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De koopkrachtplaatjes van het kabinet voor

zozo kleuren allernaal groen. De werkenden

gaan er volgens de prognose komend jaar

t,4%o op vooruit. Vreemd genoeg is er

geen aparte categorie voor zzp'ers en IB-

ondernemers. Orn het verschil in belasting-

druk tussen zelfstandigen en werknemers

te verkleinen, gaat de zelfstandigenaftrek
in acht stappen omlaag, van € 7.28o nu naar

€ 5.ooo in zoz8. De komende jaren wordt de

aftrek jaarlijks met € z5o verlaagd (in zozo,

€7.qo).I(ornend jaar en in zozr gaat de

IB-ondernerner deze lagere zelfstandigen-

aftrek, dankzij een verhoging van de ar-

beidskorting, financieel nog niet voelen. De

hoogte van de Ml(B-winstvrijstelling blijft
ittzozo ongewijzigd opt4%. Deze aftrekpost
geldt voor de winst van de ondernening na

aftrek van de zelfstandigenaftrek.

Box 2
Het belastingtarief op winst uit aanmerke-
lijk belang gaat in twee stappen omhoog:

van z5To naar z6,z5To it't zozo en vervolgens

naar z6,9o% inzozt. Hierdoor betaalt u

meer inkomstenbelasting als u in zozo een

dividenduitkering doet of uw aandelen

verkoopt.

K 1¡ I II EO II D E RII ETE RSREGE 1I II G

Per r januari zozo verandert de kleineon-
dernemersregeling (fOn).Als uw omzet op

jaarbasis niet hoger is dan € zo.ooo hoeft
u geen BTW-aangifte meer te doen. De

vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar.

Bovendien gaat de I(OR vanafzozo ook gel-

den voor rechtspersonen, zoals stichtingen,

verenigingen enbv's.

OYERIOE TAATREOE]EII

De fiscale voordelen voor elektrische en

hybride auto's worden in stappen afgebouwd

(zie hierna). De vermogensrendementsheÊ

fing van box 3 gaat op de schop, maar helaas

pas in zozz. De Energie-investeringsaftrek
(fn) geldt vanaf r januari ook voor inves-

teringen die de uitstoot van COz verminde-

ren, bijvoorbeeld warrnte-infrastructuur. In
totaal is er € t47 miljoen beschikbaar voor

de EIA.

tr lJlï;äil".-sïi:îî,",':ï.''
in aanmerking komen dan kan dat, maar

valt u over het eerste kwartaal van 2o2o nog

onder de bestaande regels.
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BETASTINGPTAN 2O2O

IIAAR TWEE BE1ASTII{GSCHIJVEII

Het belastingtarief voor de hoogste schijf gaat omlaag van

5t,75% (zor9) naar 4g,5o% (zozo en daarna).

de maatregelen wordt voor het eind van dit jaar verwacht.

Denk bijvoorbeeld aan een aanschafsubsidie of laadtegoed

voor de elektrische auto.

EilERGtEKoSTEil Sil¡CEll f llilK ZOIIDER

vERDUURZATUilG WoilIllG
De energiekosten voor een gemiddelde woning zijn in
zo3o zo'r'tg%hoger datt ttu, als de woning in de tussentijd

niet wordt verduurzaamd, zo blijkt uit berekeningen van

het ING Econonr.isch Bureau. Van de totale stijging komt

T% door lrogere marktprijzen voor energie en 6%o door

veranderingen in de energiebelastingen.

Appoilemenl € 198

Tussenwoning € 283

Hoekwoning € 332

Iwee-onder-een-kopwoning € 37ó

Vilisloonde woning € 491

Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. CBS, PBL, Rijksbegroting.

VERIAGI]IG VPB.TARIEÍ

Ittzozo wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelas-

ting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd.

Het tarief voor de Vpb voor de eerste € zoo.ooo van de

winst gaat omlaag vantg%o irtzotg naar t6,5%ó inzozo.

