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BTIASTINGPLAN 2OI9

Op r januari 2019 gaat het BTW-tarief

ONDERNTMERSZAKEN

omhoog. En dus gaat de prijs van al-

verfwerkzaamheden aan huis. Het kan voor
particulieren interessant zijn om al in zorS
te betalen voor dit soort diensten.
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lerlei producten en diensten omhoog,
Beroepsgroepen die te maken krijgen
nret de tariefsverho gittg zijtt onder meer

De BTW op e-boeken en e-kranten gaat

BELASTINGPLAN 2019: PRIVÉ

BE1ASTINGP1AN

fietsenrnakers, kappers, schilders, klussers

PAG.4

en kleermakers. Producten die onder

MTS IN ATTREI(POSTEN llOGE

het lage tarief vallen zijn or-rder andere

INl(OMENS

FIETS VAN DT ZAAI(

voedingsmiddelen, boeken en medicijnen.
Dit zult u in uw kassasysteem of boekhoudprogramma moeten (laten) aalìpassen.
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llu betqlen, 2019 leveren

llOGERE HYPOTllEEl( VERDUUR-

Wie slim is, laat klanten nog dit jaar
betalen en gaat kom.end jaar pas aan het
werk. Dat zit zo: de Belastingdienst gaat niet
naheffen op in zorS betaalde prestaties die
pas in zorg plaatsvinden. Denk aan kaartjes
voor concerten of (sport)evenementen die

Digitole boeken en kronlen
vanaf r januari omlaag. Nu geldt nog het
lroge tarief (zt%), ntaar net als de papieren
versies vallen de digitale boeken en kranten
voortaan onder het lage BTW-tarief.

Sportvriistelling
De sportvrijstelling wordt verruimd.

ZAMING WONING

P[G. ó
l(LEINE PENSIOENTN VERVALLEN
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pas volgend jaar plaatshebben. Hetzelfde

NITUWE REGELS ROND

geldt voor alle goederen en diensten waarop

ONÏSLAG, VAST (ONTRACT TN

het verlaagde tariefvan toepassing is,

FLEXCONTRACT

zoals bijvoorbeeld ook stukadoors-

NIEUI,l/E BEÏATINGSREGELING
BELASTINGDIENST

PAG.8
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en/of

Diensten van sportorganisaties en
sportclubs zijn vrijgesteld van BTW, als
de organisatie of club geen winstoogmerk
heeft en de diensten te maken hebben met
sportbeoefening. Vrijgestelde diensten zijn:
diensten door sportbonden en sportorganisaties aan de aangesloten sportclubs;

diensten van sportclubs aan hun leden.
Onder de verruimde regels wordt l-ret
aanbieden van sportmogelijkl-reden aan
niet-leden vrijgesteld van BTW. Behalve het
aar-rbieden van de sportmogelijkheid worden ook de diensten die nauw samenhangen
net de beoefening van sport vrijgesteld,
waaronder een sportaccommodatie.

+
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Als u offertes verstuurt, is het verstandig orl nu al nelding te maken
van lret nieuwe g% BTW-tarief voor
werkzaalnheden en leveranties

AAN DE ORDE
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BETASTINGPIAN 2019: ONDERNEIhERSZAKEN EN DE AUTO
VER1AOI ]IG VPB.TARIEVEN

KlEINEONDERNEIUIERSREGElING IN 2O2O

In de periode zorg_zozt gaan de tarieven voor de veltnoot-

Als kleine ondernemer met maxitrtaal € zo.ooo onlzet
kunt u vanaf r januari zozo kiezen voor een vrijstelling van
omzetbelasting. Dit betekent dat u:
1. geen BTW in rekening brengt aan uw afnemers. U
vermeldt dus ook geen BTW rrreer op uw facturen;
z. onthevenbent van het doen van BTW-aangiften en

schapsbelasting stapsgewijs onlaag. Het tarief in de eerste
sclrijf (zor8: zoo/) wordt stapsgewijs verlaagd naar r5%. Het

tarief in

de tweede

schijf (zor8:

z5%) gaat

in stappen omlaag

naar zo,5To. Met het schrappen van de afsðhaffing van de
dividendbelasting valt er komend jaar ca. r,9 miljard euro

vrij. Bij het ter perse gaan van deze uitgave was de bestemming van deze extra middelen nog niet rond. De kans
bestaat dat het kabinet de winstbelasting verder verlaagt.
BOX

bijbehorende administratieve verplichtingen;
3. de BTW die andere ondernerlers aan u in rekening
brengen niet in aftrek kunt brengen.
De regeling geldt alleen voor de door u in Nederland ver-

richte goederenleveringen en diensten en gaat ook gelden

2 lB: AANtIERKEIIJK BEIANG

Het belastingtarief op winst uit aandelen (box z van de

voor bijvoorbeeld sticl'rtingen, verenigingen en bv's.

