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Vanaf r januarizozo wordt de huidige kleine-

ondernemersregeling vervangerl door een

nieuwe. In plaats van korting op de BTW,

kunt u vanaf zozo kiezen voor vrijstelling.

Huidige regeling
Als u na aftrek van voorbelasting minder

dan € i.881 aan BTW aan de Belastingdienst

moet betalen, heeft u recht op vernindering
van het te betalen BTW-bedrag. Hoe groot

de vermindering is, hangt af van het te

betalen BTW-bedrag als u de regeling niet

zou toepassen.

Veronderingen
Gaat u gebruikmaken van de nieuwe

kleineondernemersregeling, dan hoeft u

geen BTW-aangifte nìeer te doen. Daarvoor

gelden twee voorwaarden:

1. uw omzet mag niet hoger zijn dan

€ zo.ooo per kalenderjaar; en

z. uw bedrijf m.oet in Nederland zijn

gevestigd.

Een tweede, r'nisschien wel belangrijkere

verandering is dat de kleineonderne-

mersregeling vanaf zozo ook gaat gelden

voor rechtspersonen, zoals stichtingen,

verenigingen enbv's. Nu hebben alleen

IB- ondernem ers (zzp' er, zelfstandige of
eenmarìszaak) en sanenwerkingsverbanden

van natuurlijke personen, zoals een vof of
maatschap, recht op belastingverminderir-rg.

Geen BTW-oongifte
Als u vanaf zozo kiest voor de nieuwe rege-

ling, dan:
. rrrag u geen BTW meer in rekening

brengen bij klanten.
. kunt u de BTW die andere ondernemers

bij u in rekening brengen, niet meer

aftrekken of terugvragen van de

Belastingdienst.
. hoeft u geen BTW-aangifte meer te doen.

De vrijstelling geldt voor ten lninste drie jaar.

U moet uw onlzet wél bijhouden voor de in-

komstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aonnelden
Als u op dit nolnent een ontheffing van

administratieve verplichtingen voor de BTW

heeft, r'neldt de Belastingdienst u automatisch

aarl voor de nieuwe kleineondernelr'ì.ersrege-

lirg. Wilt u in aanmerking komen voor de

nieuwe regeling? Aanmelden kan vanaf

r juni zorg en nloet voor zo novelttber zor9.
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kleineondernen-rersregeling.
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BEIAATI]ISTRUCTIE AlS ATIERIIATIE] VOOR ACCEPTGIRO

Als alternatief voor de acceptgiro heeft Betaalvereniging
Nederland, die de betaaldiensten reguleert, de uniforme
Betaalinstructie geir-rtroduceerd. De Betaalinstructie is

een standaardsjabloon, dat onderaan de factuur staat. Het

bevat alle gegevens die de geadresseerde nodig heeft om de

factuur te betalen, te weten:
. lret bedrag t

. de naamvan de ontvanger;

. l-ret IBAN van de ontvanger;

. l-retbetalir-rgskenmerk.

De volgorde van de betaalgegevens in de Betaalinstructie

komt overeen met de volgorde op de betaalschermen en

overschrijvingsformulieren van de banken.

ïUord-siobloon
Iedereen die facturen verstuurt, kan gebruikrlaken van
de Betaalinstructie. U heeft hiervoor geen contract met of
toestenming van uw bank nodig. Er is een Word-sjabloon

CHECKTISI ZONNEPANEIEN

Huislroudens en bedrijven betalen inzotg meer voor hun
energie (bronr CBS). Met de aanscl'raf van zonnepanelen

laat u zien dat u duurzaarl onderneent en sorteert u voor

met handleiding voor gebruik bij kleine aantallen facturen.
U kunt l'ret Word-sjabloon (laten) integreren in uw factura-
tieproces of boekhoudsoftware, als u geautomatiseerd grote

aantallen facturen aanmaakt. U kunt de Betaalinstructie

ook onderaan elektronische facturen tonen, bijvoorbeeld in
een e-mail of PDF-document.

QR-¡ode
U kunt de Betaalinstructie van een (generieke) QR-code
voorzien. De betaler kan deze QR-code scannen met de

iDEAL-app of lnet de nobiele app van zijn bank. De betaal-

opdracht wordt vervolgens volledig en foutloos voor mobiel
bankieren klaargezet. De betaler noet deze vervolgens

alleen nog lnaar goedkeuren.

Fl Het Word-siabloon van de Betaalinstructie kunt u
M ,ur'n"r-l r',',et eer-, gebruikshandleidhg downloaden van
de website van de Betaalvereniging: www.betaalvereniging.nl.

op de stijgende energieprijzen. Bovendien verhoogt u de

waarde van uw pand.