Deel von de winsl

winsl /m € 200.000 loor vonof € 200.000

20t 9

2020

2021

lnkomen t/m € ó8.507

37,35%

17,l0o/,

lnkomen boven € ó8.507

49,500/o

49,500/o

ç.2.711

5,612%

€ 3.819

6,0o/o

BE1ÄSTrilGK0RïilOEil
De arbeidskorting en algemene heffingskorting gaan

omhoog. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbe-
lasting voor alle werkenden met een inkomen tussen de

€ ro.ooo en € 98.ooo per jaar. De arbeidskorting wordt

geleidelijk afgebouwd. De korting is het hoogst voor

inkomens tussen de € zo.ooo en € 35.ooo (max. € 3.819).

Daarboven wordt de arbeidskorting geleidelijk afgebouwd

tot € o. Hoeveel korting ier-nand krijgt, hangt af van het

inkomen. Lage inkornens hebben het meeste voordeel

van de algemene heffingskorting (max. € z.7n). Vanaf een

inkomen van € 68.5o7 per jaar is de heffingskorting € o.

Ook de zorgtoeslag gaat ornhoog.

Moximum olgemene heffingskorting

Afbouwpercenloge

Moximum orbeidskorfing

Afbouwpercenloge

ç.2.477

5,147%

€ 3.399

6,0%

IIIYESTTRE]I IlI GOEDE ISO]ATIE EII

z01t lt I PAr{ ElE tl 100lll
Goede woningisolatie en zonnepanelen leveren woningei-
genaren nu vaak al geld op. De investeringen kunnen met

een netto contante waarde (de koster-r vs. de opbrengsten

nu en in de toekomst) van € 4.roo, respectievelijk € 5.9oo

nu al uit. De elektrische en hÈride warrrrtepomp, een

aansluiting op een warntenet verdienen zichzelf nu nog

niet terug, volgens onderzoek van het ING Economisch

Bureau.

TWEEDEHAIIDS E.AUTO

Het kabinet stimuleert vanaf zozo de aansch.af van twee-

dehands elektrische auto's. Daarvoor stelt het kabinet van

zozo tot zoz4€ roo miljoen beschikbaar. De uitwerking van

ffi
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VERKEERSBOETES

De bedragen voor verkeersboetes worden per r januari

2o2o met 2,7%o verltoogd. Wordt u geflitst met 4 km/u te
hard, dan bent ten minste € z5 kwijt, afhankelijk van de

plek waar u op de bon gaat (binnen/buiten de bebouwde

kom, autosnelweg etc.). Bij meer dan ro krn/u op de sr-rel-

weg is dat € 88 of meer. De maximumstraffen voor rijden
onder invloed en roekeloos rijder-r gaan fors omhoog.
(bron: AutoRAI.nl).

BE1ASTIIIOYOORDEEl ElEKTRISCHE AUÍO'S
Nog steeds is het fiscaal voordelig(er) orrr een elektrische
auto te rijden. Tot zoz5 profiteert u van korting op de

motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's en plug-in
lrylrrides. Elektrische autot zijn tot zoz5 vrijgesteld van

bpm (aanschafbelasting).

Riiden mel mobiele telefoon in de hond

Appen elc. onder hel riiden

Door rood lkhl rijden

Rechß inholen op snelweg

Autogordel niel om

Sloppen op vluchlsfiook zonder noodsiluolie

l,liel rechls houden op snelweg

Porkeeûoete

ÍIEIS VAll DE ZAAI(: 7% Bl¡IElllll0
I(onend jaar veranderen de regels rond de fiets van de

zaak. Net als voor het privégebruik van een auto van de

zaak kont er een forfaitaire bijtelling voor het privége-

bruik van de fiets van de zaak. Als u een fiets, elektriscl're

fiets of speed pedelec van de zaak ter beschikking stelt,

nroet de gebruiker van de fiets jaarlijks 7%o van de waarde

van de consumentenadviesprijs bij het inkomen optellen.