inkomstenbelasting; 'aanmerkelijk belang') gaat in zozo
van z5''/o naar 26,25"/o. Itt zozt gaat het tarief verder omhoog,
naar 26,9o%ó. Met deze maatregel contpertseert het kabinet

VERGROEIIING TAXIVERVOER

de lagere tarieven van de vennootschapsbelasting. De

maatregel treft belastingplichtigen met inkomsten uit
aannrerkelijk belang. Daar is sprake van als u nÌeer dan5%

van de aandelen van een vennootschap bezit.

ioor
201

I

201

I

vervoer van gehandicapten ofleerlingen te kopen. Oln
vergroening van de taxibranche te bereiken, wordt de
teruggaaf van de BPM voor taxivervoer afgeschaft. Dit moet
de taxibranche prikkeler-r om rrinder vervuilende taxi's
er-r

Vpb-torief
winsl t/m € 200.000

Het kabinet wil taxionderneners aansporerì om milieuvriendelijkere straattaxi's en taxibusjes voor bijvoorbeeld

vonof € 200.000

2020

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, cottttactvervoer eït

doelgroepenveïvoer (zorg- en leerlingenvervoer) of een
combinatie hiervan.

BIJTElIINO ElEKTRISCHT AUTO
De overheid bouwt de voordeelregeling voor elektrische

2821

auto's geleidelijk af. Vanaf zorg gelden voor elektrische
auto's twee bijtellingscategorieën. Voor elektrische auto's

INPERI(INO VAl{ AÍSCHRIJVII{G OP VASTGOED
De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik wordt
beperkt. U nag voortaan 11og rnaar afschrijven tot de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Voor bedrijven die
gebouwen ter belegging hebben gold deze beperkte afschrijving al. Volgens de oude regels kon worden afgeschreven tot
jar-ruari
5o%o van de WOZ-waarde. Heeft u een gebouw vóór I
zotg irt gebruik genomell en is op dat gebouw nog geen 3
jaar afgeschreven, dan rrrag 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.

AAN DE ORDE

van de zaak tot een cataloguswaarde tot € 5o.ooo blijft het
bijtellingspercentage gewoon 4%. Yoor een elektrische
auto die duurder is dan € 5o.ooo betaalt u per I januarizotg
zz%bijtelling boven de € 5o.ooo. Vanaf zozr geldt voor alle
elektrisclre auto's een bijtellingspercentage van zz%.
De bijtellir-rg voor auto's met COz-uitstoot blijft in zorg net
als in zorS.gelyl<: zz%. Het bijtellingspercentage geldt bij
de eerste ingebruiknanÌe van de auto en ligt voor 5 jaar
(6o maanden)vast.

Il
lfl

Als u Dìet een sluiter-rde rittenadministratie kunt aan,on"r-, dat u op jaarbasis niet meer dan 5oo kilor-ueter
privé hebt gereden, hoeft u geen bijtelliug te rekenen.
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BETASTINGPTAN 2019: PRIVE
Het belastingstelsel verandert de komende jaren ingrijpend.

stapsgewijs omlaag. Dit

De belasting op consuurptie gaat

vanaf

onhoog, onder andere
door de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar g%.
Het fiscale voordeel van aftrekposten gaat de komende jaren

€ 68.5o7.

treft iedereen met een inkomen

De veranderingen waar u privé te maken

krijgt overzichtelijk op een rij:
BE1ASTIIIG OVER IlIKOftIElI NAAR TWEE SCHIJVEl{
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ç.20.142* €33.994- €ó8.507- €ó8.50/.

36,550/o X6,650/o

-*

31,050/o

2018

40,850/o 38,100/o

-

31,050/o 40,85% 38,10%

2019

51,950/o 51,750/o 49,500/o

-2021

deze inkomensgrenzen worden in zorg aallgepast op basis van de

inflatiecorrectie.

