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Auto 2015:
wacht niet te lang
met de aanschaf
Overweegt u de aanschaf van een
nieuwe auto van de zaak, houd dan
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rekening met een aanscherping van de
CO2-grenzen. Hoe milieuvriendelijker
immers, hoe lager de bijtelling wanneer

Auto 2015: wacht niet te lang
met de aanschaf

u de zakelijke auto voor meer dan 500

Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015:
wat bent u kwijt?

Schijfgrenzen CO2-uitstoot

Fiscaalvriendelijk opladen

Wordt uw nieuwe auto dit jaar voor het eerst
op naam gesteld, dan gelden afhankelijk van de
CO2-uitstootgrenzen de onderstaande bijtellingspercentages. Het maakt voortaan niet meer uit
of het gaat om een diesel- of een benzineauto.
In de tabel zijn ook de schijven en bijtellingspercentages voor 2016 opgenomen. Daarmee wordt
duidelijk dat vooral het privégebruik van auto’s
met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 82 gram/
km fors zwaarder wordt belast. Wat vooral opvalt
is dat het tarief van 7% volledig komt te vervallen
in 2016. Vanaf 2017 zal naar verwachting het
bijtellingssysteem ingrijpend worden gewijzigd.
Naar verwachting zal rond de zomer meer informatie daarover beschikbaar komen.

Met de opkomst van de elektrische en plug-in
hybride auto’s komt steeds vaker de vraag naar
voren hoe moet worden omgegaan met de
laadpaal thuis. Onlangs heeft de staatssecretaris
van Financiën daar opheldering over verschaft.
Het verstrekken en het plaatsen van een laadpaal
voor de (semi-) elektrische zakelijke auto in of
bij de woning van uw werknemer, mag onbelast
plaatsvinden. Dit geldt ook als u de kosten (voor
het plaatsen) van de laadpaal aan uw werknemer
vergoedt. Voor IB-ondernemers zijn de kosten
van (het plaatsen van) de laadpaal voor de zakelijke auto aftrekbaar van de winst. De bijtelling
in de loon- en inkomstenbelasting wordt niet
verhoogd met de kosten van de laadpaal.

Doe de gebruikelijklooncheck!
Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie
Tips

De facturen van KroeseWevers
voortaan digitaal ontvangen en
automatisch inlezen in uw
administratie?
Laat uw gegevens achter op
www.kroesewevers.nl/factuur
en u ontvangt onze facturen
vanaf heden digitaal (als .ubl
en .pdf bestand).

kilometer per jaar privé gebruikt.

CO2-uitstoot
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83-106 gram/km
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Vanaf 111 gram/km

Kijk voor de meest actuele
nieuwsitems op onze website:

kroesewevers nl
En volg ons via
Twitter
@kroesewevers

Bijtelling
2015
4%
7%
14%
20%
20%
25%

Bijtelling
2016
4%
15%
21%
21%
25%
25%

Tip
Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft
niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw
bijtellingspercentage wordt geconfronteerd.
Een vastgesteld percentage blijft namelijk
gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze
periode wordt het percentage opnieuw
vastgesteld aan de hand van het dan geldende regime. Het kan daarom lonen om
nog in 2015 een nieuwe zakelijke auto aan
te schaffen. Voor de hoogte van de bijtelling
is de datum van eerste tenaamstelling bepalend. Houd daarom rekening met de soms
zeer lange leveringstijden van vooral (zeer)
zuinige auto’s!

Voor de benodigde elektriciteit geldt echter dat
deze alleen onbelast mag worden verstrekt en
niet onbelast mag worden vergoed. Wel keurt
de staatssecretaris goed dat u samen met uw
werknemer overeenkomt dat uw werknemer de
verbruikte elektriciteit voor de auto tegen kostprijs aan u doorlevert, waarna u de elektriciteit
weer (onbelast) aan de werknemer verstrekt.
Via deze omweg kunt u deze kostprijs dan toch
onbelast aan uw werknemer betalen, inclusief de
kosten van een meter om het feitelijk gebruik te
kunnen vaststellen.