Het gaat dus niet om de aankoopprijs van de fiets,

maar de'catalogusprijs'.

2020 2021 2022 2023

BIJITI]IIIG AUTO YAII DE ZAAK

Het bijtellingspercentage voor een elektrische auto van de

zaak gaat tot en rnet zoz6 stapsgewijs omhoog tot zz%o varr
de catalogusprijs. In zozo gaat de bijtelling van 4/o naar

8% tot een catalogusprijs van € 45.ooo enzz%o daarboven.

Voor alle andere auto's blijft het bijtellingspercentage
ongewij zigd zz%o. V o or zo genoemde youn gtimers (auto's

van 15 jaar en ouder) is het bijtelliDgspercenta ge 35% van
de dagwaarde van de auto. Is de auto omgebouwd tot een

volledig elektrische auto (COz-uitstoot: o) dan bedraagt

lret percentage ry%.

Zie onderstaande tabel' Bijtelling uolledig elektrische auto's'.

€.240

€.240

ç.240

€.240

€ r40

€ t40

€ r40

€95

ror 2025

2025

vonof 202ó

elektr¡srhe (besrcllouto

0% mrb

250/on¡b

100% mrb

2025

plug-in hybride

50% mû

75%nú

100% mrb

EI

IrIIIIIIIIIIIITEEEEE@@

45.000

40.000

35.000

30.000

Tot (in €) I

Percenloge

2024 2026
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BETASTINGPLAN 2020 (VERVotGl

AÍKOOP PE]ISIO¡II III EIGTII BEHEER

Dga's met een pensioen in eigen beheer hebben nog lraar
een paar weken, tot en rrret 3r decenrber zor9, orn het

pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen of om te

zetten in een oudedagsverplichting. Bij afkoop geldt in zorg

een afkoopkorting v an t9,5%.

¡ll Als u het pensioen ir-r eigen beheer afkoopt na 3r

lfl d...r',-rb"r rorg,wordt de volledige pensioenaanspraak

aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en belast

teger-r de waarde in I'ret econor-niscl're verkeer. Daarbovenop

betaalt u revisierentel

IE]IEII DOA BIJ TIGEil BY

Het kabinet heeft een wetsvoorstel klaarstaan om lenen

bij de eigen bv aan banden te leggen. Door een bedrag van

de eigenbv te lenen, in plaats van dividend of loon, kan

belastingheffing worden uitgesteld. Daaron is, kort gezegd,

het voorstel dat in box z belasting wordt geheven voor zover

een dga meer dan € 5oo.ooo heeft geleend van zijn ven-

nootschap. Naar verwachting wordt vóór het eind van dit
jaar een definitief wetsvoorstel ingediend. De rnaatregelen

noeten vanaf zozz ingaan.

¡¡l Heeft u een lening bij de eigen bv? Dan moet de le-

lfl 
"t"g 

aan zakelijke voorwaarden voldoen en luoet u de

afspraken in de leenovereenkomst nakomen. Is dit niet l-ret

geval, dan wordt de lening ais inkon-rsten gezien waarover u

belasting n-roet betalen.

REKEIIIIIG.COURA]IT DGA

Als dga rnag u 'in het rood' staan bij de eigen bv, zonder dat

u rente verschuldigd bent, als u de volgende voorwaarden. in
acht neemt:

- Het rekening-courantbedrag mag gedurende het kalen-

derjaar niet boven de € rz.5oo uitkomen.
- De bv mag geen rente vergoeden aan de dga bij een

creditsaldo.
- De dga mag de schuld aan de bv niet opvoeren in box 3.

BE1ASTII{GREIIÍT VPB

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt

nraar liefst 8%. De Belastingdienst brengt deze in rekening

bij een aanslag op of na r juli volgend op iret belastingjaar.

U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet

betaler-r. U betaalt geen belastingrente als u vóór r april
aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte

or-rgewijzigd overneemt of als u vóór r mei een voorlopige

aanslag aanvraagt.

