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Licht herstel maar klappen vallen.

Ondernemersuitgave
2014-1
Interessante informatie:

Het optimisme begint weer wat de overhand
te krijgen de laatste tijd. Het consumentenvertrouwen is toegenomen, maar is overigens
nog wel negatief en dat komt ook het best
overeen met onze dagelijkse werkelijkheid.
Het lijkt dat het ergste voorbij is en langzaam
treedt hier en daar wat herstel in. Eindelijk
dan en maar hopen dat het niet een tijdelijke
opleving is. Het is wel zeker dat het niet direct
allemaal weer op de oude voet (2007) voort
kan gaan. Als herstel al geheel
zal komen dan is de algemene
verwachting toch wel dat het
zeer langzaam zal gaan.
Verdienmodel.
Ondernemers beginnen steeds
meer te twijfelen aan hun verdienmodel.
Want met welke handel of werk
kan je nog fatsoenlijk een (hoeft
helemaal niet vetbelegde) boterham verdienen? En inderdaad, het is zeker dat bepaald werk gaat verdwijnen al dan niet door automatisering of
andere technologische ontwikkelingen. In onze nieuwsmail van september vorig jaar stond
een doorklik naar een youtube filmpje met de
titel “did you know”, die globaal ingaat op de
snelle veranderingen in de wereld, die niet
gelijkmatig maar ook nog proportioneel stijgen. Het mooiste vind ik nog steeds dat alles
wat de afgelopen twee jaar geschreven is door
ons allen, gelijk is aan het totaal van wat er

alle jaren ervoor geschreven is. Onmogelijk
denk je dan, maar onze grootouders schreven
helemaal niet veel als eenmaal de school was
afgelopen. Wij zitten nu met Facebook en Twitter continue te schrijven en deze nieuwsbrief
mag ik dan al jaren maken, hij heeft gezelschap van onnoemelijk veel andere schriftelijke en digitale uitingen. Ook een belangrijke
ontwikkeling die uit het filmpje kwam was dat
wat er nu geleerd wordt op school over een
paar jaar verouderd is en dat er opgeleid wordt voor werk wat er over
een aantal jaren al niet meer is. Nu
al hebben twee van de vijf niet meer
het werk waarvoor ze zijn opgeleid
(althans in Amerika, wij lopen volgens mij nog wat achter). Deze crisis
heeft ons in ieder geval versneld duidelijk gemaakt dat niet alle werk
voor eeuwig zal zijn en dat we moeten oppassen. Maar niet te bang allemaal. Er wordt ons soms een probleem aangepraat wat er nog lang
niet is en soms helemaal niet gaat komen.
Klappen.
Het nu wat ingetreden herstel zal voor een
aantal van u toch nog te laat komen. Als omzetten gaan toenemen, is er vaak ook weer
meer geld nodig en vele van u teren in en hebben de bodem nu wel bereikt. De banken helpen ook niet echt mee, maar hou nog even
vol. Waar we kunnen gaan we u helpen. Vraag
ons maar.

De belangrijkste wijzigingen in 2014.
● De omschrijving pensioengerechtigde leeftijd is
overal ingevoerd in plaats van 65-jarige leeftijd.
Per 1 januari 2014 is de pensioengerechtigde
leeftijd overigens al 65 jaar en twee maanden;
● Met ingang van 2014 is de werkwijze bij omzetbelasting ook gewijzigd. U krijgt periodiek geen
acceptgiro en ook geen aangiftebrief meer en
aangifte kan alleen via de site van de Belastingdienst of via SBR. Wel krijgt u nog in januari een
brief met de aangiftetijdvakken, betalingskenmerken en uiterste inlever– en betaaldata. Ervaart u
problemen bel ons dan direct;
● Het zogenaamde gebruikelijk loon is met
ingang van 1 januari 2014 opgetrokken naar
minimaal € 44.000,-. Elke DGA heeft hiermee te
maken;
● In de loop van 2014 wordt het G-rekening-

systeem opgeheven. Dit wordt vervangen door
rechtstreeks betalen aan de Belastingdienst
in een depot op naam van de onderaannemer
of het uitzendbureau welke het personeel aan
u heeft uitgeleend;
● Over geheel 2014 wordt tijdelijk het tarief in
box II verlaagd van 25 naar 22% (over maximaal € 250.000,-. Dit is dus interessant voor
de BV eigenaren, maar de uitkeringstest is
nog wel nodig. Neem contact op;
● De werkkostenregeling (WKR) gaat in 2014
niet in, maar zou nu in 2015 ingaan;
● Vorig jaar is de belastingrente ingevoerd wat
in de praktijk betekent dat u veelal wel betaald, maar niets krijgt. De rente bij alleen
Vennootschapsbelasting is omhoog per 2014
naar 8,25%. Voor overigen is het

