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Nieuwsbrief d.d. l januari 2018 vierde jaargang nummer 1

Wij wensen u een gelukkig en gezegend nieuwjaar
Gelezen: ?een klein steentje in de rivier verleggen, kan de hele loop van de geschiedenis veranderen"
In komsten belasti ng/Toeslagen/V en n ootscha psbelasting
De belangrijkste belastingwijzigingen 2018 op een rij:
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning
In 2018 wordt het tarief waaitegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning
in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2017: 2%-punt ) verlaagd
ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. In 2018 bedraagt het tarief voor de aítrekbare
kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49,5% (2017: 50%) voor zover de aftrek plaats
zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf
Heffingvrije vermogen
Met ingang van volgend jaar wordt het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000
euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.
Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van
komend jaar dichter aansíuiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018
wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.
F iscaal partnerschap pleegouders
Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen, kan het
financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige
gevallen la'ijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende
ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.
Ouderenkorting
De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting.
Mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de
ouderenkorting. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor
deze € 1.418 zal bedragen.
Toeslagen l 0%-regeling
Als een ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de
hoogte van toeslagen. Om die gevolgen te voorkomen, kan vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik
worden gemaakt van de 1 0%-regeling. Om in aanmerking te komen moet het jaarinkomen van de ex-paitner
minimaal 10 procent hoger zijn geworden.
Verhoging tabaksaccijns
Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf l april 2018. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18
cent duurder (accijns+BTW) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + BTW).
BTW-tarief voor geneesmiddelen
Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde BTW-tarief van 6%
vallen. Onder het verlaagde BTW-tarief vallen alleen producten, waarvoor een (parallel)handelsvergunning als
geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten
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die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard BTW-tarief van 21%. Denk hierbij aan
tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.
Wet afschqffing van de BTW-landbouwregeling
Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan +net ingang van 1 januari 2018 de norinale
BTW-regels gelden. Dat betekent dat zij een BTW-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte
moeten gaan doen. Ook hebben zij straks recht op BTW-aftrek. De maatregel is in september 2016 door het
ministerie van Economische Zaken al aangekondigd, zodat de betrokken ondernemers zich hebben kunnen
voorbereiden.

Bijtelling auto van de zaak
De bijtelling voor nieuwe auto's blijft per l januari 2018 22o..4. Evenals in 20l71a'ijgen alleen
volledig elektrische auto's een extra stimulans door een miíieugerelateerde korting van
1 8%.Voor bestaande auto's geldt overgangsrecht.
Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd
De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting
van € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat niet
door. De bovengrens van de eerste tariefschijf blijft in 2018 dus gehandhaafd op € 200.000.
Welke aftrekposten zijn straks maar tegen 36,95% aftrekbaar?
In het regeerakkoord is opgenomen dat belastingplichtigen de aftrekposten in de inkomstenbelasting die zij nu
nog tegen het marginale tarief mogen aftrekken, straks nog maar tegen een tarief van 36,95o/o kunnen aftrekken.
Oi'n welke aftrekposten gaat het dan precies?
Minister Hoekstra van Financiën heeft in antwoord op gestelde vragen over het regeerakkoord een overzicht
gegeven van de aftrekposten die in de toekomst nog maar tegen het lage tarief van 36,95o/o in de
inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.
Ondememersfaciliteiten:

zelfstandigenaftrek
aftrek speur- en ontwikkelingswerk
meewerkaítrek

staitersattrek bij arbeidsongeschiktheid
stakingsaftrek
mkb-winstvrijstelling
Aftrekbare kosten eigen woning:
í+
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rente van schulden