BTW OP E.BOEK EII DIG|IATE I(RAIIT

Vanaf r januarizozo geldt voor elektroniscl-r geleverde

boeken (e-boeken) en digitale abonnementen op kranten.

en tijdschriften het lagere tarief van g%. Het lage tarief
geldt ook voor downloadbare luisterboeken, bladmuziek

en leermiddelen. Voor betaalde (abonnernenten op) strea-

mingsdiensten voor films en muziek blijft het hoge tarief
gelden.

IIATIOIIA1E HYPOTHTEK GARAIITIE

De prernie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHC)

gaat voigend jaar van o,9%o naar o,7To vatt het totale lening-

bedrag van de nieuwe woning. Dit scheelt kopers tot€6zo
bij het afsluiten van de NHG. De grens van het te lenen

bedrag gaat van € zgo.ooo naar € 31o.ooo. Voor woningen

met energiebesparende rnaatregelen ligt de grens hoger, op

€328.6oo.

AOW.IEEf TI¡D STIJGT TIIIIDER SIIT T

Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-

leefti¡d minder snel stijgen dan voorheen was afgesproken.

De komende twee jaar wordt de AOw-leeftijd vastgezet op

66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door

naar 67 jaar inzoz4.In de oude situatie zou de Aow-leeftijd
al in zozr naar 67 jaar gaan.

óójoor+4motnden

óóiour+4moonden

óóioar+Tmoonden

óó ioor + l0 moonden

ó7 joor

2020

2021

2022

2023

2024

Fl Wilt u rìeer geld van de bv dan de grens van

M C t7.5oo?Sluiidan voor het extra bedrag boven de

€t7.5oo een afzonderlijke lening tegen zakelijke voorwaar-

den afbij de bv.

llt'llEll{lilll
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OYE RDRÂCHTSBE]ASTI IIG BEDRIJ Í¡PAII DE II
De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat geen woning is

gaat vanaf zozr omhoog van6% naar 7To. Onder niet-wonin-
gen vallen naast bedrijfspanden, hotels en pensions ook

grond voor woningbouw, ziekenhuizen en aanlegplaatsen

voor woonboten. Voor de aankoop van woningen blijft het

percentage voorlopig ongewijzigd op z%.

HYPOTII E E K RE IITEff TRE K

De l'rypotl'reekrenteaftrek wordt in zozo verder afgebouwd.

Als het inkomen rneer is dan € 68.5o7 kunt u de aftrekbare

kosten voor uw eigen woning tegen maximaal 46% aftrel<-

ken. I(omende jaren gaat dit percentage verder omlaag.

De afbouw van het percentage geldt ook voor persoonsge-

bonden aftrekposten (onder meer alimentatie, zorgkosten,

scholingsuitgaven en aftrekbare giften), ondernemersfaci-

liteiten (o.a. zelfstandigenaftrek en Ml(B-winstvrijstelling)
en aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de

eigen woning.

l¡loximoolturief

ofrekbore kosten 46,0n/o

eigen woning

AÍlOSSIIIOSYRI'E HYPOTHEKEII

In het tweede Trendzichtrapport van de AFM waarschuwt

de flnanciële toezichtl'rouder voor problemen met aflos-

singsvrije hypotheken. Meer dan de l-relft van de hypo-

theekschuld van Nederlandse huizenbezitters bestaat uit
aflossingsvrije leningen. AFM constateert dat veel van deze

Ieningen over tien à vijftien jaar aflopen. Voor veel huis-

houdens valt dit samen rnet de pensionering en het verlies

vanhet recht op hypotheekaftrek. De combinatie van eèn

lager (pensioen)inkornen en hogere hypotheekuitgaven kan

tot financiële problemen leiden, vreest AFM. Consunenten

kunnen de risico's verkleinen door extra vermogen op te

bouwen en tiidig met hun hypotheekaanbieder in gesprek te

gaan over wat voor hen de beste oplossing is.

g Uw NOAB-adviseur kan u helpen de financiëIe

situatie rondorl uw pensloen in kaart te brengen.