 Lees vooral onze eindejaarstips
en aandachtspunten 2013/2014
nog eens door. U vindt deze ook
op onze website door via nieuwsmail (onder tab Info en Nieuws)
nummer 30 te klikken en dan het
onderdeel op te zoeken.
 Met ingang van 1 januari 2014
heeft u mogelijk (bij personeel)
ook te maken met de Wet Bezava.
U kunt alsnog aansprakelijk gesteld worden voor ex personeelsleden die ziek uit dienst zijn
gegaan of binnen vier weken na
uitdiensttreding ziek worden. Dit
kan nog tot tien jaar na dato op u
verhaald worden.
 In 2014 zou u de oude boekhouding van 2003 mogen weggooien
en als er geen onroerende zaken
bij betrokken zijn, zelfs 2006 en
uiteraard eerder. Bedenk wel dat
weggooien nooit hoeft en dat
originele stukken soms veel langer toch van belang zijn zoals
hypotheekstukken, koopakten,
overeenkomsten ed. Gooi het dus
niet zomaar weg of digitaliseer
het wellicht eerst nog even. Helaas komt er weer nieuwe wetgeving aan. De overheid krijgt straks
de mogelijkheid bij opzet en fraude u te vervolgen tot twaalf jaar
na het laatste moment van aangifte en dat is dan straks achttien
maanden na afloop jaar, oftewel
bewaart u het nu dan maar voor
veertien jaar, dus kunt u nu pas
1998 definitief weggooien.
 Wij geven elke maand via e-mail
een nieuwsmail uit met de meest
recente wijzigingen en aardigheden. Op onze website kunt u zich
hier voor aanmelden.

Verder in dit nummer

Stamrechtvrijstelling en de BV

2

Zonnepanelen: Nu of nooit?

2

Inhoud digitale nieuwsmail

3

Vrijstelling schenkbelasting

3

Klaar voor SEPA/IBAN

4

Verder in 2014/2015

4

NIEUWSBRIEF 2014

15 januari 2014

Stamrechtvrijstelling en de BV.
Met ingang van 2014 kunnen er geen stamrechten meer gevestigd worden bij een zogenaamde gouden handdruk. Een gouden
handdruk werd en wordt gegeven door een werkgever bij het afscheid van een werknemer. Vooral als het een wat groter bedrag
was, werd er in het verleden niet direct belasting over geheven,
maar werd het afgestort bij een verzekeringsmaatschappij
(lijfrenteverzekering), een bank (geblokkeerd banksparen) of er
werd zelfs een eigen BV opgericht, wat we in de volksmond dan
een stamrecht BV noemden. Deze BV mag dan het geld wel vrij
besteden, maar niet spenderen. Het moet zelfs groeien want net
als bij de andere twee varianten (banksparen en lijfrenteverzekering) moet het potje groeien en worden besteed aan een periodieke tijdelijke of levenslange pensioenuitkering. Zoals gezegd
met ingang van 2014 is het vestigen van die verzekering, het
openen van die bankrekening of het oprichten van die BV niet
meer mogelijk en moet er bij die gouden handdruk direct afgerekend worden met de Belastingdienst, wat in de praktijk kan betekenen dat er al snel 52% belasting over moet worden betaald. Er
is uiteraard nog wat overgangsrecht, want deze plotselinge actie
was niet verwacht en je zal maar net in onderhandeling met de
toekomstig ex werkgever zijn. De achterliggende gedachte is wel
duidelijk. De overheid wil sneller geld en met name bij de gouden
handdruk is de relatie met pensioen niet altijd zo aanwezig. Immers vele ontvangers hebben later toch weer een goed betaalde
baan met dito pensioenopbouw. Er zijn echter meer stamrechten
dan alleen voor de gouden handdruk. Daar is nog niets in veranderd. Of dat zo blijft zal de toekomst uitwijzen.

