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Man-vrouwfirma
Als uw partner meewerkt, kunt u met uw partner een firma aangaan. De meewerkende partner wordt dan ook zelfstandig ondernemer
voor de inkomstenbelasting en heeft daardoor recht op alle ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de 14%-MKBwinstvrijstelling en de fiscale oudedagsreserve (FOR), tenzij de partner alleen ondersteunende werkzaamheden verricht. Voorwaarde is
dat een firmacontract wordt opgesteld, waarin voor de aanvangsdatum van de firma een terugwerkende kracht van maximaal negen
maanden kan worden opgenomen. Overleg met uw adviseur over het (gewenste) effect.

Verkoop onderneming, omzetting in bv of starten nieuwe onderneming
Wanneer u overweegt uw onderneming te verkopen of om te zetten in een bv, raden wij u aan om voor het einde van het jaar te
beoordelen of dit fiscaal is gewenst in 2017 of juist in 2018. Bij een verkoop van de onderneming kan de peildatum van 1 januari 2018
voor box 3 nog een rol spelen. De fiscale winst behaald met de staking van de oude onderneming kan in beginsel fiscaal geruisloos
worden doorgeschoven naar de nieuwe onderneming. Dit leidt dus niet tot directe afrekening in de inkomstenbelasting.

Kleine-ondernemersregeling in de btw
Als de btw die u na aftrek van voorbelasting per saldo over 2017 bent verschuldigd niet hoger is dan € 1.883, komt u in aanmerking voor
de kleine-ondernemersregeling. Op grond hiervan hoeft u (een deel van) de verschuldigde btw in het geheel niet aan de Belastingdienst
te voldoen. Deze regeling geldt alleen voor natuurlijke personen die kwalificeren als ondernemer en die in Nederland wonen of zijn
gevestigd. Als de op jaarbasis verschuldigde btw minder bedraagt dan € 1.345, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een ontheffing
van de administratieve verplichtingen, zoals de boekhoud-, factureer- en aangifteplicht.

Middeling 2015-2017
Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) van 2015 tot en met 2017 te middelen,
waardoor u over deze jaren wellicht in totaal minder belasting betaalt.
Let op!
De te middelen jaren mogen slechts eenmaal in de middelingsberekening
worden betrokken. Laat uw adviseur beoordelen welke van de te middelen
jaren u een zo hoog mogelijke belastingteruggaaf oplevert.

Startende ondernemer?
Bent u dit jaar een onderneming gestart? Dan zijn er enkele specifieke zaken waarmee u deze maand rekening kan/moet houden, zoals:
• willekeurige afschrijving voor startende ondernemers;
• afdekken van het risico van een nabestaandenpensioen;
• reserveren voor belastingbetalingen;
• urenregistratie voor onder andere de zelfstandigenaftrek.

Lenen van uw bv
Als dga kunt u bijvoorbeeld uw beleggingen financieren met een lening van uw bv. In box 3 wordt een fictief rendement belast voor zover
de waarde van de beleggingen het bedrag van de opgenomen lening overtreft. De betaalde rente is verder geen aparte aftrekpost meer
voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke voorwaarden. Een onderdeel van de zakelijkheid is een schriftelijke
vastlegging. Bespreek met uw adviseur welke voorwaarden u nog meer overeen moet komen. Als u de lening bent aangegaan voor de
eigen woning, dan is de rente aftrekbaar. Betreft het een lening van na 2012, dan moeten bij de aangifte inkomstenbelasting in beginsel
extra gegevens over de lening worden verstrekt aan de Belastingdienst. Vraag dit - indien nodig - na bij uw adviseur.

Lage rente; herzie de rente op uw rekening-courant bij uw bv
De spaarrente is op dit moment zeer laag. Dat is voor spaarders niet prettig.
Voor dga’s kan dit wel een voordeel opleveren.
De spaarrente mag namelijk als uitgangspunt worden genomen voor de rente op uw rekening-courantschuld
aan uw bv. Dit heeft de Hoge Raad al bijna twintig jaar geleden beslist. Afhankelijk van het risico dient de
spaarrente te worden verhoogd met een risico-opslag. De spaarrente blijft echter het uitgangspunt.
Hoe lager de spaarrente, hoe lager de rente op de rekening-courant kan zijn.
Beoordeel samen met uw adviseur of in uw situatie de rente moet worden aangepast.