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

vanaf zozr van vier belastir-rgschijven naar twee belastingschijven. Ook wordt het ninder van belang of het inkomen
in een huishouden door één of twee personen wordt
verdiend. De meeste tarieven van de inkomstenbelasting
gaar-r al vanaf zorg omlaag. Door deze verandering nenlerì
de besteedbare inkomens toe vanaf een inkonen boven
€ zo.ooo per jaar. De wijziging past in het beleid om arbeid
minder zwaar te belasten en consumptie zwaarder (via de
verhoging van het lage BTW-tarief).
O1{BEIASTE VRIJWIlTIOERSVERGOEDING OTIHOOO
De maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers gaat

per r januari zorg omhoog tot maximaal € ryo per maand of
nraximaal €t7oo per jaar, Nu is deze vergoeding nog € r5o

per maand of maxinaal € r.5oo per jaar. De organisatie
waar de vrijwilliger werk voor verricht, is over l-ret bedrag
geen prenies werknemersverzekeringen verscl-ruldigd.

E

i:,-,',iïi:îîiîïî:i ;'J.ï; -ï'i.ïT,ï:i:'

vergoeding. Onkosten boven het bedrag kunnen worden
vergoed, als deze worden aangetoond.

VERHOGING HEFFINGSKORTING
Door een verhoging van de algemene l'reffingskorting
rìeemt het besteedbaar inkomen van huishoudens met
een inkomen tot € 5o.ooo per jaar toe. De algemene
heffir'rgskorting is afhankelijk van het inkonen: hoe
lager het inkornen, hoe l-roger de korting. De algemene

lreffingskorting bedraagt uraximaal € z.qlZ. De algemene
heffingskorting eindigt bij de or-rdergrens van de hoogste
schijf van de loon- en inkomstenbelastiirg (€ os.5o7).
Werknemers en zelfstandigen met een belastbaar inkonen
tussen de € zo.ooo en € 6o.ooo per jaar, houden door een
hogere arbeidskorting in zorg netto meer salaris over.

AAN DE ORDE

Voor inkomens tot € 35.ooo wordt het door een nieuwe opbouw van de korting aantrekkelijker oln nÌeer uren te gaan

werken. Deze groep houdt door de hogere arbeidskortir-rg
netto nÌeer over varì het extra inkomen.
IOONHEf ÍI}IGSKORTINGEN 20T 9
Algomene heffingskorling
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MES IN AFTREKPOSTEN HOGE INKOIhENS
Het aftrektarief van een aantal aftrekposten wordt in vijf
jaar tijd afgebouwd. Bij de hypotheekrenteaftrek gebeurt dit
al sinds 2014, nlaar het kabinet versnelt de afuouw, waarbij
ook andere aftrekposten worden geraakt.
De maatregel treft iedereen met een inkomen vanaf

€

68.5o7.

Stopsgewiize uerlog¡ng torief oftrekposten

Moximool aftrektorief

Aftrekposten

torief ondere poslen

oftrekbore kosten
eigen \/Vonlng

Het kan l'rierbij netto om honder'den euro's gaan.

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

Moximooloftrek-

ioor

(0.0. zelfstandigenoftrek)

20r 9

situatie.

2020

Het gaat bij de maatregel onder andete ont:

r'
t/
r'
r'
r'

2t2l

dehypotheekrenteaftrek;
de zelfstandigenaftrek;
de

2022

MI(B-winstvrijstelling;

2423

giften;
partneralimentatie

VERVO1G BELASTINGPTAN

2OI9

VER1AGI]IG EIGEIIWOl{ I]IGIORÍAIT

Voor woningen rrret een WOZ-waarde tussen de € 75.ooo
en € r.o6o.ooo gaat het eigenwoningforfait in zorg met
o,r5%-punt omlaag naar o,65% (zoßt o,7o%). Ondat de WOZwaarde ir-r de lift zit door de stijgende huizenprijzen, zal
het voordeel van de verlaging van het percentage voor een

Voor de bijtelling voor de fiets van de zaak geldt vanaf
konrend jaar een bijtellingspercentage van 7%.De regeling
geldt voor fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Als een

werknemer een elektrische fiets ter waarde van € zooo
in gebruik krijgt van de werkgever, bedraagt de jaarlijkse

bijtelling € r4o.