Let op
Voor werknemers of ondernemers die met
een privé-auto zakelijke kilometers rijden,
gelden andere regels. Hier kan slechts € 0,19
per zakelijke kilometer onbelast vergoed
worden. De kosten van een laadpaal of de
kosten voor benodigde elektriciteit worden
geacht te zijn begrepen in de € 0,19 per
kilometer en kunnen dus niet daarnaast
onbelast vergoed worden (c.q. zijn niet
aftrekbaar).
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Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015:
wat bent u kwijt?
Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk contract en een looptijd van minimaal
zes maanden, dat eindigt op of na 1 februari 2015? U moet uiterlijk een maand voor het
aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of u het contract wenst
voort te zetten en zo ja, tegen welke voorwaarden. Doet u dit niet of te laat dan bent u een
aanzegvergoeding verschuldigd. Maar hoe hoog is deze sanctie?

Hoogte aanzegvergoeding
Wanneer u niet voldoet aan de aanzegplicht
dan heeft de werknemer recht op een bruto
maandsalaris. Bent u te laat met aanzeggen dan
bent u een vergoeding naar rato verschuldigd.
Voor de berekening van de aanzegvergoeding
dient het bruto uurloon als basis. Is in het
tijdelijk arbeidscontract een vaste arbeidsduur
afgesproken dan vermenigvuldigt u het bruto
uurloon met de arbeidsduur per maand.
De uitkomst is het bruto maandsalaris.
Is geen vaste arbeidsduur afgesproken,
bijvoorbeeld in geval van een oproepcontract
of een min-maxcontract, dan wordt het bruto
maandsalaris gevonden door het bruto uurloon
te vermenigvuldigen met de gemiddelde
arbeidsduur. Deze gemiddelde arbeidsduur per
maand berekent u door te kijken hoeveel uren de
werknemer in de twaalf maanden voor het einde
van het contract heeft gewerkt. Om te komen
tot een arbeidsduur per maand deelt u dit door
twaalf, of naar verhouding bij een korter durende
arbeidsovereenkomst.

Bestaat het loon uit provisie of stukloon dan
bedraagt het bruto maandsalaris voor de
aanzegvergoeding het gemiddelde van hetgeen is
ontvangen aan provisie of stukloon.

Let op
De aanzegvergoeding kent een vervaltermijn. De werknemer zal binnen twee
maanden na het einde van het dienstverband een beroep moeten doen op het door
u niet nakomen van deze verplichting.
U betaalt als werkgever geen vergoeding
indien u in staat van faillissement bent
verklaard, aan u surseance van betaling is
verleend of op u de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen van toepassing is.

Voorkomen beter dan genezen
Laat u niet verrassen door een aanzegvergoeding. Zorg er daarom voor dat u op tijd aanzegt.
Voorkomen is per slot van rekening altijd beter
dan genezen!

Doe de gebruikelijklooncheck!
De gebruikelijkloonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang
van 1 januari 2015 gewijzigd. Check aan de hand van twee voorbeelden of u in 2015 nog
steeds het correcte loon geniet.

Gebruikelijkloonregeling anno 2015
Met ingang van dit jaar moet uw loon volgens de
hoofdregel worden vastgesteld op het hoogste
van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de overige werknemers
van de bv of de daarmee verbonden
vennootschappen (lichamen);
• € 44.000.

Afwijkende regel
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Wanneer uw bv als inhoudingsplichtige
aannemelijk kan maken dat het loon dat volgens
de vorenstaande hoofdregel is berekend, hoger is
dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking, dan mag uw loon worden
vastgesteld op:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking; maar
• minimaal € 44.000 of, als het loon uit de meest
vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan
€ 44.000, op (100% van) het loon uit de meest
vergelijkbare dienstbetrekking.

Twee voorbeelden
De gewijzigde gebruikelijkloonregeling blinkt niet
uit in eenvoud. Daarom twee voorbeelden ter
verduidelijking:
Voorbeeld 1:
Stel, een van de overige werknemers van de
bv verdient € 120.000, terwijl het loon van de
meest vergelijkbare dienstbetrekking € 150.000
bedraagt.
>>

FISCAAL
>> Hoofdregel: uw gebruikelijk loon dient het
hoogste te zijn van € 120.000, € 112.500 (75%
van € 150.000) en € 44.000. In casu dus
€ 120.000.
Uw bv kan echter aannemelijk maken dat
€ 120.000 hoger is dan 75% van het loon uit de
meest vergelijkbare dienstbetrekking. Immers,
€ 120.000 is meer dan € 112.500. Uw gebruikelijk
loon kan op grond van de uitzonderingsregel
worden vastgesteld op € 112.500.
Voorbeeld 2:
Het hoogste loon van de overige werknemers
van de bv is € 45.000. In de meest vergelijkbare