Voorkom verliesverdamping
Een verlies geleden in 2017 is in beginsel alleen verrekenbaar met een winst behaald in 2016 (carry-back) en de winsten behaald in de
jaren 2018 tot en met 2026 (carry-forward). Daarna gaan de verliezen verloren.
Verliezen uit 2008 zullen per 31 december 2017 verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, kan wellicht het resultaat worden
verhoogd door bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Of misschien kunnen stille reserves
besloten in uw bedrijfsmiddelen en/of activiteiten worden gerealiseerd. Kan een en ander niet op korte termijn worden gerealiseerd, ga
dan na of uw boekjaar kan worden verlengd. Neem hierover contact op met uw adviseur.

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2017 de hoogste korting
Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om de fiscale balanswaarde van het
opgebouwde pensioen af te kopen. Als u dat nog in 2017 doet, krijgt u een korting van 34,5% op de fiscale balanswaarde van het
opgebouwde pensioen.
Afkopen met korting kan ook nog in 2018 en 2019;
• Afkoop in 2018: korting is 25%
• Afkoop in 2019: korting is 19,5%
Let op!
U hoeft uw pensioen niet per se af te kopen. Er gelden dan wel bepaalde voorwaarden.
Bespreek met uw adviseur wat voor u het gunstigst is.

Voorkom schijnzelfstandigheid
Ook al werkt u al jaren als zzp’er, toch kan de Belastingdienst u zien als werknemer. Dan bent u opeens schijnzelfstandig. Uw
opdrachtgever moet loonheffingen betalen. En u krijgt misschien een naheffing. Hoe voorkomt u dat u een schijnzelfstandige wordt?
Check of u risico loopt
De Belastingdienst kijkt naar een aantal criteria. U hoeft niet aan alle punten te voldoen. Het gaat om het totaalplaatje. De criteria:
• Er is geen gezagsverhouding. Dit is een lastige. Want als zzp’er moet u toch vaak verantwoording afleggen aan uw opdrachtgever. Of u
draait mee in een team, waarbij u ook deelneemt aan overleggen. Het begrip gezagsverhouding wordt daarom opnieuw bekeken.
• U krijgt geen vast loon. Bijvoorbeeld per maand. U wordt dus alleen betaald als u werkt. En alleen voor het werk dat u heeft gedaan.
• U mag vervanging sturen. Bijvoorbeeld: als u ziek bent. Ook dit begrip wordt opnieuw bekeken. Want veel zzp’ers werken als specialist.
Vervanging kan dan lastig zijn.
• U gebruikt eigen materiaal. Bijvoorbeeld: u gebruikt uw eigen laptop of u neemt uw eigen helm mee naar de bouwplaats. Dit is geen
officieel criterium, maar het telt wel mee voor het totaalplaatje.
Let op!
Check of u ook ondernemer bent voor de belastingen.
Ook als u aan alle eisen voldoet voor het ondernemerschap, wil dat nog niet zeggen dat u ondernemer bent voor de
inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt dat namelijk apart, op het moment dat u belastingaangifte doet. Ga samen met uw
adviseur na of u uw werkzaamheden in 2018 anders moet inrichten.

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018
De handhaving van de omstreden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is uitgesteld tot 1 juli 2018. De Wet DBA wordt
wel gehandhaafd in een situatie van ‘evidente kwaadwillendheid’. Uit het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord is op te
maken dat het nieuwe kabinet van plan is om de Wet DBA te vervangen door een opdrachtgeversverklaring waarin de relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt neergelegd. Uw adviseur houdt u ook in 2018 op de hoogte van de aankomende ontwikkelingen.

Btw-landbouwregeling wordt afgeschaft
Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun
goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. Ook vervalt daarmee het
verlaagde btw-tarief voor een aantal producten dat vooral aan landbouwers wordt geleverd.
Daartegenover staat dat landbouwers de btw kunnen terugvragen voor geleverde goederen en
diensten. Neem op korte termijn contact op met uw adviseur om de gevolgen van deze wijziging
goed in beeld te brengen.