UREIICRITERIUT

Onderdeel van het wetsontwerp minimumbeloning
zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is een boete van

maximaal € 4.r5o euro voor zzp'ers die hun urenadministra-
tie niet goed bijhouden. De Belastir-rgdienst is vooruitlopend

hierop actiever in het opvragen van de urenadministratie
van zzp'ers met eerì geringe omzet. Uren voor offertes, het

bijhouden van uw adrninistratie of de bedrijfswebsite tellen
lree voor het urencriterium.

g Een gewaarschuwd mens telt voor twee: start het

nieuwe jaar goed met het bijhouden van de gewerkte

urer-r. Dat biedt ook een handvat oln te checken of uw
'uurloon' niet onhoog kan.

VERDERE IIIPERKIIIG IIIKEERREGElIIIG

Met de inkeerregeling kan iemand verzwegen box-3

inkomen alsnog melden bij de Belastingdienst. Zolang de

Belastir-rgdienst niet weet of vermoedt dat u uw erfenis,

inkomen of vermogen niet hebt aangegeven, kunt u
vrijwillig alsnog aangifte doen, uw aangifte verbeteren,

of de inkeerregeling gebruiken. De inkeerregeling geldt

niet voor buitenlands box-3 verrnogen. Vanaf zozo valt ook

verzwegen inkomen uit aanrnerkelijk belang (box z) of bin-
nenlands verrïogen (box 3) onder de uitsluiting. Hiermee

komt een einde aan de mogelijkheid om in te keren voor

niet-toegestane coDstructies met vennootschappen.

ñ Heeft u inkon-ren of vermogen verzwegen dat u alsr-rog

M wilt meldenbijde Belastingdienst? Vraag uw NOAB-

adviseur advies over de te volgen stappen.

vERlÂoilo ltv Eil ¡EUGD-IIV
De minder snelle stijging van de AOW-leeftijd gaat ten koste

van het lage-inkornensvoordeel (fV) en het jeugd-LlV.

Vanaf r janu ari zozo geldt voor het LIV nog maar éér-r tarief
(€ o,5r per verloond uur), met een maxinrum van € 1.ooo per
jaar. De regeling geldt voor werknemers met een gemiddeld

loon van noTo tot en ntet n5To van het wettelijk rlinimum-
loon. Het jeugd-Llv wordt gehalveerd en per r januari zoz4

volledig afgeschaft. Er komt geen overgangsrecht.

mffi
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GROTIEIIDE BEDRIJVEN

3,2%o vande bedrijven behoort tot de groep snelle groeiers.

Het gaat hier ombedrijven die in drie jaar tijd met minstens

33,t% zijngegroeid. In de periode zoro-zor8 groeiden 2.425

bedrijven uit tot rniddenbedrijf (tussen de 5o en z5o werk-

nemers). Dit is de optelsorn van de oranje getallen in het

schema (bronr |aarbericht Staat van het MI(B zorg).

80

35

VERRUITNING VRIJE RUITUITE WKR

Personeelsfeestjes, cursussen, reiskosten en zakelijke

lunches vormen slechts een kleine opsomming van de

werkgerelateerde kosten en uitgaven voor werknemers.

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn de regels hier-

omtrent vastgelegd. Onder de WI(R mag u een percentage

(zog: t,zo/) van de totale frscale loonsom van uw organisatie

besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

aan werknemers. Dit heet de vrije ruirnte. Over alles wat

u daarboven vergoedt, betaalt u een eindheffrng van 8o%.

I(omend jaar wordt de vrije ruirnte verruirnd en worden de

regels versoepeld:

r. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de

vrije ruimte:
. over de eerste € 4oo.ooo van de fiscale loonsom van

uw onderneming wordt de vrije ruintte47%o;
. boven dit bedrag blijft het percentage r,z%.

il0

z. De eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimte,
moet u nu nog uiterlijk tegelijk met de eerste aangifte

van het volgende kalenderjaar aangeven en betalen.