Ook voordelen.
Naast dat een nieuwe opbouw niet meer mogelijk is, heeft de
wetgever nog iets extra’s gedaan om de belastingpot te vullen en
dat is de mogelijkheid om de opgebouwde aanspraak te laten
vrijvallen, dus zowel in de verzekering, het banksparen als de BV.
Het hoeft niet (en dan blijft alles bij hetzelfde), maar gedurende
geheel 2014 mag de aanspraak in één bedrag, maar wel geheel
dan vrijvallen. Uiteraard moet er dan loonheffing/
inkomstenbelasting over worden ingehouden en dat zal met een
beetje bedrag (boven € 56.531,-, tarief 2014) al 52% zijn. Dat is
natuurlijk best wel veel, vooral als je nagaat dat er na pensionering een eerste schijf van nog geen 19% en een tweede schijf
van nog 25% is (tegen 36,25 en 42% voor niet pensioengerechtigden), maar ook na pensionering is de derde schijf (inkomen
boven € 33.363,-) al 42%, dus daar wijzigt niets en al jaren wordt

er over gesproken om ook pensioengerechtigden premie AOW te
laten betalen en dan is het tariefverschil wel helemaal weg en heb
je alleen nog het rentevoordeel. Om mensen te stimuleren nu toch
alles in één keer op te nemen heeft de overheid besloten de aanspraak slechts voor 80% te belasten, wat dan praktisch betekent
dat als de hele aanspraak in de 52% zou vallen er in werkelijkheid
41,6% wordt betaald over het geheel en dus praktisch niet meer
belasting wordt betaald, maar uiteraard wel eerder. Bijkomend voordeel is ook nog dat u het gehele bedrag (nou ja, minus die belasting
dus) in het geheel ter beschikking krijgt. Laat u het zo, dan krijgt u
het bedrag uitgekeerd in termijnen gedurende minimaal vijf jaren.

Hypotheek aflossen.
Nu de overheid ook de aftrek van de rente
op de hypotheek gaat beperken en hier en
daar zelfs huizen “onder water” staan, zou
het een goed idee kunnen zijn om met het
vrijgekomen bedrag een deel of de gehele
hypotheek af te lossen. Als het geheel kan
dan is er ook nog het voordeel, dat het
huurwaardeforfait niet meer betaald hoeft te worden. Het is natuurlijk wel zo dat hetgeen je aflost niet meer met renteaftrek kan worden bijgeleend. Er kan eventueel later nog wel een hypothecaire
lening worden opgenomen, maar de rente is dan niet aftrekbaar.
Ook kan snel aflossen betekenen dat er boeterente moet worden
betaald, maar ook die is aftrekbaar. Boeterente is vervelend maar u
bespaart dan wel op rente in de toekomst (die u niet meer betaalt).
Aandachtspunt is wel dat een eventueel gekoppelde verzekering,
spaarproduct of beleggingsproduct, de zogenaamde KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning), SEW en/of BEW besteed horen te worden aan de aflossing van de lening en als die lening er niet meer is
wordt het genoten belastingvrije voordeel alsnog fiscaal belast. Zeg
maar praktisch het rentebestanddeel wat er bijgeplust is in de verzekering. Dit kan dus nog wat extra kosten aan belasting. Als er echter al 15 jaar premie is betaald, dan is er een vrijstelling en bij 20
jaar een hogere en daarnaast zien we nogal eens dat met name de
beleggingsvariant lang niet de opbrengst geeft die gedacht was en
op die manier kan het allemaal nog wel enigszins loslopen. Toch is
het een heel gedoe. Als het bij u speelt of u denkt er over na. Wij
hebben er rekenmodellen voor om de meest gunstige situatie te
berekenen. Dit overigens naar de stand van zaken van nu.
Eén ding is zeker: volgend jaar is het al weer anders.