dienstbetrekking bedraagt het loon € 50.000.
Volgens de hoofdregel dient uw gebruikelijk loon
het hoogste te zijn van € 45.000, € 37.500 (75%
van € 50.000) en € 44.000. In casu dus € 45.000.
Uw bv kan aannemelijk maken dat € 45.000
hoger is dan 75% van het loon uit de meest
vergelijkbare dienstbetrekking (€ 37.500), zodat
het loon lager mag worden vastgesteld dan
€ 45.000. Het loon mag echter alleen lager zijn
dan € 44.000, als 100% van het loon in de meest
gebruikelijke dienstbetrekking (hier € 50.000)
lager is dan dit minimum van € 44.000. Dat is niet
het geval, zodat uw gebruikelijk loon nu € 44.000
bedraagt.

Let op
Is uw gebruikelijk loon hoger dan € 44.000
en heeft u hierover afspraken gemaakt met
de Belastingdienst, dan is deze afspraak
per 1 januari 2015 komen te vervallen.
Zolang de Belastingdienst geen contact
met u heeft opgenomen voor een nieuwe
gebruikelijkloonafspraak, mag u de
afspraak nog blijven toepassen, mits u uw
gebruikelijk loon verhoogt tot 75/70e van
uw loon uit 2014. Raadpleeg uw adviseur
om uw beloning te laten optimaliseren.

Laag btw-tarief op woningonderhoud
vóór de zomervakantie
Bent u van plan uw huis te verbouwen? Of is uw huis of tuin aan onderhoud toe? Profiteer nu nog van het lage btw-tarief op
‘renovatie en herstel van woningen’. Het verlaagde tarief is niet van toepassing op materiaalkosten. De klus moet zijn geklaard
vóór 1 juli 2015, anders betaalt u toch nog 21% btw over alle kosten.
Stel, u laat een uitbouw plaatsen. Tegelijkertijd
laat u de tuin opnieuw inrichten. Dat kost
€ 25.000, exclusief btw. Zonder verlaagd tarief
betaalt u € 5.250 btw. Rondt u dit project af voor
1 juli 2015, dan bespaart u 15% op de arbeidskosten. Stel dat de arbeidskosten € 10.000 exclusief
btw zijn. Dan bespaart u daarmee € 1.500.

Woningen ouder dan twee jaar
Niet alle woningen vallen onder de regeling.
De woning moet al langer dan twee jaar in
gebruik genomen zijn. Ook woonboten, woonwagens en aanhorigheden bij de woning zoals
schuren vallen onder de regeling. Woningen
zonder permanente woonbestemming, zoals de
meeste vakantiehuizen (recreatiewoningen),
vallen er niet onder.

1 juli 2015 harde deadline
Het 6%-tarief geldt alleen voor verbouwings- en
herstelwerkzaamheden die worden afgerond in
de periode 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Loopt de
klus uit tot na deze periode, dan moet de
aannemer u alsnog de eerder bespaarde btw in
rekening brengen. Door de klus in deelprojecten
te verdelen die elk afzonderlijk worden
opgeleverd, kan het verlaagde tarief worden
toegepast op de deelprojecten die vóór 1 juli
2015 worden opgeleverd. Zijn de verschillende
deelprojecten niet los van elkaar te zien, dan
moet de gehele klus vóór 1 juli 2015 worden
opgeleverd.

Allerlei soorten werkzaamheden
Het btw-voordeel geldt voor het vernieuwen,
vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Bijvoorbeeld:

verbouwingen, uitbouwen, onderhoud aan de
cv-ketel, bouwtekeningen van architecten die de
verbouwing begeleiden, tuinonderhoud door
hoveniers en het laten maken en plaatsen van
inbouwkasten en dakkapellen. Voor het
schilderen en stukadoren van woningen ouder
dan twee jaar blijft ook na 30 juni 2015 het
verlaagde tarief van toepassing, mits deze als
zelfstandige opdracht worden uitgevoerd.
Tip
Bespreek met de aannemer of het
onderhoudsbedrijf dat de klus vóór 1 juli
2015 wordt afgerond. Verdeel de klus
eventueel onder in deelprojecten, zodat het
verlaagde tarief kan worden toegepast op
de deelprojecten die vóór 1 juli 2015
worden opgeleverd. Let hierbij op de
samenhang tussen de verschillende klussen.