Vanaf zozo krijgt u tot en met het tweede aangiftetijdvak
de tijd om aangifte te doen en de afdracht te betalen.

3. Voor het berekenen van de waarde van de vergoeding

of verstrekking van producten uit uw eigen bedrijf aan

werknemers is niet langer de prijs die een derde voor het

product zou moeten betalen bepalend, maar de waarde in
het economisch verkeer.

4. De vergoeding van de kosten van het aanvragen van

een verklaring orntrent gedrag (VOC) is vanaf zozo een

gerichte vrijstelling.

190

t.140 350

2.1 60

9.175

28.085

g Uw NOAB-adviseur kan u vertellen welke vorr1ler1

van loon u onbelast aan uw werknerlers r-nag vergoe-

den, verstrekken of ter beschikking stellen.

lflrlrlrl mfn¡l llifn0 mn m m

m fittlililI|Itll-llm

mf'fUfffmm

tül[IrllüïIl-rïlln
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CHECKIIST: WET ARBEIDSIUIARKI Ill BATANS

Dit gaat vanafr januari voor u als werkgever veranderen.

ÍINAIIC¡ËTT BUFÍER TNKB

Dankzij de hoogconjunctuur is de flnanciële situatie van het
MKB de afgelopen jaren verbeterd (bron: |aarbericht Staat

van het MKB zorg). De solvabiliteit þ verhouding eigen

vermogen/totale vermogen), de ratio waarmee financiers

berekenen of een bedrijf aan de financiële verplichtingen
kan voldoen, is fors gestegen sinds zoro. Zo verbeterde

tussen 2o1o en zory de verhouding tussen het eigen en totaal
vermogen (solvabilitei$ bij het microbedrijf van 35,3 naar

48,4.Inhet kleinbedrijf verbeterde de solvabiliteit in deze

periode vanz9,6 naar 38,8 en in het rniddenbedrijf vanz5,g

naar 35,1.

20t0

2017

I o

Versthilin WW-prenie

vost en flex

Als we*gever belooh u vonof

ionuori een loge WW-premie

voor werknemers in vosle

diensl. Voor werknemers mel

een flexibel conlrod belooh

u juisl een hoge WW-premie.

U moel dil in de loonoongifte

doorvoeren. De sectorpremie

vervolt.

2.
Vosle uren Yoof opfoep-

kl¡chten

Vonof I iunuori moet u

oproepkrochlen die twoolf

moonden in diensl ziin een

oonbod doen voor een vosl

oonlol uren werk per week of

moond of een ioorurennorm

ofspreken.

3o

Geliike rerhten voor

poyrollwe*nemer

Vonof I ionuori kriigen

poyrollmedewerkers die u

inhuurt minimool dezelfde

orbeidsvoorwoorden ols

medewerkers bij u in diensl.

U moel hel uilzend- of

poyrollbedriif informeren over

de oúeidsvoorwoorden voor

uw eigen medewerkers.

Mkrobedriif

< I 0 werknemers

Kleinbedriif

< 50 werknemers

4o

lngriipende verondering

in trrnsifievergoeding

Vonof I ionuori moel u ook

bii hel niel verlengen von

een fiideliik conlrocl een

tronsilievergoeding behlen.

Vonof I opdl 2020 heeft u

recht op compensolie voor

honsitievergoedingen bii Mee

ioor oúeidsongesch¡ktheid.