belangrijk deel weer verloren gaan.
E]IERGI EBE1ASTINO OfrTIIOOG

3O%.REOEIINC VERKORT TOT UIJf JAAR
De

naxinrale looptijd van

Het

de 3o%+egeling(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 lrestaande gevaller-r. De 3o%-regeling geeft werkgevers de

nogelijkheid om een deel van het loon, naximaal 30 procent,
belastingvrij te vergoeden aan werknemers uit het buitenland
die tijdeli)k in Nederland werken. Voor werknerrers voor wie
de3o%-regeling door de verkorting van de looptijd in zorg of
zozo zoueindigen, komt er een overgangsrecht.
ÍIETS VAI{ DE ZAAK
De 'fiets van de zaak' wordt een stuk aantrekkelijker
gemaakt door een versimpeling van de fiscale fietsregeling.

AAN DE ORDE

tariefin

de eerste

schijfvoor energiebelasting voor

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

met € o,oo7z per kWh omlaag. Voor een huishouden
rrlet een gemiddeld energieverbruik betekent dit dat de

belastingen op energie in zotg met circa € r3o stijgen (bij
gelijkblijvend verbruik).
VERHAA1 VOORDE E I. BE]ASTIlIGONTWIJI(I]IO

Het kabinet heeft de maatregelen verruimd

orl constructies

die bedoeld zijn om belastingbetaling te ontlopen tegen te
gaan. Dit gebeurt onder meer door extra mogelijkheden
voor de Belastingdienst om belasting te innen bij diegene
die voordeel heeft gel'rad van de constructie. De nieuwe
regeling is beperkt tot situaties waarin er sprake is van het
bewust ontlopen van belastingbetaling.

NIEUWS VOOR ONDERNEMENDE ONDERNEMERS
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HET WORDT DRUK, NIET AI.IEEN OP DE WEG
Het filerecord van zor8 staat vooralsnog op 97o km, op 3o
oktober. Het slechte nieuws: de komende jaren wordt het er

Sinds zoo5 legden we gezarìlenlijk ro miljard kilometer meer

niet beter op.

drukker.

Groei vervo

et

2017

af. Ook in het openbaar vervoer is en wordt het alleen maar

-2023

(Bron, I(eDnisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)

0penboot vervoer
6o/o

140/o

Iurhtv¡ail
2lo/o

290/o

Goederenvervoer
l2o/o

5%

7o/o

9%

HOGERE HYPOTHEEK EN NHG VOOR VERDUURZATNING WONING
De premie voor een l-rypotl-reek met Nationale

over het r-neefi nanciererÌ van energiebesparende voorzie-

Hypotl-reekgarantie (NHC) gaat per r januari zorg omlaag.

ningen aan de woning.

Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen,
betalen eennalig o,g%o over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige r%. Olndat de gemiddelde
woningwaarde dit jaar is gestegen, gaat de waarde waarbij
een NHG kan worden verkregen omhoog van € z65.ooo
naar € zgo.ooo, Huiseigenaren kunnen extra lenen voor het
verduurzamen van de woning, bijvoorbeeld voor isolatienraatregelen of zonnepanelen, tot to6% van de waarde van
de woning (maximum NHGJrypotheekbedrag: € 3o7. 4oo).
Voor 'norrlale' hypotheekschulden is het maximunttoo %o.

@

Op de site van NHG (www.nhg.nl) kunt u het boekje
'Haal meer energie uit je hypotheek' downloaden,

AAN DE ORDE

EIGEI{ RISICO VERHOGEN

OÍ I{IET?

Als u een spaarpotje heeft, en geen gezondheidsklachten
kan het verhogen van het eigen risico interessant zijn.
Iedereen in Nederland betaalt minimaal € 385 euro eigen
rlslco op de zorgverzekering. U kunt dit bedrag verhogen
tot maxirnaal € 8S5. Om te beginnen: het bezoek aan de
huisarts gaat niet van het eigen risico af. Een verhoging
van het eigen risico lnet € 5oo scheelt rond de € zo aan
premie per maand. Op jaarbasis: eerì premiekorting van
ruim € zoo. Dus zelf als u het volledige eigen risico noet
aanspreken, bent u hooguit € 3oo extra kwijt in vergelijking
met het standaard eigen risico.

NIEtJ\,VS VOOR ONDERNEMENDE ONDERNEMERS
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KlEINE PE]ISIOENEN VERVALIEN

g

r januari zorg actie ondernemen.

