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Gelezen: ?Rijk zíjn gaat níet over wat je op je bankrekening hebt staan. Het gaat over wat je in je
hart voelt"

In komsten belasti ng/Ïoeslagen/Vennootscha psbelasting
Bijtelling duurdere elektrische auto's per 2019 veel hoger

Per 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% gelden voor elektrische auto's met een catalogusprijs
hoger dan € so.ooo. Werkgevers krijgen volgend jaar dus met een gecombineerd
bijtellingspercentage, van 4% tot € 50.000 en daarboven 22% voor elektrische auto"s, te maken.
Er gelden momenteel twee bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak. Alle auto"s die 100%
elektrisch rijden vallen dit jaar in de bijtellingscategorie van 4%. Alles met 1 of meer gram uitstoot
per gereden kilometer valt in de bijtellingscategorie van 22%. Vanaf 1 januari 2019 vindt er een
aanpassing van het percentage van 4 plaats voor elektrische auto"s met een catalogusprijs hoger dan
€ so.ooo. De 4% geldt dan namelijk nog maar tot € 50.000 en daarboven moet een werkgever
rekening gaan houden met een percentage van 22%. Deze fiscale regeling geldt voor 2019 en voor
2020.

Vanaf 2021 voor alle auto's 22%-bijtelling

Vanaf 2021 gaat ook voor elektrische auto's gelden dat over de gehele cataloguswaarde 22%
bijtelling schuldig is. Eigenaren van een elektrische auto's hebben dan dus geen fiscaal voordeel meer
van hun auto. De verwachting is dat de elektrische autobranche dan een klap zal krijgen of het
kabinet moet met nieuwe fiscaal voordeligere maatregelen komen voor de elektrische auto"s na
2020.

Deze aanpassing was al opgenomen in de Autobriefll die half juli 2016 werd goedgekeurd door de
Eerste Kamer. Na de zomer wordt de Autobrief II geëvalueerd.
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Geen pensioen mislopen? Nieuwe regels voor (heel) kleine pensioenen
Vanaf 1 januari 2019 vervallen 'heel kleine pensioenen'. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto
per jaar.

Heeft u een 'heel klein pensioen'? Neem dan voor 1 januari 2019 contact op met uw
pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een verzekeraar of pensioenfonds) om na te vragen wat de
mogelijkheden zijn. Misschien kunnen zij het geld naar u overmaken of overdragen aan uw huidige
pensioenuitvoerder. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of u ergens een 'heel klein pensioen'
heeft opgebouwd.

Ook andere regels voor kleine pensioenen'

Ook de regels voor "kleine pensioenen' (meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar)
veranderen. Die 'kleine pensioenen' kunnen vanaf 1 januari 2019 niet meer voortijdig worden
afgekocht en aan u uitbetaald. Ze moeten dus blijven staan. Maar pensioenuitvoerders kunnen de
kleine pensioenen ook samenvoegen. En onderbrengen bij de pensioenuitvoerder, waar u op dat
moment uw pensioen opbouwt. Zo kunt u uw pensioen toch behouden.
Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan

Heeft u in de periode 2014-2016 een, op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz),
ontvangen lening als gift bij uw inkomen moeten tellen? Dan hoort u misschien ook tot de

gedupeerden die te maken hebben gekregen met een terugvordering van toeslagen. In dat geval
hebben wij goed nieuws voor u. De staatssecretaris heeft op vrijdag 8 juni 2018 een
compensatieregeling aangekondigd. Met deze aankondiging voldoet het kabinet aan een breed
gesteunde motie uit de Tweede Kamer.

Het bbz is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. U krijgt deze
tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Kunt u die lening niet terugbetalen, dan kan die
Iening worden omgezet in een gift. In de jaren 2014-2016 moest die gift tot het inkomen worden
gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor
toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft kunnen leiden. Per 2017 is
dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt
de gemeente de eindheffing over de gift.
De wettelijke basis voor de tegemoetkoming zal met Prinsjesdag in het Belastingplan 2019 worden
opgenomen. Dan wordt ook meer bekend gemaakt over de verdere details van de
compensatieregeling.

Valse e-mail in omloop over foutieve belastingteruggave 2017
Er is weer een valse e-mail in omloop, met als onderwerp 'Foutief belastingteruggave 2017'. In de email staat dat u in december ten onrechte op uw rekening een belastingteruggave 2017 hebt
gekregen. U wordt verzocht om het bedrag van € 297,95 te retourneren. Dit is een valse e-mail.
Betaal niet!