Middenbeddif

< 250 we*nemers

j
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]I ¡EUW BTW. ]I UTIiI¡ N EE ililAII'ZAAK
Alle eenmanszaken in Nederland

krijgen vanaf r januari zozo een

nieuw BTW-identifi catienummer.
Dit nieuwe BTW-nummer is een

alternatief voor het huidige nuilìmer,
dat het burgerservicenummer (BSN)

van de ondernemer bevat. Het oude

nummer blijft echter óók van kracht,
als omzetbelastingnurnmer:
. Het (nieuwe) BTw-identificatie-

nulrrmer (btw-id) gebruikt u
bij contacten met klanten en

leveranciers.
. Het (bestaande) omzetbelasting-

rlurllmer gebruikt u in de corn-

municatie met de Belastingdienst,

bijvoorbeeld voor het doen van de

aangifte Omzetbelastir-rg.

E T.iîi."|;i'iî 
en websites

vervangen door het nieuwe BTW-

rìum.rrer (btw-id).

BElEGGIlIGSÍNAUDE

De Autoriteit Financiële Marken
(efiU) kreeg in de eerste helft van zorg

ruim zToo tips binnen over vermeende

oplichting, fraude en of andere rnis-

standen. De meeste meldingen gingen

over aanbieders van beleggingspro-

ducten en -diensten in vreemde valuta

(forex) en/of cryptonìunten. Melders

waren in de meeste gevallen aan het

einde van de rit hun inleg kwijt.

g ffïT:äîffi"äiJ,ï:""u
Check om te beginnen in het

Vergunningenregister van AFM
en DNB of de organisatie over een

vergunning beschikt. En vermijd
beleggingsproducten die u niet sDapt.

BtJSïAilDSREG¡lN0 ZElISrAilDt0Elt
De bijstandsregeling voor onder-

nemers met (tiideliike) financiële
problernen (lbz) wordt eenvoudiger.

Met ingang van r januari zozo wordt
de Bbz op een aantal punten aange-

past. In de nieuwe regeling is sterker
verankerd dat de bijstandsregeling
dient voor het tijdelijk ondersteunen

van ondernelrers met een levensvat-

baar bedrijf. De regeling waarmee

ondernemers van 55 jaar en ouder

een niet-levensvatbaar bedrijf met
financiële ondersteuning tot aan

de pensioengerechtigde leefti¡d
kunnen voortzetten, wordt vanafr
januari zozo afgebouwd. Bovendien

kan een ondernemer niet nreer lnet
terugwerkende kracht fi r-ranciële

hulp aanvragen.

g Financiële problemen kondi-
gen zich vaak al vroegtijdig

aan. Uw NOAB-adviseur is iret eerste

steunpunt dat u met raad en daad

terzijde kan staan.

DwlilGSOTT IIIET IAIIGER ff1nE[.
BAAN

Een boete is al sinds jaar en dag

niet aftrekbaar van de winst.
Bestuursrechtelijke dwangsornmen,

bedoeld om overtredingen ongedaan

te maken dan wel herhaling of
voortzetting van overtredingen te
voorkomen, waren dat tot Dog toe

wel. Het kabinet rnaakt een einde aan

dit onderscheid, omdat bij dwang-

sornuren maatschappelijk ongewenst
gedrag in het spel is. Deze worden
daarom van aftrek uitgesloten. Dit
geldt ook voor de kosten met betrek-
king tot een strafbeschikking

AUÎO VA}I DE ZAA¡(

Als u uw auto van de zaak een aantal

dagen niet kunnen gebruiken in
verband nìet een reparatie, rrrag u

voor de nìet een vervangende (prive)

auto afgelegde zakelijke kilometers
een kilometervergoeding opvoeren.

Vanzelfsprekend moet u nìet uw
agenda en rittenadministratie
kunnen aantonen dat de met de ver-
vangende auto gemaakte kilometers
zakelijk zijn. De bijtelling van de auto

van de zaak loopt gewoon door.

lll

COLOFON

Bii hef somen$ellen von deze nieuwsbrief is de grootst mogeliike zorgvuldigheid betrocht. De iuistheid

en volledigheid von de nieuwsbrief kon echler nief worden gegorondeerd. De somenstellets en de

uitgever 0crepteren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord ook, die hel directe

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