Heeft u een klein pensioen lopen (zie boven), dar-r
kunt u ir.'zotg verzoeken tot een waardeoverdracht
naar het fonds of de verzekeraar waar u nu pensioen
opbouwt.

Op dit monÌent mogell pensioenfondsen en verzekeraars
pensioenen tot€ 474,tl.per jaar afkopen. Ü kri;gt de waarde

OUDEDAGSVERPlICHTIIIG DGA

Op r januari zorg vervallen heel kleine pensioenen tot € z
bruto per jaar. Het geld gaat naar het pensioenfonds of de
verzekeraar. Orn uw pensioen veilig te stellen, moet u vóór

in

van het pensioen op uw bankrekening gestort. De overheid wil dat veranderen. Vanaf r januari zotg zijrt er drie

Op r april zorT is de Wet uitfasering pensioen

mogelijkl-reden:

grootaandeelhouder (dga) sindsdien geen pensioen meer
opbouwen in de eigen bv. Bestaande pensioenvoorzieningen
in eigen beheer moeterì vóór eind zorg worden afgekocht

r.

Het pensioen

blijft

eigen beheer in werking getreden. U kunt als directeur-

staan bij het pensioenfonds of verze-

keraar.

z. Het pensioen wordt samengevoegd met andere kleir-re
pensioenen.

3. Het pensioen gaat naar het pensioenfonds ofverzekeraar
waar u nu pensioen opbouwt.
Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u bekijken welke
pensioenen u hebt opgebouwd. Als er een pensioen bij
zit van minder dan € z per jaar, rloet u snel handelen en
vóór r januari zorg het pensioen laten uitbetalen of laten
doorstorten naar uw huidige pensioenverzekering.

of omgezet in een oudedagsverplichting. U kunt deze
oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk onderbrengen
als lijfrente bij een verzekeraar. Doet u dat niet, dan moet

uiterlijk z maanden na het bereiken van de Aow-leeftijd
een uitkering aankopen bij de bv, die u krijgt uitbetaald in
zo jaarlijkse, gelijke terrnijnen. Deze uitkering kunt u ook
eerder laten ingaan, maar niet eerder dan vijf jaar vóór het
bereiken van de AOW-teeftijd. Heeft u een (ex)partner?
Dan hel¡t u schriftelijke instemming nodig van uw partner.
u

5 ThANIEREN OIUI UW PENSIOEN AAN

TE VUI.LEN

5. Werken noosl het pensioen

Pensioenverzekering of
bonksputen

Zelf sparen en beleggen

llel beginl mel dkcipline. Biivoorbeeld door

pensioen. llel voordeel hiervon is dot u zelf

heefl, kunl u (bliiven) werken no uw

moondeliiks geld opzii fe zellen voor uw

bepooh hoe en wonneer u het geld besteedt.

pensionering. Dit heefl geen gevolgen voor

pensioen vio een liif renleverzeketing,

Nodeel: over spoorgeld en beleggingen

uw A()W

zzp-pensioen of bonksporen. De inleg is

betooh u elk ioor een

oflrekboor (moor niel onbeperkl, uw li0AB-

heffing in box 3.

U

Als u

kunt ook zelf sporen of beleggen voor uw

uiteindeliik toch le weinig inkomen

odviseur kon dil voor u

I

2

3

Iiscole oudedogs'reserve (for)
Vio de fiscole ouded0gsreserve m0g u
een deel von de

winl

(moximool 9,8%)

4

5

Ixtro oflossen op hypotheek
Ixlro oflossen verloogl

de

woonlofen.

En

bij verkoop von het huk belondt het geld in

reserveren v00r uw pensioen. Dil scheeh nu

uw eigen porlemonnee. Nodeel! 0ver hel

quo belostingheffing, moor uiteindeliik moet

bedrog dot u

u het geld omzellen in een liifrenle.

meer. }lierdoor dooh de renleoflrek bii uw

oflof, belooh

u geen renle

belostingoongifle. [ool u goed odviseren.

(Bron: Wijzer in geldzaken)
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lllEUWE WET ARBEIDSIhARKI lN BATANS: DE H0OtDtlJllEN
Met nieuwe regels rond ontslag, vaste contracten en flexcontracten in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans' wil het
kal¡inet de verschillen tussen rrensen met vaste en tijdelijke
contracten kleiner maken en de balans op de arbeidsnarkt
herstellen. I(ort door de bocht: vast wordt minder vast, flex
wordt minder flex. Voor nu de hoofdlijnerl, de uitwerking
volgt als de beleidsplannen verder vormkrijgen.

