming. Bij een erfenis is deze terÏnijn één jaar. Daarnaast moet er sprake zijn van een
'materiële onderneming'. Dit wil zeggen dat de activiteiten méér moeten inhouden dan normaal
vermogensbeheer. Over deze voorwaarde vvordt vaak gesteggeld in de rechtszaal, zeker bij vastgoed-bv's.
Nieuwe lijst voor claimen EIA, MIA en Vamil bekend
Ondernemers kunnen ook dit jaar weer de fiscale tegemoetkoming(en) claimen als zij investeren in
bedrijfsmiddelen die energie besparen. De nieuwe Energie- en Milieulijst voor 2018 is onlangs gepubliceerd.
Om voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaffrek (MIA) en de willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil) in aanmerking te komen moeten ondernemers aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wil een ondernemer in aanmerking komen voor de EIA, dan moet hij bij de investering in een bedrijfsmiddel
voldoen aan de volgende voorwaarden:
de energie-investeringen bedragen minimaal € 2.500;
de investering moet niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen betreffen;
het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst 2018.
Op de nieuwe Energielijst 2018 zijn nu OOk de energiebalancering opgenomen en de categorie transportmiddelen
is verruimd. Ook is de energiebesparing door de zeevaart op de lijst gezet.
Wil een ondernemer de MIA en de Vamil claimen, dan moet het gaan om investeringen in bedrijfsmiddeíen die
staan vermeld op de Milieulijst 2018. Op de nieuwe Milieulijst 2018 zijn nu ook de vastlegging van CO2 als
grondstof voor de chemische industrie en de tuinbouwsector opgenomen. Ook de refurbishing van apparaten
staat vanaf dit jaar op de milieulijst.
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Werkkleding
De kosten van werkkleding/bedrijfskleding voor uzelf ]<unnen alleen als fiscale attrekpost worden opgevoerd als
de kleding uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de werkzaamheden te worden gedragen of
zulke uiterlijke kenmerken heeft dat daaruit blijkt dat de kleding uitsluitend tijdens de werkzaamheden gedragen
kan worden, bijvoorbeeld unifori'n, overall of kleding op basis van de Arbeidsomstandigheden, zoals
veiligheidsschoenen of een veiligheidszaagbroek. De kosten hiervan kunt u aftrekken van het resultaat.
Hetzelfde geldt voor kledingstukken met bijv. bedrijfslogo ter grootte van 70 cm2.
Kleding die u ook privé kunt dragen, wordt fiscaal niet als werkkleding aangemerkt.
Omzetbelasting

BTW terugvragen bij oninbare facturen. Hoe werkt dat?
Je hebt (meer dan) een jaar geleden een opdracht aangenomen voor een klant en vervolgens keihard gewerkt om
de opdracht uit te voeren. Alles is netjes volgens afspraak uitgevoerd en de factuur is zoals afgesproken naar de
klant gestuurd. Wat nou als je klant de factuur niet betaalt? Zelfs niet na meerdere herinneringen of na het uit
handen geven van de factuur? Dan kun je de factuur als oninbaar verklaren. In feite zeg je hiermee dat je zeker
weet dat de factuur niet meer betaald gaat worden. Wat doe je met de BTW die je al hebt afgedragen?
Het niet betalen van een factuur is natuurlijk al een ongewenste situatie. Je loopt hierdoor omzet mis. Maar het
kan ook nog zo zijn dat je voor deze factuur ook al BTW hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Dit terwijl je
het factuurbedrag inclusief de BTW (hoogstwaarschijnlijk) niet gaat ontvangen. Het afgedragen BTW-bedrag
kun je, onder bepaalde voorwaarden, terugvragen.
Per 1 januari 2018 zijn de regels voor het terugvragen van de BTW aangepast. Voor die tijd kon je de afgedragen
BTW met betrekking tot een oninbare factuur terugvragen door middel van een schriftelijk ingediende
teruggaafverzoek. Hierbij moest je kunnen aantonen dat het aannemelijk was dat je het factuurbedrag niet gaat
ontvangen. Bijvoorbeeld als een bedrijf failliet is gegaan. Maar in veel andere situaties is het lastig om te kunnen
aantonen dat de factuur niet betaald gaat worden. Daarom is de regelgeving met betrekking tot het terugvragen
van de BTW eenvoudiger gemaakt. Een schriftelijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig.
Eén van de wijzigingen is het moment waarop je het BTW-bedrag van een oninbare factuur mag terugvragen.
Dit kan op het moment dat de factuur een jaar na de uiterste betaaldatum nog niet (geheel) is betaald. Heb je
bijvoorbeeld een klant met een openstaande factuur waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag?
Dan kun je de factuur op 1 januari 2018 oninbaar verklaren. Hoe BTW terugvragen bij oninbare facturen vanaf
201 8? De BTW over oninbare facturen kun je terugvragen in de eerste BTW-aangifte van 2018. Het BTWbedrag dat je terugvraagt, moet je als negatieve omzet en negatieve BTW invullen bij vraag l a of l b. Voor
facturen met een uiterste betaaldatum na l januari 2017 geldt bijna hetzelfde. Ook dit bedrag vraag je temg door
het in te vullen als negatieve omzet en negatieve BTW. Dit moet je doen in de aangifte over de periode waarin
duidelijk is dat de klant niet meer gaat betalen.
Wordt de factuur alsnog betaald door je klant? Dan geef je bij je eerstvolgende BTW-aangifte aan dat je nog
BTW moet afdragen over de betreffende factuur. Dit doe je wederom bij vraag 1 a of l b.
Voorbeeldsituatie

