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Torief UPB omloog

h't zozo gaat het belastingtarief op winst

aandelen van z5% ttaar

HYPOTHEEl(RENTEAFTREl(

Het tarief van de vennootschapsbelasting

VERSNTLD OMLAAG

gaat vanaf zorg

ZELFSTANt)IGEN ZIEN BRUTO.

tg%o

UURVERGOEDING SNEL SÏIJOEN

die tarieven naar t7,5% tesp,23,9o"/o,

omlaag. Var-raf

2oz1

in drie jaarlijkse stappen
zorg wordt de eerste schijf

en de tweede 24,3o"/o. Vanaf zozo daler-r

enin

naar ú% resp. zz,z5"/o.

PAG.3

26,25%

26,25"/o,

in zozr van

naar z6,9o"/o. Dit geldt alleen als u

inkonsten uit aanmerkelijk belang heeft,
dwz. als u lreer datt5% van de aandelen van
een venlÌootschap bezit. Deze correctie van

het box z-tarief moet de belastingdruk voor

verschillende ondernemingsvormen in
evenwicht houden.

Loge BIW onhoog
Het kabinet wil met ingang van zorg het
lage BTW-tarief verhogenvan 6% naar g%o.

Af

SljBSIDIEREGELING

Het advies is goed voor te sorteren op deze

Het kabinet koerst nog alti¡d aan op

MONUMENTEN

maatregel die invloed heeft op uw adni-

afschaffi ng van de dividendbelasting

nistratie,

vanaf zozo. Volgens premier Rutte
bevordert afschaffing de economische

VTRGOEDING REISI(OSTEN MET
EIGEN VERVOER

PAG.4
PRAl(TIJl(LEREN

VERGOEDING ATFECTIESCllADE

de prijzen van uw goederen en
diensten, uw facturen en de BTW-aangifte.
Houd er rekening mee dat u in offertes
die u nog dit jaar opstelt voor goederen en
diensten die u in zorg levert, het lage BTWtariefop g%steIt.

I¡rief box 2 onhoog
SCHULD BIJ EIGEN BV

¡rhof f ing dividendbelosting

groei en werkgelegenheid in Nederland.
Tegenstanders van de naatregel voeren.
aan dat het bewijs daarvoor ontbreekt en
dat het afwentelen van de prijs voor deze

vrijstelling van belasting voor nÌet name

NIEtJWE BT\lt,,REGETS VOUCHERS

OOEDl(OOP EXPORTl(REDIET

uit

Het tarief in box z wordt vanaf zozo ver-

verlnogende (buitenlandse) aandeelhouders
van grote internationale bedrijver-r op het

hoogd met een gelijktijdige verlaging van

MI(B en andere inkomensgroepen ronduit

de tarieven

in

de vennootschapsbelasting.

onrechtvaardig is.

0pknopbeurt l(0R
De kleineondernemersre geling (fOn) kri¡ gt
per r januari zozo een opknapbeurt. AIs u
jaarlijks onder de onzetgrelìs van € zo.ooo
blijft, kunt u vanaf r janu ari zozo kiezen
voor een vrijstelling van BTW. De nieuwe

I(OR is minder cornplex en gaat ook gelden

voor stichtingen en verenigingelr.
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HYPOTHEEKRENTEAFTREK VERSNEID OTUITAAG
De hypotheekrenteaftrek gaat vanaf zozo in vier stappen
3 procentpunt per jaar. De maatregel
moet huiseigenaren stinuleren om hun hypotheek sneller
af te lossen. Met de maatregel wordt de l-rypotheekrenteaftrek in vier jaar tijd afgebouwd naar 37,o5% in zoz3, het
laagste belastingtarief. Voor dit jaar is het ¡laximale tarief

versneld omlaag, rnet

maatregel was al aangekondigd
in het regeerakkoord en raakt huiseigenaren in de hoogste

nog

4g,5% þ,ot9: ag%). De

€

68.5o7). Voor iemand met
jaar
en meer dan € 68.5o7
€ 5ooo hypotheekrenteaftrek per
inkomen scheelt dit vanaf zozo ruim € roo, oplopend tot

belastingschijf (inkomen boven

€

5oo

genaren. De beperking van de aftrek wordt gecompenseerd
via een verlaging van het eigenwoningforfait. Dit is een
bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de
eerste woning. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen
de

€ 75.ooo en € r.o6o.ooo daalt het eigenwoningforfait van

irtzor8 naar o,65"/o inzorg. Daarna wordt l-ret forfait in
drie stappen van elk o,o5%-punt inzozo, zo2l en zoz3 verder
verlaagd, tot uiteindelijk o,45% (bij een WOZ-waarde tussen
de € 75.ooo en € r.o6o.ooo).
o,7%o

Wet-Hillen

minder hypotl-reekrenteaftrek.