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

ding.

tl
lI

U noet uw zaak kunnen onderbouwen. Bewaar

g"rpr.ksverslagen, officiële waarschuwingell en de correspondentie over het functioneren in het personeelsdossier.

VASTE EN TIJDElIJKE CONTRACTEl{

VERSOEPElI]IG ONTSIAORECHT

Er komt een financiele prikkel

on werkgevers rrreer rnerlsell

Het wordt voor een werkgever makkelijker om iemand te

in vaste dienst te laten nemen.

De WW-premie voor vaste

ontslaan omdat hij voortaan meer verschiller-rde redenen
voor ontslag mag opgeven. Nu is het nog zo dat de werkgever bij de rechter één volledig bewezen, doorslaggevende
ontslaggrond moet aanvoeren. De optelsom van problemen
(denk aan regelmatig te laat, ruziesfeer, broddelwerk) is

krachten komt lager te liggen dan die voor flexkrachten.
Voor medewerkers die nleteen voor onbepaalde tijd worden

straks voldoende om een medewerker te kunnen ontslaan.
Daar staat wel tegenover dat de rechter een hogere ontslag-

Bij contracten langer dan twee jaar is een proeftijd van drie
lnaanden toegestaan. Bij andere contracten verandert er niets.
Werkgevers hoeven onder de nieuwe regels pas na drie jaar

vergoeding (de helft hoger dan nu) kan toekennen.
Deze transitievergoeding is r-ru (zor8) nog maximaal
€79.ooo.In de plannen van minister I(oolmees krijgen âlle
nedewerkers, dus ook tijdelijke krachten, var-raf dag één (ûr

aangenonen, gaat een proeftijd van vijf maanden gelden,
in plaats van de huidige twee. Over de gewerkte maanden is
de werkgever dan wel de transitievergoeding verschuldigd.

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

Met de verlenging naar drie jaar wil het kabinet het'draaideureffect' van opeenvolgende tljdelijke contracten voorkomen.

NIEUWE BETA1INGSREGEIING BEI.ASTIIIGDIENST
De twee betalingsregelingen van de Belastingdienst, voor

belastingschuld en voor toeslagschuld, worden vervangen
door één regeling. Schulden aan de Belastingdienst nÌoet u
voortaan binnen twaalf maanden terugbetalen. U bepaalt

zelf in hoeveel termijnen u dat doet, nlet een mininunrbedrag van € 5o per keer. Lukt l'ret u niet de schuld binnen een.
jaar te voldoen, dan moet u zelf direct eett 'ntaatwerkregeling'aanvragen. Hierbij kijkt de Belastir-rgdienst naar uw
persoor-rlijke situatie. U krijgt maximaal twee jaar de tijd om
uw schulden te voldoen.

sprake van een te verrekenen verlies uit aanmerkelijk
belang. Het verlies kar-r bijvoorbeeld ontstaat als gevolg van
een faillissement, liquidatie of verkoop van het aanrrrerkelijk belang tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. U
kunt het verlies vanaf zorg over rlaximaal zes boekjaren
verliezen verrekenen met de winst. Nu is de verliesverrekening nog negen jaar. Lijdt u verlies in zorS? Dan mag
u dat nog verrekenen tot zoz7, Verlies

in

zotg? mag u dat

dus nog maar verrekenen tot zoz5. Vermoedelijk is komt er

een overgangsrecht, waardoor u verliezen uit zorg enzo2o
nrag verrekenen vóór de verliezen uitzotT en zor8. NB. De
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termijn voor achterwaartse verliesverrekening (carry back)
verandert niet. Deze blijft één jaar.

betaalt. U kunt ook een verzoek indienen als u geld terug
verwacht, bijvoorbeeld vanwe ge de hypotl'reekrenteaftrek.
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vEnlltsvERR¡KEt{tN0 Box 2
Als uw inkor-nen uit aanmerkelijk belang negatief is, is

na twee jaar omzetten in een belastingkorting. Uw NOAB-
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adviseur kan u hierin adviseren.
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Het oontol webverkopen bliift stiigen.

Nederlondersv00r €
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llel eersle holfioor von 2018 kochten

miliord 00n produclen en d¡enslen. lels meer don

één op de fien produclen wordl v¡0 webwinkels oongeschoft (bron: Gfl().