Want dit is geen e-mail van de Belastingdienst. De belastingdienst vraagt nooit via e-mail om
betalingen te doen. Maak het g,eld dus niet over, maar verwijder de mail.
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Omzetbelasting

Belastingdienst stuurt brief naar stoppende ondernemers
Stopt u als ondernemer en schrijft u zich uit bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u van de
Belastingdienst een brief verwachten over de laatste btw-aangifte.

De Belastingdienst meldt dat een ondernemer pas ná het doen van zijn laatste btw-aangifte een
definitieve bevestiging van uitschrijving ontvangt. U moet deze aangifte doen over het tijdvak waarin
u met de onderneming bent gestopt of wanneer u deze heeft overgedragen, ook als u in dat
aangiftetijdvak per saldo niets hoeft te betalen of ontvangt.
Is uw onderneming niet geregistreerd bij de KvK? Dan moet u zelf aan uw belastingkantoor
doorgeven dat uw onderneming stopt.
Geen stoppende ondernemer?

Krijgt u wel een brief, maar beëindigt of draagt u de onderneming niet over? Neem dan zo snel
mogelijk contact op met de KvK, mogelijk bent u onterecht uitgeschreven.
Lonen en Salarissen

Definitieve berekening LIV binnenkort op de mat

De belastingdienst is begonnen met het versturen van de definitieve berekeningen van het Iageinkomensvoordeel (LIV) over 2017. De le beschikkingen worden op 12 juli bezorgd, de laatste op 21
juli.

In de beschikking staat het LIV-bedrag dat de belastingdienst gaat uitbetalen. Dat bedrag is
gebaseerd op de definitieve berekening, die als bijage bij de beschikking zit.
Collectieve overlijdensrisicoverzekering

Het komt in de praktijk geregeld voor dat een werkgever een uitkering doet bij overlijden van de
werknemer en dit verzekert. De hoofdregel is dat de aanspraak op een overlijdensrisicoverzekering
binnen een dienstverband is vrijgesteld van de heffing van loonbelasting.
Ook de uitkering is vrijgesteld. Echter als de verzekering meer uitkeert dan drie brutomaandsalarissen van de werknemer volgt er loonheffing over het bedrag dat de werkgever jaarlijks betaalt
voor de verzekering. De conclusie is dus dat u als werkgever niet meer als drie brutomaandsalarissen
verzekert om te voorkomen dat de door u als werkgever betaalde premie gedeeltelijk moet worden
meegenomen in de loonheffing.
Overig

BelastingTelefoon start met nieuwe manier van klantverificatie
De BelastingTelefoon geeft vertrouwelijke informatie natuurlijk niet zomaar door. Ze controleren
eerst of die informatie bij de juiste persoon terecht komt. Vanaf 1 juni voeren zij daarvoor een
nieuwe werkwijze in. Belt u de BelastingTelefoon met vragen over personen of bedrijven? Dan
stellen de medewerkers van de belastingdienst u minstens 1 vraag over de naam, het adres en de
woon- of vestigingsplaats, en minstens 1 vraag, die te maken heeft met het belastingdossier van de
persoon of het bedrijf. Vanaf 1 juni zullen ondernemers dit merken. Later dit jaar ook particulieren.
De belangrijkste reden voor de nieuwe werkwijze is dat zij zorgvuldig willen omgaan met de
gegevens van de persoon of het bedrijf waar het telefoongesprek over gaat.
De redenen hiervoor zijn om nog zorgvuldiger met gegevens om te gaan en het voor de beller
makkelijker en efficiënter is wanneer hij op dezelfde manier wordt geholpen
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Onkostenvergoeding eigen rijder binnenland

Transportondernemers die veel in het buitenland rijden is door de belastingdienst de
verblijfkostenregeling eigen rijders vastgesteld.

Voor transportondernemers die alleen in Nederland rijden was het gebruikelijk om de helft van deze
onkostenvergoeding mee te nemen.

De belastingdienst staat echter op het standpunt dat dat niet correct is. Wij zijn nog met de
belastingdienst hierover in gesprek.

Ons verzoek aan de Belastingdienst wordt dan dat de ondernemer 3 maanden lang zijn bonnen
bewaard en op basis daarvan de onkosten de rest van het jaar wordt berekend. De eigen rijder hoeft
dan niet het hele jaar zijn bonnen te bewaren.

We willen u daarom adviseren om drie maanden lang dagelijks uw bonnen te bewaren zodat u kunt
aantonen wat u werkelijk aan onkosten maakt.

Gelezen: "Als het waait bouwen sommige mensen windschermen. Anderen bouwen windmolens."
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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