Waarop noet u letten bij de aanschaf?
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Finonriering

Biino olle bonkeìr

hebben groene

finonciering, met

leningen legen logere

renle, ols onderdeel

von de 'Green Deol'.
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Soldering

[)e energie die u

niet ielf verbruikl,

leverl u lerug oon hel

eleklricileitsnet. Voor

de leruggeleverde

energie onlvongl u

een vergoeding.

Vergunning

Voor zonneponelen op

een dok heefl u geen

vergunning nodig,

lenzii u in een monu-

menl of besrhermd

lodsgezichl woonl.

Zonder zon geen

(optimole) opwekking

von energie. Check op

www.zonollos.nl

grolis of uw dok

gexhikt h.

Her iuhrJdok

De kolen voor de

inslallolie von de

ponelen en voor

oonsluiling op hel

elektriciteitsnet

komen in oonmerking

voor Inergie-

invesleringsofkek en

mogeliik ook 5DE+.

Subsidie

verdientiid

Mel de Aonduil-

rokulolor von

nelwerkbeheerder

lionder (wwu

lionder.nllmkb/

lerugleveren/)

berekenl u in hoeveel

ioor u de inveslering

lerugverdienl.

Terug-

AAN DE ORDE NIEUWS VOOR ONDERNEMENDE ONDERNEMERS
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PARKEERTARIEVEN STEDEI{

Begin dit jaar verhoogde de geneente Amsterdan de

parkeertarieven naar €7,5o per uur, Ansterdam verwacht
dit jaar € 245,5 miljoen op te halen aan parkeerinkomsten.

EEN UUNTJE PARI(EREII

II{ DT ¡INNENSTAD:

€ 408

I Amlerdom

I Utrecht

Den Hoog

I Rollerdom

I Arnhem, Groningen, Mooslrkhl

I Zwolle

Den Bosrh

€"2,70

¿

Personeelcdo¡sier
Bij de beoordeling van uw aanvraag gebruikt UWV zoveel
mogelijk de gegevens die ze al heeft, maar moet u ook zelf
informatie overleggen. Denk onder meer aan de arbeids-
overeenkonr.st, de duur van de arbeidsovereenkomst, de

hoogte van de transitievergoeding er-r de totale kosten van

Een stijging vanzz,5"/o. Gemiddeld zijn parkeergelden goed

voor 9% van de inkorlsten van een gemeerìte.

€ 5,35
€.7,50

€ 4,50

J

COMPE NSATI E REGE tI NG TRANSITI EVERGOEDI TIG

Heeft u afgelopen jaren een werknemer moetetì ontslaan
wegens langdurige arbeidsongescl-riktheid? En heeft
deze werknemer bij l-ret ontslag een transitievergoeding
neegekregen? Dan kunt u vanaf r aprilzozo compensatie
aanvragelt voor deze ontslagvergoeding. Dit kan met
terugwerkende kracht: de compensatie geldt voor alle
dienstverbanden die zijn geëir-rdigd vanaf r juli zor5. U kunt
de aanvraag indienenbij UWV.

de loondoorbetaling tijdens ziekte. Verzamel in ieder geval
de volgende documenten zodat u deze, als het nodig is, kunt
nìeesturen net de aanvraag:
. deor-rtslagvergunning;
. de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten

waaruit blijkt wanneer de werknemer ziek was en dat hij
bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek
was);

. gegeverls die gebruikt zijn om de hoogte van de transitie-
vergoeding te berekenen;

. het bewijs dat de (totale) transitievergoeding is betaald.

g Uw NOAB-adviseur kan u helpen bij het verzorgetl
van de aanvraag.

AAN DE ORDE NIEUWS VOOR ONDERNEMINDE ONDERNEMERS
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ONBE1ASTE VERGOEDING

IIUERKNETIER

Op dit moment nìag u als werkgever tot

r,z% van het totale fiscale loon (de loon-

sonÌ van alle medewerkers samen) onbe-

Iast vergoeden ofverstrekken. Dit is de

zogenoemde vrije ruimte. Daarbovenop

mag u onbelaste vergoedingen geven

die zijn vrijgesteld, zoals reiskosten,

de telefoon en opleidingskosten. Het

percentage van de vrije ruinte wordt in
zozo verlroogdnaat 47% voor de eerste

€ 4oo.ooo van het totale fiscale loon.

Dit komt bij een loonsom van € 4oo.ooo

neer op eenbudget van € 6.8oo voor

onbelaste vergoedingen (rur € 4.8oo).