TIPS
Vrijwilligers en werkkostenregeling:
een prima combinatie
Vanaf dit jaar is de werkkostenregeling voor
iedere werkgever verplicht. Wat betekent dit nu
als u in uw organisatie veel met vrijwilligers
werkt? We kunnen u geruststellen, want de
echte vrijwilliger wordt namelijk niet als
werknemer beschouwd. Dit betekent dat zijn
vergoeding geen loon is en de vrijwilligersvergoeding dan ook niet de beschikbare vrije
ruimte voor de echte werknemers beperkt.
Zolang de vergoedingen en verstrekkingen aan
een vrijwilliger binnen de grenzen van de
vrijwilligersregeling blijven (niet meer dan € 150
per maand met een maximum van € 1.500 per
jaar), hoeft u deze in de werkkostenregeling
niet aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.
De vrijwilligersvergoeding telt ook niet mee
voor de bepaling van de loonsom waarover de
vrije ruimte wordt berekend.

Vraag tijdig een voorlopige
aanslag aan
Als u een aanslag vennootschapsbelasting 2014
krijgt met een dagtekening na 30 juni 2015,
betaalt u over de periode tussen 1 juli 2015 en
de dagtekening van de aanslag plus zes weken,
een belastingrente van ten minste 8%(!).
De belastingrente wordt halfjaarlijks vastgesteld
en bedraagt sinds 1 maart 2015 voor aanslagen
vennootschapsbelasting 8,05%.
Wij raden u aan goed na te gaan of de
voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
2014 niet te laag is vastgesteld. Mocht dit het
geval zijn, dan is het raadzaam om gezien het
hoge rentepercentage van (meer dan) 8% en de
grote verschillen die in de winst kunnen
bestaan, om een nadere voorlopige aanslag te
verzoeken vóór 1 mei 2015. Uiteraard kunnen
wij u hierbij van dienst zijn. Voor de andere
belastingen, zoals de inkomstenbelasting, is de
belastingrente op dit moment 4%. Ook daar
voor geldt dat het verstandig is om na te gaan
of een passende voorlopige aanslag is opgelegd.
Overigens houdt de Belastingdienst voortaan
rekening met een zogenaamde doelmatigheidsgrens. Dit betekent dat een voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting alleen wordt opgelegd
als het te betalen of te ontvangen bedrag € 100
of meer is.

Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet?
Als directeur-grootaandeelhouder bent u
meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U betaalt dan zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).
Dat gebeurt door inhouding van de bijdrage op
uw nettoloon. Voor u geldt in 2015 een lage
bijdrage van 4,85% (2014: 5,4%) over een

maximumbijdrageloon van € 51.976 (2014:
€ 51.414). De inkomensafhankelijke bijdrage
kan dus niet meer bedragen dan € 2.520.

Let op
Uw bv mag u een vergoeding geven voor de
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dit is
echter niet voordelig, want deze vrijwillige
vergoeding is een brutovergoeding. Dat
betekent dat over de vergoeding loonheffing
én zorgverzekeringspremie moeten worden
betaald. De bv kan ook kiezen om de
belastbare vergoeding aan te wijzen als
eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling. Als er nog beschikbare vrije ruimte is,
dan blijft de vergoeding in zoverre onbelast.
Bent u wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan is de bv als werkgever de
werkgeversheffing Zvw verschuldigd. U betaalt
dan zelf geen bijdrage over uw loon. Voor de
werkgeversheffing Zvw geldt in 2015 het hoge
percentage van 6,95% (2014: 7,5%) over een
maximumbijdrageloon van € 51.976 (2014:
€ 51.414).

Innovatiebox steeds populairder
De innovatiebox wint aan populariteit. Het
aantal bedrijven dat hier gebruik van maakt
neemt jaarlijks toe met circa 400. Dit blijkt uit
een brief van staatssecretaris Wiebes van
Financiën aan de Tweede Kamer over het
gebruik van de innovatiebox in de jaren 2010
tot en met 2012. Later dit jaar volgt nog een
evaluatie. In 2012 hebben ruim 1800 bedrijven
van deze regeling gebruik gemaakt. De innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting om innovatie te stimuleren.
Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen,
want op verzoek geldt een effectieve heffing
van 5% in plaats van het reguliere tarief. Om de
innovatiebox toe te kunnen passen, moet u
winst behalen met een door u zelf ontwikkeld
immaterieel activum waarvoor u een octrooi
(of kwekersrecht) of een S&O-verklaring heeft
gekregen. De voorwaarden zijn streng en er
geldt een boxdrempel.
Sinds 2013 kunt ook kiezen voor een wat meer
gebruiksvriendelijke forfaitaire regeling. Deze
houdt in dat u 25% van uw totale winst mag
aanmerken als voordeel voor de innovatiebox.
De forfaitaire regeling kent een maximum van
€ 25.000 en is maximaal drie jaar toepasbaar.
Daarna kunt u nog wel op de normale wijze de
innovatiebox gebruiken.