De zogenoemde Hillen-aftrek voor huiseigenaren met een

Iigenwoningforfoit

geringe eigenwoningscl-ruld wordt vanaf zotg in dertig jaar

De maatregel moet 'budgetneutraal' uitpakken voor huisei-

stapsgewijs afgebouwd naar nul.

ZEI,ÍSTANDIGEN ZIEN BRUTO.UURVERGOEDING SNEt STIJGEN
Zelfstandigen voelen de klappen van de economie harder,
maar profiteren ook sterker van econonische groei. Een jaar
na de crisis van zooS daalde de beloning voor zelfstandigen
met 5%. En in zorz kreeg het inkomen van zelfstandigen
opnieuw een forse klap. De laatste drie jaar is sprake van een
forse inhaalslag ten opzichte van werknemers. Desondanks
verdient een werknemer in loolrdienst geniddeld maar liefst

Gemiddelde beloning per gewerltt uur:

Zelfstandige

-

€

25,87

Werknemer €34,87

(Bronr ING Economisch Bureau, CBS)
120

€ 9 per uur meer dan een zelfstandige.
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CHECKIISI: VERGOEDING REISKOSIEN IhET EIGEN VERVOER
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[xlro vergoedinqen bovenop de € 0,19 per kilometer, zools vergoedingen l.!
voor porkeer- en tolgelden of voor reporoties oon de outo zijn

loon.
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Vergoedl u een hoger bedrog don € 0,19 per

Zoke liike

km, don telt olles boven de € 0,19 ols loon.
lJ mog deze

Porkeergeld

exlro vergoeding oonwiizen ols

eindheffingsloon in de werkkofenregeling.
Dit bedrog houdt u niet in op hel loon von uw
werknemer, moor koml voor uw rekening.
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Bii voriobele km-vergoedingen rekenl u oon

Voste
lil
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mog ook een

E

vole, onbelole vergoeding

geven

von hel dienlverbond het gemiddelde bedrog

melhoden loe om de hoogle von de vergoeding te

uit. ls dit hoger don € 0,19 per km, don geldt

bepolen. Uw N0AB-konloor kon u hierin odviseren.

de extro vergoeding ols loon (zie hiervóórl.
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TtlION UTilIE NTE N

Op dit moment kunnen particuliere eigenaren van eell

rijksmonument

hel eind von het kolenderiuor of bii hel einde

Voriobele

(gerithte vriþtelling). De Beloslingdiensl slo0l lwee

: rr
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8o% van de uitgevoerde onderhoudskosten

opvoeren als fiscale aftrekpost. Dit verandert per r januari
zotg irt een regeling, waarbij u subsidie kunt aanvragen voor

onderhouds- en restauratiewerkzaarnheden. De belangrijkste voorwaarden op grond van het concept dat het kabinet

'

l naart en 3o april zozo
worden ingedier-rd voor de kosten die u in zo:.9 heeft
gemaakt. Per jaar kunt u maar één aanvraag indienen.
Naast de rijkssubsidie kont u als eigenaar mogelijk in aanmerking voor een subsidie of lening vanuit de provincie. Op
www.rnonlulnenten.nl vindt u de regelingen per provincie.
De subsidieaanvraag kan tussen

naar de Tweede I(amer heeft gestuurd:

'

De subsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren varl

Omdat het steeds lastiger is

tiesector te vinden, steekt het kabinet 3,8 miljoen euro
opleidinger-r en vakmanschap.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De

uitgaven noeten hoger zijtt dan € rooo om in aanmer-

'

on vakmensen in de restaurain

een rijksmonumentenpand. Deze kunnen voor zowel

het onderhoud als de restauratiewerkzaamheden subsidle aanvragen.

'

Voknensen

kirrg te komen voor subsidie.
]aarlijks is er een budget van € 4o miljoen beschikbaar.
Wordt dit bedrag overschreden, dan gaat l-ret percentage
van35To omlaag.

AAN DE ORDE
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Een bekend nadeel van een rijksmonument ls de l-roge

energierekening. Het nelììen van energiebesparende
maatregelen is vaak maatwerk. Voor de financiering kunt
u aankloppen bij het Nationaal Restauratiefonds voor eeir
Duurzame Monumenten-lening.
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Nederlondse huurders von een woning ziin duurder uil don huiseigenoren,

von de 0E50. Huurders ziin gemiddeld zo'n 30% von hel inkomen kwiil oon huurkoslen.
Huiseigenoren ziin een kleine 20% kwiil oon hypotheekkoslen (rente en oflossingen).