kosten van geldleningen
periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming
aftrekbare kosten restschuld vervreemde eigen woning;
Persoonsgebonden aftrekposten:
uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
weekenduitgaven voor gehandicapten
scholingsuitgaven
uitgaven voor monumentenpanden
kwijtgescholden durfkapitaal
aftrekbare giften
uitgaven voor specifieke zorgkosten
restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren.
Overig
terbeschikkingsstellingsvrij stelling
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Factuureisen
Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat aíleen de vermelding van
een postbusadres op een BTW-factuur de aftrek van voorbelasting niet kan
tegenhouden. Op het moment dat een onderneming een prestatie veiÏicht of een dienst verleent, moet deze een
factuur uitreiken. Deze factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen. Wordt er niet voldaan aan de
eisen, dan kan de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren. Het Europese Hof van Justitie heeft eerder
aangegeven dat deze regel niet al te streng moet worden toegepast. Als een factuur een gebrek heeft, mag de
BTW toch worden afgetrokken als de ondernemer met aanvullende stukken deze aftrek kan aantonen.
De Duitse Belastingdienst had in deze zaak de aftrek van de voorbelasting geweigerd omdat op de facturen van
de belastingplichtige alleen een postbusadres stond. Hij vond namelijk dat op de factuur het adres moest staan
waar de ondernemer zijn economische activiteiten verrichtte. De Duitse rechter wilde daarop van het Europese
Hof weten of een factuur voldoet aan de eis van het volledige adres zoals die is opgenomen in de BTW-richtlijn,
als alleen een postbusnummer is opgenomen. De Europese rechter gaf aan dat het niet nodig is om op de factuur
het adres te verme]den waar de ondernemer zijn economische activiteiten uitoefent. De vermelding van een
postbusnummer was dus O0k voldoende om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting.
Europese Hof van Justitie, 15 november 2017, ECLI: EU:C:20 17:B67

Lonen en Salarissen

Privacy werknemers

De privacy van werknemers is een groot goed. De Ondernemingsraad (OR) heeft niet voor niets
instemmingsrecht op alle regelingen over het verwerken of beschermen van persoonsgegevens van werknemers.
De OR doet er goed aan om zich te verdiepen in het beleid van de organisatie.
Een organisatie mag data niet eindeloos bewaren. Zo i'nag een werkgever sollicitatiegegevens van een
werknemer na uitdiensttreding maar maximaal één jaar bewaren, terwijl voor de salarisadministratie een
bewaarten'nijn van zeven jaar na uitdiensttreding geídt. Ook zijn werkgevers verplicht om goed om te gaan met
data en dragers van data, zoals usb-sticks, harde schijven en smartphones. Om te voorkomen dat een datalek
ontstaat en gegevens van werknemers op straat belanden, i'noeten vverkgevers grondig te werk gaan. Het
sii'npelweg deleten van gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn volstaat niet.
Er zijn drie methoden voor het vernietigen van data
Experts kunnen digitale infori'natie vaak nog achterhalen, 00k als de data gedeletete is of zelfs als de datadrager
flink beschadigd is. Werkgevers kunnen zich dit risico niet veroorloven en doen er daaroin goed aan om de
informatie op een juiste manier te verwijderen. Daarvoor bestaan drie Ï'nethoden:
a
Wipen is een methode voor het verwijderen van informatie op harde schijven. Speciale software
verwijdert informatie door de data te overschrijven, waardoor deze niet meer te lezen zijn. De methode is niet
lOO% betrouwbaar en het kost veel tijd.
a
Data op een tape of bankpasje is goed te veiÏiietigen door het te degaussen. Een speciale i'nachine (een
degausser) verstoort de magnetische lading, waardoor de data niet meer te lezen zijn.
o
Tegen elkaar draaiende messen kunnen elke datadrager tot piepkleine stukjes versnipperen.
Whk-beschikking 2018 zorgvuldig controleren