Je hebt een schildersbedrijf en hebt in januari 2017 een opdracht uitgevoerd voor een klant. Je hebt de factuur op
?januari 2017 gestuurd met een betalingstermijn van 30 dagen. De factuur bedraagt 1.210 euro, waarvan 210
euro de BTW betrett. Dit betekent dat jij210 euro aan BTW afdraagt aan de Belastingdienst.
Als de factuur op 31 januari 2017 nog niet is betaald, dan is de klant te laat met de betaling. Logischerwijs
herinner je de klant eraan dat de betalingstermijn is overschreden en verzoekt de klant om alsnog zorg te dragen
voor de betaling.
Is de factuur een jaar later, op 31 januari 2018, nog steeds niet betaald? Dan is de factuur oninbaar en kun je het
afgedragen bedrag van 210 euro terugvragen aan de Belastingdienst. Dit doe je dus in de BTW-aangifte van het
eerste kwartaal van 2018, bij vraag l a of ?b.
Doorbelaste kosten wel of niet belast met BTW
Het doorbelasten van kosten werd voorheen altijd gezien als een BTW-belaste activiteit.
De Hoge Raad besliste onlangs echter dat het doorbelasten niet altijd BTW-belast is. Zij oordeelde dat oin tot
BTW-heffing te komen bij het doorbelasten van kosten sprake moet zijn van een prestatie tegen een vergoeding
of een prestatie die niet is vrijgesteld van omzetbelasting.
Dus indien u kosten doorbelast en er is geen sprake van een belastbare prestatie, dan mag u geen BTW in
rekening brengen en u mag ook geen voorbelasting in aftrek nemen.

2

I

l

sa'ly7
ALTHOF
Accountants & Adviseurs
Als ondernemer moet u bewijzen dat u een belastbare prestatie verricht als u kosten doorbelast. De prestatie mag
ook niet vrijgesteld zijn van BTW.
Lonen en Salarissen
Loon in natura

Als uw onderneming iets aan werknemers verstrekt of ter beschikking steít, moet u hier een waarde aan
toekennen. Die waardebepaling mag geen nattevingerwerk zijn: soms moet u uitgaan van de factuurwaarde,
soms van de waarde in het economisch verkeer. En dan zijn er 00k nog zaken waarvoor een normbedrag of nihil
waardering geldt. Om loon in natura coiÏect te verwerken, moet u de diverse opties kennen.
Als hoofdregel geldt daarbij dat u voor loon in natura de waarde in het economische verkeer moet aaÏföouden,
tenzij u over een (inkoop)factuur van een onafhankelijke derde beschikt.
Onderstaand een aantal voorbeelden van nihil waarderingen:
Consumpties op de werkplek: geen onderdeel van een maaltijd zoals koffie, thee, soep, gebak en andere
tussendoortjes.
OV-abonnementen: abonnement voor het openbaar vervoer en de werknemer gebruikt het abonnement
op minstens l 0% van de dagen voor zakelijke reizen.
Rentevoordeel personeelslening: personeelslening voor aanschaf van een (elektrische) fiets of
elektrische scooter.

Werkkleding: dient op de werl<plek gedragen te worden en geldt fiscaal als werkkleding (zie kopje
werkkleding in deze nieuwsbrief).
Overig