Benut aftrek onderhoudskosten monumentenwoning
Als u in een monumentenwoning woont of een dergelijke woning bezit, is 80% van de onderhoudskosten van de monumentenwoning
aftrekbaar. Uitgaven betaald in 2017 zijn in dat jaar aftrekbaar.

Planning giften
Giften aan door de Belastingdienst erkende algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) of steunstichtingen sbbi kunt u aftrekken. Bij
giften aan culturele instellingen kunt u zelfs rekenen op een verhoging van uw aftrekbare gift (de multiplier giftenaftrek). De aftrek
bedraagt maximaal 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Voor 2017 bedraagt de drempel 1%
van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60. Stem uw giften in overleg met
uw adviseur af op de drempel en het maximum.
Let op!
De drempel en het maximum voor het aftrekken van giften gelden niet als de schenking aan de instelling de vorm heeft van een
periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar. Dit moet zijn vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. De
periodieke gift moet zijn gedaan aan een anbi of aan een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Aanvragen kinderopvangtoeslag 2018 voor peuterspeelzaal
Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. Vraag de toeslag tijdig aan,
zodat u geen geld misloopt.

Verlaag uw box 3-belasting in 2018
U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen
voor 1 januari 2018. U kunt ook denken aan een schenking aan uw (klein)kinderen of de aankoop (en betaling!) van een consumptiegoed,
zoals een auto, schilderij of boot voor het einde van het jaar. Betalingen voor 1 januari 2018 verminderen de grondslag van box 3 van het
daaropvolgende jaar.

Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
U kunt om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2018 vragen als aannemelijk is dat de ingehouden loonbelasting hoger zal zijn
dan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Dit kan het geval zijn als u in 2018 aftrekposten zult hebben, zoals (hypotheek)rente
in verband met de eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen (onder andere lijfrentepremies), persoonsgebonden aftrek (onder
andere alimentatie) en verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren.

Check of u uw testament of huwelijksgoederenregime moet herbeoordelen
Met ingang van 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht ingrijpend. Als u gaat trouwen
zonder huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, heeft dat niet meer automatisch tot gevolg dat een
algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Als u overweegt om nog dit jaar of in 2018 in het huwelijk
te treden, doet u er goed aan om u van de consequenties van de wetswijziging te vergewissen.
De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande situaties. Het kan echter, ook fiscaal, toch nuttig
zijn uw testament en/of huwelijksgoederenregime dit jaar nog eens kritisch te (laten) bekijken. Dit is vooral
van belang bij veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Neem hierover contact op met uw adviseur.

Betaal hypotheekrente vooruit
Als u voor het einde van het jaar hypotheekrente vooruit betaalt, heeft u op 1 januari 2018 minder geld op de bank. Daardoor betaalt u in
2018 minder vermogensrendementsheffing. Als u belasting betaalt over het hoogste belastingtarief, kunt u bovendien gebruik maken van
een extra hypotheekrenteaftrek. In 2017 is de hypotheekrenteaftrek nog 50%, in 2018 wordt de hypotheekrenteaftrek verlaagd tot
49,5%. De Belastingdienst keurt goed dat u uw hypotheekrente de eerste zes maanden van 2018 vooruit kunt betalen.
Let op!
Uw bank moet dit ook goed vinden. Bespreek met uw adviseur wat de mogelijkheden zijn.

Benut regeling restschuld eigen woning
De restschuldregeling is in eind 2012 als tijdelijke crisismaatregel ingevoerd voor een termijn van vijf jaar en
loopt op 31 december 2017 af. De maatregel had tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Personen met een zogenoemde onderwaterhypotheek – waarbij de waarde van de eigen woning lager is dan de op die woning rustende
schuld – kunnen de rente en kosten op de bij verkoop van die woning resterende schuld nog gedurende maximaal vijftien jaar aftrekken
als deze restschuld is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De doorstroming op de woningmarkt
heeft zich inmiddels hersteld. De staatssecretaris van Financiën ziet dan ook geen aanleiding om deze regeling te verlengen. Staat uw
huidige woning ‘onder water’ en in de verkoop? Dan kunt u uw woning mogelijk nog dit jaar te verkopen, zodat u nog 15 jaar gebruik kunt
maken van deze regeling. Neem zo snel mogelijk contact op met uw adviseur als u nog een restschuld hebt en bespreek de voor- en
nadelen van een eventuele verkoop van uw woning.