Voor het bedrag boven € 4oo.ooo blijft
het percentagevan¡z% gelden. Maar

let op! Over het bedrag boven de vrije

ruimte betaalt u loonbelasting in de

vorrrr van een eindheffing van 8o%.

g Uw NOAB-adviseur kan u in-
formeren over de werkkoster-r-

regeling en onbelaste vergoedingen

voor werknemers,

NIEUWE RECHTSVORTI MAATSCIIAP

EN VO]
Minister Dekker (voor Rechtsbescher-

ming) wil de zogeheten personen-

vennootschap - de maatschap, de

vennootschap onder firma (vof) en de

comrnanditaire vennootschap (cv) - in
een nieuwe, moderne jas steken. Onder

de personenvennootschap vallen in
plaats van drie nog maar twee rechts-

vornen; nanelijk de vennootschap

en de comrr.ar-rditaire vennootschap.

De maatschap en de vennootschap

onder firma blijven qua naant bestaan,

maar de verschillen verdwijnen. Het

moet makkelijker worden voor nieuwe

vennoten om toe te treden of om de

onderneming over te dragen. Onder de

nieuwe regelgevir-rg zijn de vennoten

voor het volledige bedrag van een

schuld aansprakelijk. Nieuw is datbij

een opdracht voor de vennootschap,

bijvoorbeeld de restauratie van een

scl-rilderij of een juridisch advies, de

aansprakelijkheid kan worden beperkt

tot de vennoot aan wie de opdracht

uitdrukkelijk is toevertrouwd.

BOTTE VOOR BEllEN Of APPEN OP

fIETS

Vanaf r juli zorg wordt het verbod

voor het vasthouden van een mobiele

telefoon in het verkeer uitgebreid tot

alle bestuurders vall een voertuig.

Wie vanaf komende zotner belt of
appt op de fiets, riskeert een boete van

€ 95. Voor een automobilist of motor-

rijder is dit€24o. De term'mobiele

telefoon' wor.dt uitgebreid tot'mobiel
elektronisch apparaat'. Dat betekent

dat ook tablets en camera's niet langer

zijn toegestaan in het verkeer. Als

een mobiel apparaat in een houder

zit, nag dit worden gebruikt voor

bijvoorbeeld navigatie.

il|EUW Brw-lluillllER
EENMANSZAKEN

Alle eenmanszaken in Nederland

krijgen eind zorg een nieuw BTW-

identifi catienumrrer. Dit nieuwe

BTW-nummer is een alternatief

voor het huidige nulrmer, dat het

burgerservicenumrìrer (BSN) bevat.

Het nieuwe BTW-nunmer noet u ver-

melden op uw facturen en websites.

m

g U kunt (de geldigheid van) het

BT\M-numrler varl klanten

controleren via de VAT-tool van de

Europese Commissie: ec.europa.eu/

taxation customs/vies/.

VERGOEDING REIS. EN

VERBlIJÍKOSTElI

De onbelaste vergoedingen voor de

kosten die werknemers maken bij een

lrinnenlandse dienstreis zijn per zory

verhoogd. U mag uw werknemers deze

vergoeding geven zonder bewijs aan de

hand van l¡onnetjes.

0nlbiit

lunch

Âvondmool

(leine uifgoven overdgg

(leine uilgoven 's ovonds

logies

€ r0,i3

€ 9,16

€.22,99'

€.4,52

€ 9,05

€ 102,59

I
De toxotiewoorde von huizen en commer(ieelvoslgoed bli¡kt in zo'n 60% von de gevollen

hoger don de koopsom le ziin. De gemiddelde overwoordering l¡gt rond de 5%. Eén op de

drie toxolies koml tol op de euro nouwkeurig gvereen mel de koopsom tbron: DNBI.
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Bii hel somenslellen von deze nieuwsbrief is de grootst mogeliike zorgvuldigheid betrocht. De iuistheid

en volledigheid von de nleuwsbrief kon echlet niet wotden gegorondeerd. De somenstellen en de

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

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

Aon de Orde is een uilgove von: Nederlondse 0rde von

Administrotie' en Belofingdeskundigen lloofdredocfie N0AB

Redoclie Loft 238 Tekst & Medio Opmook Repro Design

Zufphen & Studi0 Sleph0n lerou Druk Dekken von Gerwen

t-tlertogenbosch @ l'l0AB 2019

Postbus 24lB

5202 tL's-Hertogenbosch

Telefoon (073) ó14 l4 l9

info@noob.nl

www.noob.nl