Zonnepanelen: NU of Nooit?
Vorig jaar hebben we u via de nieuwsmail al geïnformeerd over
zonnepanelen. Ook particulieren worden nu ondernemers, al is
dat dan alleen voor de BTW. Ze krijgen –als ze zich aanmelden
– alle BTW over de aanschaf terug. Omdat ze ook energie verkopen (vooral aan hun zelf), moeten ze ook BTW afdragen,
maar omdat er voor kleine ondernemers een aparte regeling
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is, betekent het in de praktijk veelal dat dan geen BTW betaald
hoeft te worden. Dit verandert wel weer. Voor ondernemers is de
regeling er ook en krijgen ze ook nog EIA. Bij de BV en zijn DGA
wordt gepromoot door bepaalde adviseurs om de panelen door de
BV te laten kopen en dan te verhuren aan de DGA op zijn privé
woning. Dit is meestal niet voordelig. Wij hebben een rekenblad.
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Inhoud digitale nieuwsmail.
Periodiek zenden we aan onze relaties een algemene nieuwsmail
via e-mail. Vanwege de wisselvalligheid van nieuws zijn deze berichten niet regelmatig, maar wel altijd interessant. Als u er geen
abonnement op heeft (gratis), adviseren we u dit wel te doen. Aanmelding kan gewoon via onze website op de nieuwsmail-pagina
(via tab Info en Nieuws) of tik www.boersmaadviseurs.nl/
pagina23.html. Als u het e-mail adres opgeeft van uw smartphone
dan krijgt u de mail ook op uw mobiel. Deze nieuwsbrief is te kort
om alles te herhalen wat er in de nieuwsmail vermeld staat. Toch
zijn bepaalde artikelen wel interessant. Onderstaand geven we
een selectie van de behandelde onderwerpen. Het zijn er overigens veel meer. U kunt alle nieuwsmail nog steeds allemaal nalezen op onze website (zie voor adres hierboven).

Nummer 26, april 2013:



Var module uitgesteld



Incassokosten en betalingstermijn



Alsnog weer crisisafschrijving (zie ook 27 en 28)



AWBZ en eigen bijdrage



Auto van de zaak en bijtelling

Nummer 27, juni 2013:



Bonnetjes toch weer in de boekhouding



Controle ondernemers op omzetbelasting



Hypotheek bij een Duitse bank

Nummer 24, januari 2013:

Nummer 28, september 2013:



Betalingstermijn wettelijk vastgesteld



Controle op kentekens



Digitaal Centraal Aandeelhoudersregister



Aangifteformulier OB verdwijnt



Geen bijdrage meer voor KvK



Een PDF bestand maken met de telefoon



Aandachtspunten bij eigen woning

Nummer 29, oktober 2013:

Nummer 25, februari 2013:



Bestrijding schijnconstructies bij ZZP



Nieuwe regels bij de hypotheek



Veel aangekondigde wijzigingen (stamrecht, schenken)



Verlaagd tarief OB terug in de bouwsector

Nummer 30, december 2013:



Scheiden en de hypotheek



Eigen woning, minder aftrek en crisis



Bedrijfsauto vies, toch bijtelling



De melkkoe die auto heet



Eigen bijdrage AWBZ en box 3 vermogen



Tips en aandachtspunten 2013/2014

Vrijstelling schenkbelasting voor eigen huis.
Al sinds jaar en dag kunnen ouders belastingvrij schenken aan
hun kinderen. Aan elk kind kan dan ook nog éénmaal een verhoogd bedrag worden geschonken. Enige jaren geleden is de
leeftijd tot wanneer dat kan, opgetrokken naar 40 jaar en kan
het eventueel ook via de levenspartner worden geschonken.
Ongeveer € 25.000,- kan vrij geschonken worden. Dit bedrag mocht al jaren verhoogd worden tot ruim € 50.000,- als het bedrag werd
besteed aan de aflossing van - of de koop van
het eigen huis van dat kind.
Intussen zijn door de crisis alle huizen in waarde gedaald en omdat er echt veel huizen gefinancierd worden met een aflossingsvrije hypotheek of in ieder geval deels, is bij heel veel
eigenaren de situatie ontstaan dat de schuld hoger is dan de
waarde. Een uiteraard zeer onwenselijke situatie, want als er
wat mis gaat (scheiding, verlies werk), dan kun je de situatie
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niet meer oplossen door de woning te verkopen. We kennen
bijna allemaal wel iemand die daardoor nu in de schuldsanering zit. Vorig jaar heeft de overheid besloten om per direct en
doorlopend tot einde van dit jaar de mogelijkheid te bieden
aan een ieder, om belastingvrij tot maximaal € 100.000,- aan
een ieder te schenken voor aflossing lening van of koop van een eigen woning. De verplichting
dat er een familierelatie moet zijn is dus losgelaten voor dit onderdeel, maar fiscale partners blijven wel als één gever of ontvanger staan en ook
een eventuele eerdere schenking op dit onderdeel komt in mindering op het totale bedrag. Dit
laatste is dan natuurlijk jammer. Aan de andere
kant is het aantal mensen wat deze hoeveelheid
geld voor al hun kinderen heeft liggen echt wel klein, vooral als
ze nog wat willen overhouden. Het is wel redelijk eenvoudig
gemaakt. Als het bij u speelt, vraag ons dan even.
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“maar”4%.De gaan.
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De stand van zaken met SEPA/IBAN.
Ook uw bank is er niet blij mee, dat is intussen wel duidelijk,
maar wat is het een gedoe om niets, dat SEPA
gedoe. Je zou toch denken dat men dat in deze tijd wel wat beter had kunnen regelen. Het
blijkt elke keer weer dat wat uit Europa komt
weer net iets ingewikkelder is en een hoog
onwerkbaar gehalte heeft.