Autobelastingen; Bijtelling
Bijtelling auto van de zaak 2018-2020
Wat er voor u verandert in de bijtelling hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Bijtelling volledig elektrische auto in 2018
Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een volelektrische auto is 4%, net als in 2017. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil
zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Bijtelling plug-in hybride auto in 2018
In 2018 is het bijtellingspercentage voor nieuwe plug-in hybride auto’s 22%. De bijtelling voor plug-in hybrides blijft 22% tot 2020. Een
plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).
Het blijkt dat plug-in auto’s een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch rijden dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig
en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-in auto’s af.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Bijtelling gewone en zuinige auto in 2018
Heeft uw nieuwe auto een CO2-uitstoot van 106 gram per kilometer of meer? Dan geldt van 2018 tot 2020 het algemene
bijtellingspercentage van 22%. Dit was in 2017 ook 22%.
Als u een auto koopt, moet u het kenteken op naam zetten (tenaamstelling). Heeft u een kenteken na 1 juli 2012 op uw naam gezet, maar
is de 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan heeft u voordeel door een verlaagde bijtelling.
Let op!
Vanaf 2019 zal voor volledig elektrische auto’s het deel van de catalogusprijs dat boven € 50.000 uitkomt ook onder het algemene
bijtellingspercentage van 22% vallen. Dit is dus niet iets wat nu al speelt, maar wellicht kunt u hier alvast rekening mee houden als u
eind volgend jaar op het punt staat een nieuwe (lease)auto uit te kiezen of aan te schaffen. De datum van de eerste tenaamstelling in
het kentekenregister is bepalend voor de hoogte van de bijtelling.

Autobelastingen; BPM
Aanschafbelasting auto (BPM) 2018-2020
Wat er voor u verandert in de aanschafbelasting (BPM) hangt onder andere af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
BPM volledig elektrische auto in 2018
Voor volelektrische auto’s betaalt u in 2018 geen BPM. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil volledig elektrisch rijden stimuleren
en draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
BPM gewone en plug-in hybride auto in 2018
Hoeveel BPM u moet betalen, hangt af van een aantal punten. Onder andere hoeveel CO2 uw auto uitstoot en het tarief van de BPM.

Autobelastingen; MRB
Wegenbelasting auto (MRB) 2018-2020
Wat er voor u verandert in de motorrijtuigenbelasting (MRB) hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
MRB volledig elektrische auto in 2018
Net als in 2017, betaalt u in 2018 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo
volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
MRB plug-in hybride auto in 2018
Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Sinds 2017 gaat de berekening van de MRB voor dit soort
auto’s over het hele gewicht. Inclusief de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering gebracht bij de berekening van de
MRB (kilocorrectie).
Plug-in hybride auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en
milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren af.
Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2020 een halftarief in de MRB. Dit betekent dat u de helft van het tarief voor een gewone
auto betaalt.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
MRB diesel vanaf 2019 omhoog
Voor dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter gaat de MRB per 2019 omhoog met 15%. Dit is inclusief het deel van de MRB dat naar de
provincies gaat (provinciale opcenten). Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1.350-1.450 kilo betekent dat een
verhoging van € 225 per jaar.

Betaal nooit contant bij het tanken
Let er op dat u altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard op naam van de onderneming betaalt als u tankt met uw auto van de zaak. Bij
een contante betaling kan de Belastingdienst niet nagaan door wie de betaling gedaan is, alleen de kassabon is daarvoor niet voldoende.
In dat geval kan de Belastingdienst de aftrek van btw weigeren. Voor medewerkers met een auto van de zaak gelden dezelfde regels.

COLOFON
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan
echter niet worden gegarandeerd.
De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn
op deze nieuwsbrief.
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