NIEUWE CODE COl{SUMPTITF
KREDIET
De branchevereniging voor

kredietverleners (VFN) voert op
verzoek van de Autoriteit Financiële
Markten (efvf) strengere regels voor
consumptieve kredietverlening door.
De nieuwe gedragscode gaat per r mei
zotg ir.'. Bij doorlopende kredieten
zal gedurer-rde de looptijd van het
doorlopende krediet regelmatig
worden getoetst of het uitstaande

krediet nog past bij de financiële
situatie van de consument. Is dit r-riet
meer het geval, dan zal in overleg
met de corìsument naar oplossingen
worden gezocht. De gedragscode
besteedt ook aandacht aan de
zogenoemde Iock-up-problenatiek,

waarbij consunlenten niet (meer)
kunnen overstappen llaar een andere
kredietaanbieder (bijvoorbeeld door
strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie).
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wordt beperkt tot maxin'raal vijftier-r
jaar.
IANOER PARTI{ERVERI.OI

Werknemers krijger-r vanaf zorg een
week doorbetaald verlof als hun

vrouw of vriendin net is bevallen.
Het partnerverlof is nu nog twee
dagen. De werknemer kan het verlof
nleteen opnemell, maar ook in de
eerste vier weken na de bevalling. De
kosten zijn voor de werkgever. Vanaf
t julizozo mag de partner binnen het
eerste halfjaar na de geboorte vijf
weken onbetaald opnemelì met recht
op eelÌ UWV-uitkering van 7o%o van
het loon. De wetswijziging n-roet nog
worden goedgekeurd.
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hebben recht op eerì zwangerschapsen bevallù'rgsuitkering. Dit geldt ook
voor in de ondernening meewerkelide echtgenoten die zwanger zijn.
De uitkerir-rg loopt via het UWV.
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Hoge Raad heeft de wetgever gekozen

voor een abstract en gestandaardiseerd stelsel zonder uitzonderingen.
Dat iemand bijvoorbeeld al een
nieuwe baan heeft gevonden, maakt
voor het toekennen van de vergoe-

ding niet uit.
OPENINGSTIJDEN

Winkeleigenaren zijn vanaf r
april zorg niet meer gehouden aan
eenzijdig opgelegde openingstijden
waarrree ze zelf niet vooraf expliciet
hebben ingestend. De maatregel laat
de contractvrijheid in stand: bent u
als ondernemer uìet uw verhuurder
of met uw inkooporganisatie
contractueel overeengekomen dat
een winkel op koopavond open moet
zijn, dan bent u daar contractueel
aan gebonden.

ONTSI.AGVEROOE DI]IO

VIAK VóóR

PE]ISIOEN

PRUÉOEBRUIK AUIO VAN DE ZAAK

Een werknemer die vlak vóór zijn

Als u een (bestel)auto tot het
bedrijfsvermogen rekent, nìoet u
in de laatste aangifte van het jaar
de btw-correctie voor privégebruik
opnerrerì. Deze correctie bedraagt

pensioen wordt ontslagen, heeft
recl-rt op de wettelijke ontslagvergoeding. In de Wet werk en zekerheid
staan geen redenen om de ontslagvergoeding te beperken tot de reële
inkomstenderving. Oók al valt de
vergoeding hoger uit dan het loon dat
de werknemer tot zijn pensioen nog
had kunnen verdienen. Volgens de

2,7% vart de catalogusprljs van de

auto, inclusief btw en bpm. De btw-

correctie geldt ook voor de auto die
u gebruikt op basis van operational
lease of financial lease.
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Aon de 0rde is een uilgove von: Nederlondse 0rde von

Posibus 2478

Bii het somenfellen von deze nìeuwsbrief is de grootst mogeliike zorgvuldigheid betro(ht. De iuistheid

Adminislrolie" en Belostingdeskundigen Hoofdredocile N0AB

5202 [L's-Hertogerbosch

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

Redoclie Loft 238 Tekst & Med¡0 0pmook Repro Design

hlefoon (0/3) 614

uitgever occepteren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord ook, die het direcïe

Zutphen & Studio Stephon Lerou Druk Dekkers von Gerwen

info@noob nl

of indirerte gevolg is van hondelingen en/of beslissingen die geboseerd ziin op deæ nieuwsbrief.
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