Incasso.

De praktijk.
We hebben gemerkt dat vele van u nog steeds niet het goede
bankrekeningnummer op de facturen heeft staan. Dat is toch
echt verplicht en zou ik nu maar eens doen. Het is voor de betaler een stuk handiger en u wilt wel graag betaald hebben toch.

Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga
Bezoekadres: De Rijlst 8 8521 NH
Tel. 0513-434048
Fax. 0513-434272
E-mail: info@boersmaadviseurs.nl

Ook bij incasso’s verandert er veel door SEPA. Als u zelf
incasseert dan heeft u een nieuw contract nodig en daar
zijn twee varianten van. De ene is ongeveer gelijk aan nu
en daar merkt degene die de incasso toestaat niet zoveel
van, behalve dat de incasso nog tot twee maanden na
incassering teruggehaald kan worden. Bij de incasso bedrijven is de terughaalperiode wel heel kort met een dag
en bovendien moet degene waar de incasso plaats vindt
ook nog tekenen en vaak handelingen verrichten in het eigen
telebankierprogramma (met name bij Rabobank). Als we bij u
incasseren krijgt u deze maand nog bericht over de werkwijze en
wat u moet doen en hoe.

Wij, dat zijn: Irma, Henk-Jan,
Hedy, Jolanda, Linda, Marjolein en Tiede wensen u een
privé en zakelijk goed

U vindt deze informatie -zoals
al jaren- ook op onze website
www.boersmaadviseurs.nl

2014
Onze nieuwsbrief wordt vanaf 1994 volledig in eigen beheer opgemaakt, maar we kunnen helaas niet in staan voor
onvolkomenheden of onjuistheden en u mag er geen rechten aan ontlenen. © Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga.

Verder in 2014/2015.
Verder nog van belang of attentiepunten:
1.
Voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieuinvesteringsaftrek (MIA), alsmede de MIA worden de
bedragen voor 2014 verhoogd. Een investering moet
nu minimaal € 2.500,- zijn (was € 450,-);
2.
In 2014 is er weer een crisisheffing van 16% bij inkomens boven de € 150.000,- (over 2013);
3.
Heeft uw BV nog verliezen van voor 2004, die met toekomstige winsten mochten worden verrekend? Vanaf
2014 zijn de nog niet verrekende verliezen van 2004
en ervoor verdampt. Over 2014 kunt u niet verrekende
verliezen van 2005 nog verrekenen, anders verdampen deze ook;
4.
De afroommethode bij gebruikelijk loon wordt mogelijk
van 70% van de winst, voor directeursbeloning, naar
90% gebracht. De commissie Dijkhuizen vond dat de
directeur zichzelf een hoger salaris zou moeten toerePagina 4

5.

6.
7.

8.

kenen en ook vinden ze dat er wel wat belasting mag
worden betaald over het (aandelen)vermogen in de BV,
gelijk zo ongeveer aan box III. Al met al lijkt het dat het
minder leuk wordt om een BV te hebben.
Met ingang van 2014 is er geen 0% bijtelling meer voor
een nieuwe auto. Wel is er 4, 7, 14, 20 en 25% en daarnaast nog 35% van de werkelijke waarde bij oldtimers
>15 jr. De 0% blijft alleen bij bestaande situaties;
In de loop van 2014 wordt de VAR aanvraag mogelijk
dan toch vervangen door een aanvraag via internet;
Met ingang van 2015/2016 is het de bedoeling om alle
inkomsten uit winst uit onderneming etc. te belasten in
een aparte winstbox (zeg maar box 4), wat dan belast
wordt tegen een tarief lager dan 30%, maar vrijwel alle
ondernemersaftrekken vervallen dan wel;
De crisis willekeurige afschrijving was er weer even in
de 2e helft 2013. In 2014 wordt
dit niet weer verwacht.
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