Proktiikleren
De Subsidieregelir-rg praktijkleren is

met een jaar verlengd en geldt ook
voor lret sclrooljaar zotSlzory.De
subsidie geldt voor werkgevers die

praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. aanbieden. De voorwaarden

verschillen per onderwijscate gorie.

'

Goedkoop exportkrediet

de kinderen;

'de
'de

stiefkinderen;

Nederlandse exporteurs kunnen

ouders.

dankzij een aanvulling op de exportkredietverzekerir-rg goedkope kredie-

De regeling kent vaste bedragen tussen de € rz.5oo en € zo.ooo, te betalen

door de partij die aansprakelijk is
voor het ongeval. Dit om pijr-rlijke
rechtszaken te voorkorleu.

De subsidie is een teger-noetkoming

voor de kosten die een werkgever
maakt voor de begeleidir-rg van eeïr
leerling of student, bijvoorbeeld
in sectoren waar eerl tekort is aan
gekwalificeerd personeel. Het
maximale subsidiebedrag is verlaagd
tot € z.5oo per praktijk- of werkleerplaats. Aanvragen lopen via het
eloket van RVO.nl.

g

Uw NOAB-adviseul kan u helpen bij de subsidieaanvragen.

Vergoeding of fe¡ties¡hode
Per r januari zorg hebben naasten
recht op een vergoeding als ienand
door een gebeurtenis waarvoor u als
ondernemer aansprakelijk bent overlijdt, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval. Hetzelfde geldt bij ernstig en
blijver-rd letsel. De vergoeding van
'affectieschade' wordt opgenomen in
het Burgerlijk Wetboek. Als naasterl
gelden:

'

de partner van het slachtoffer;

Nieuwe BÏW-regels vou(herg
Vanaf r januari zorg gelden nieuwe
BTW-regels voor zogenoemde vouchers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om cadeau-, filnr.- en dinerbonnen of
'strippenkaarten'. Het is een popu-

laire manier orlr aalì klantenbinding
te doen. Tot nog toe was de BTW pas
verschuldigd bij het gebruik van de
voucher. Onder de nieuwe regels is:
' Een voucher voor er-rkelvoudig gebruik belast op het nlonlent dat de
voucher wordt verkocht. Hiervan
is sprake als bij verkoop duidelijk
is welke goederen of diensten
worden afgenomen. Denk aan een
filn-r- of boekenbon.
Bij
' een voucher voor meervoudig
gebruik is BTW pas verschuldigd
op het noment dat de vouch.er

wordt gebruikt. Denk aarl een
cadeauboir van een kapper. De

kr-ripbeurt valt onder het lage

BTW-tarief,

de

beautyproducten

onder het hoge tarief.

(0L0r0N

Aon de

ten tegen een vaste rente aanbieden
aan de buitenlandse afirer-ners van

hun goederen en diensten. Dit is r-nogelijk dankzij een aanvulling op de
exportkredietverzekering. Met deze
kredieten kunnen afiremers - bijvoorbeeld overheden in opkomende

markten - tegen een lage, vaste
rente goederen of diensten kopen.
De nieuwe regeling is al beschikbaar
onder de naam ClRR-regeling.

n
l|

U kunt de ClRR-financierir-rg

uul,u.agen via Atradius Dutcl-r
State Business (www.atradiusdutcl'rstatebusiness.nl /r-ri/).

S¡huld bii eigen BV
Als u een lening heeft bij de eigen
bv, is er een kans dat binnenkort een

extra belastingaanslag op de nat valt.
Directeuren- grootaandeeIhouders
moeten belasting gaar-r betalen in box
z bij een privélening of rekeningcourantschuld bij de bv van € 5oo.ooo
of meer. Het gaat om rond de z3.ooo
ondernemers. De groep om wie het
gaat krijgt tot zozz de tijd om de
schuld terug te brengen tot minder
dan € 5oo.ooo.

0rde is een uilgove von: Nederlondse 0rde von

Postbus

24lB

Bii het somenstellen von deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrocht. De iuistheid

Àdministrotie- en Belostingdeskundigen Hoofdredoctie N0AB

en volledigheid von de nieuwsbrief kon erhter niet worden gegorondeerd. De somenstellers en de

Redoctie Loft

uitgever ocrepteren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke aord ook, die het direcfe

Zutphen & Studio Stephon Lerou Druk Dekkers von Gerwen

info@noob.nl

of indirecfe gevolg is von hondelingen en/of beslissingen die geboseerd ziin op deze nieuwsbrief.
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