Benut de schenkingsvrijstelling
Heeft u in 2017 geld geschonken aan (klein)kinderen of andere dierbaren? Als u wilt dan kunt u dat nu al weer
doen in 2018. U heft dan in een korte tijd belastingvrij een leuk bedrag overgeheveld. Bovendien hoett u er de
rest van het jaar niet meer aan te denken.
Nieuw huwelijksrechí
Per l januari 2018 is de beperkte gei'neenschap van goederen in werking getreden. De beperkte gemeenschap van
goederen vormt het nieuwe basisstelsel, waardoor er een einde komt aan het basisstelsel van de algehele
gemeenschap van goederen.
Wanneer echtgenoten op of na l januari 2018 een huwelijk sluiten, zal op hen van rechtswege de beperkte
gemeenschap van goederen van toepassing zijn.
De achterliggende gedachte van het nieuwe basisstelsel is dat alleen datgene wat door de inspanning van beide
echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beide echtgenoten toekoÏnt. Bezittingen en schulden die
een echtgenoot reeds vóór het huwelijk had, blijven privé. Ook blijven erfenissen en schenkingen privé.
Door de beperkte gemeenschap van goederen wordt er een scheiding aangebracht tussen de vermogens. Als
gevolg van de beperkte gemeenschap van goederen zijn er drie vermogens: het privévermogen van ieder van de
echtgenoten en het gemeenschappelijke vermogen.
De inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verla'ijgen of maken behoren tot
de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor (voorhuwelijkse) goederen en schulden die de echtgenoten samen op
naam hebben of samen zijn aangegaan.
Doordat voorhuwelijkse privéschulden niet (iÏieer) in ae gemeenschap vallen, worden de echtgenoten beter
beschermd tegen elkaars privéschuldeisers.
Als gevolg van de verschillende vermogens is het van belang dat de echtgenoten een goede administratie
bijhouden. Dit kan doordat de echtgenoten bij aanvang van hun huwelijk een (onderhandse of notariële) staat van
aanbrengsten opmaken. Op deze staat is vermeld welke goederen en schulden aan ieder van de echtgenoten
toekomen. Het is van belang dat deze staat ook wordt bijgehouden door de echtgenoten.
Indien een goede administratie ontbreekt, kan dit leiden tot problemen bij de afwikkeling van de gemeenschap
ingeval van echtscheiding of overlijden. Goederen waarvan niet aangetoond kan worden dat deze privé zijn,
vallen in de gemeenschap.
Voor ondernemers is een nieuwe regeling in de wet opgenomen. Deze regeling houdt in dat wanneer één van de
echtgenoten tijdens het huwelijk een onderneming begint, deze onderneming in de gemeenschap valt.
Had de echtgenoot-ondernemer reeds vóór het huwelijk de onderneming al, dan blijft de onderneming privé,
maar komt aan de gemeenschap een redelijke vergoeding toe. Hierdoor kan het zijn dat de echtgenoot-
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ondernemer (al dan niet een gedeelte van) de winsten aan de gei'neenschap moet vergoeden, waardoor deze bij
echtscheiding gedeeld moeten worden.

Het advies aan ondernemers zou dan ook altijd moeten luiden om huwelijkse voorwaarden op te maken, zodat zij
desgewenst de wettelijke regeling kunnen beperken of uitsluiten.
Als de echtgenoten vóór het huwelijk samen eigenaar zijn van een woning, in een andere verhouding dan 50%50% (bijvoorbeeld 60%-40%), dan valt deze woning ná het huwelijk in de gemeenschap en zijn beide
echtgenoten ineens voor 50%-50% eigenaar. Willen de echtgenoten de oorspronkelijke
eigendomsdomsverhouding (van 60%-40%) handhaven, dan zullen zij voor het huwelijk huwelijkse
voorwaarden moeten opmaken.
Ook zal de echtgenoot die uit privévermogen meer in de gemeenschappelijke woning heeft ge'úÏvesteerd deze
mee inbreng moeten vastleggen. Wanneer dit niet gebeuit, geeft de echtgenoot de helft van zijn mee inbreng
prijs, doordat deze in de gemeenschap valt.
Oude regels bij omzetten van een geregistreerd partnerschap in huwelijk
Voor geregistreerde partners geldt dezelfde regeling als voor gehuwden. Daarbij moet wel vermeld worden dat
geregistreerde partners die vóór de wetswijziging een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, maar nadien
hun geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk de 'oude' regels omtrent de algehele gemeenschap van
goederen gelden.
Voor de echtgenoten bestaat nog steeds de mogeíijkheid om de algehele gemeenschap van goederen van
toepassing te verklaren. Hiervoor zullen zij wel huwelijkse voorwaarden op moeten maken.
Vanuit fiscaal oogpunt kan het interessant zijn oin de algehele gemeenschap van goederen van toepassing te
verklaren. Door de algehele gemeenschap van goederen van toepassing te verklaren worden bijvoorbeeld de
vrijstellingen voor de erfbelasting beter benut en de tarieven gedrukt.

Transport

Persoonlijk Keuzebudget Transport
In de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg is het Persoonlijk KeuzeBudget (PKB) opgenomen, inet als
doel de arbeidsvoorwaarden van transport medewerkers te moderniseren en ze meer keuzevrijheid te geven. De
ingangsdatuin voor deze nieuwe regeling is l januari 2018.
Het budget bestaat uit :
a.
Twee van de vier bovenwettelijl<e dagen
b.
De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd of dienstjaren
c.
Desgewenst brutoloon (tot maximaal de waarde van 18 vakantiedagen).
De waarde van één vakantiedag is het uurloon van de eerste periode van een kalenderjaar verineerderd met
vakantiegeld ploegentoeslag en persoonlijke toelage.
Het voor de werknemer beschikbare budget wordt iedere periode opgehoogd met l/12e of l/ 13e deel van het
totale budget.
Met het beschikbare budget kunnen de volgende doelen worden verwezenlijkt :
a.
Kopen van vakantiedagen
o
Met het beschikbare budget worden vakantiedagen gekocht. Bij te weinig saído gaat het ten koste van
bruto-loon.

b.
o
c.

Opleiding volgen (al dan niet functiegericht)
Werknemer la'ijgt het bedrag netto uit het budget om de opleiding te bekostigen.
Uit betalen periodiek of einde van het jaar

Gelezen: "Er komt nu een generatie aan die niet weet hoe de wereld er straks uitziet."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact
met ons op. U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden
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