Geen enkele werkgever wil te veel premie voor de Werkhervattingkas (Whk) betalen. Het is daarom van groot
belang om de beschikking met de premie voor 2018 onder de loep te nemen.
De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas vóór het einde van het jaar naar elke
organisatie. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. In
die beschikking blijken in de praktijk nog wel eens fouten te zitten en die kunnen werkgevers duur komen te
staan. Het is dan ook heel belangrijk dat de beschikking goed gecontroleerd wordt. Op de beschikking Whk voor
2018 staat de individueel en/of sectoraal gedifferentieerde premie. Deze bestaat uit twee onderdelen:
de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).
Op de beschikking staat ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-werknemers van uw
organisatie is uitbetaald en het rekenpercentage - de gemiddelde preinie die werkgevers moeten afdragen om alle
uitkeringen te kunnen financieren. Om de ZW- en WGA-uitkeringen te kunnen controleren, moet de weÏ'kgever
bij UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat. Voor de premie van 2018 zijn dit de werknemers die
in 2016 ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen of in 2014 ziek uit dienst zijn gegaan
en in 2016 een WGA-uitkering hebben ontvangen.
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Is een organisatie in 2018 eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW, dan staat het betreffende premiedeel op de
Whk-beschikking op nul. Organisaties die in 2018 zelf het risico dragen voor zowel de ZW als de WGA,
ontvangen dus ook gewoon een beschikking, maar hierin staat dan twee keer een premiedeel van O%.
Verhoging minimumloon per I januari 2018
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per l januari 2018)
Leeftijd
Per maandag Per week
Per dag
22 jaar en ouder € 1.578,00
€ 364,15
€ 72,83
21 jaar
€ 1.341,30
€309,55
€61,91
20jaar
€1.104,60
€254,90
€50,98
19 jaar
€ 867,90
€ 200,30
€ 40,06
18jaar
€749,55
€172,95
€34,59
17 jaar
€ 623,30
€ 143,85
€ 28,77
16 jaar
€ 544,40
€ 125,65
€ 25,13
15 jaar
€ 473,40
€ 109,25
€ 2],85
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40
uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttii'ne? Dan geldt het minimumloon, maar
uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.
Overig

Urenregistratie achteraf volstaat niet altijd voor de fiscus
Het globaal achteraf opmaken van dag- en weekstaten volstaat niet als bewijslast voor het urencriterium. Dat
blijkt uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.
Het Hof deed uitspraak in de zaak van een Doesburgenaar, die in de jaren 2011 en 2012 een bijstandsuitkering
had. Met toestemming van de gei'neente maakte de man sinds 2011 (proi'notie)films en documentaires. Daarnaast
reviseerde hij gebruikte computers met het doel deze te verkopen. De inspecteur had een aanslag IB/PVV
opgelegd waarbij hij, in tegenstelling tot de aangifte, wel uitging van winst uit ondenieming, i'naar geen
zelfstandigen- en startersaftrek toepaste. Wel is de MKB-winstvrijstelling toegepast. De reden was dat hij
volgens de Belastingdienst niet voldeed aan de vereiste I .225 uren nori'n.
Herinneringen en agenda
Anders dan Rechtbank Gelderland was het Hof het met de inspecteur eens dat in dit geval niet aannemelijk is dat
aan het urencriterium was voldaan. De man had, op basis van zijn herinneringen en zijn agenda, achteraf dag- en
weekstaten samengesteld, waarin ruim 3000 uren opvoerde. Per week legde hij het totaal aantal uren vast, met
een korte beschrijving van de werkzaamheden. De Doesburger rekende bij de achteraf samengestelde
urenregistratie standaard in dagdelen van vier uur. Hij voerde aan dat hij voor zijn documentaires veel onderzoek
moet doen, en dat overleg en monteerwerkzaamheden veel tijd kosten. In zijn administratie waren verder bijna
600 uren verwerkt voor activiteiten ten behoeve van Poolse vennootschap waarvan hij aandeelhouder is. Het Hof
kende aan de week- en dagstaten onvoldoende bewijskracht toe. De aantekeningen in de agenda waren niet
gedetailleerd genoeg om het recht op ondernemersfaciliteiten te onderbouwen.

Gelezen: ?Ik wens jullie allemaal een nuchter nieuwjaar!
De werkelijkheid is al bezopen genoeg!"
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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