maximumbedrag van € 5.277 belastingvrij
schenken aan uw kinderen. Is uw zoon/dochter
of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud,
dan mag u eenmalig belastingvrij een bedrag
schenken van € 25.322. Deze eenmalig
verhoogde vrijstelling kan nog verder worden
verhoogd tot € 52.752 als uw kind het geld
gebruikt voor een buitengewoon dure studie of
voor de eigen woning. Opa en oma mogen hun
kleinkinderen dit jaar verrassen met een
belastingvrije schenking van maximaal € 2.111.

Let op
De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling
van € 100.000 voor de eigen woning is per
1 januari 2015 beëindigd.

Streep door constructie met tijdelijke
arbeidscontracten
Werkt u met flexwerkers (tijdelijke werknemers)
dan mag u met een werknemer maximaal drie
arbeidscontracten voor bepaalde tijd sluiten,
mits de gezamenlijke duur van deze drie
overeenkomsten niet langer is dan drie jaar.
Deze keten van arbeidscontracten start
opnieuw na een tussenliggende periode van
meer dan drie maanden. Overschrijdt u het
aantal tijdelijke arbeidscontracten of de
maximale duur dan ontstaat automatisch een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In
de praktijk gebeurt het wel eens dat na het
maximale aantal arbeidscontracten voor
bepaalde tijd er met een werknemer een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
wordt gesloten tegelijkertijd met een
vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst is dan opgenomen op welk
tijdstip de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd eindigt. De bedoeling is om zo
de ketenregeling te omzeilen met het in feite
toch creëren van een vierde contract voor
bepaalde tijd. De Hoge Raad heeft echter recent
een streep gezet door deze constructie. De
ketenregeling kan dus niet op deze wijze
worden omzeild.

Let op
Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling. U
kunt dan nog steeds met de werknemer drie
tijdelijke arbeidscontracten sluiten, maar de
gezamenlijke duur wordt teruggebracht van
drie naar twee jaar. Bovendien start de keten
pas opnieuw na een tussenliggende periode
van zes in plaats van drie maanden.

Schenken in 2015
Over een schenking moet in de regel schenkbelasting worden betaald. Gelukkig zijn er ook
vrijstellingen, bijvoorbeeld voor een schenking
aan uw (klein)kinderen. Dit jaar mag u een
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TIPS
Premiekorting werklozen voor kleine
werkgevers
Wist u dat u als werkgever een premiekorting
kunt krijgen als u een werkloze jongere, een
oudere of een arbeidsgehandicapte in dienst
neemt? Die premiekorting kan in voorkomende
situaties oplopen tot € 7.000 per jaar per
relevante werknemer. Kleine werkgevers
kunnen nu echter niet optimaal profiteren van
de premiekortingen. Daarom komt het kabinet
met een uitvoeringsaanpassing zodat vanaf
2016 iedere werkgever (groot of klein) in gelijke
mate van de premiekortingen gebruik kan
maken. De bedoeling is om aan werkgevers
(achteraf) het gehele bedrag in één keer te
betalen in plaats van dit maandelijks via de
aangifte te laten innen. Meer details volgen in
de loop van 2015.

Afdrachtvermindering onderwijs ook
bij deelkwalificaties?
Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering
onderwijs afgeschaft en vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst
blijft echter voorlopig controleren of bedrijven
de afdrachtvermindering onderwijs wel juist
hebben toegepast, met als belangrijk standpunt
dat deze afdrachtvermindering niet van
toepassing is bij deelkwalificaties. Dit standpunt
staat echter op losse schroeven nu het Hof
Arnhem-Leeuwarden onlangs anders heeft
beslist. Volgens het Hof komen deelkwalificaties
wel in aanmerking voor de toepassing van de
afdrachtvermindering onderwijs. Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat nu weten tegen
deze uitspraak in cassatie te gaan. Het is dus
afwachten op het eindoordeel van de Hoge
Raad in deze kwestie.
Heeft u in het verleden de afdrachtvermindering onderwijs toegepast op deelkwalificaties of
heeft er inmiddels een controle plaatsgevonden
van de Belastingdienst, neem dan zo snel
mogelijk contact met ons op. Het kan verstandig
zijn om tijdig in bezwaar te gaan tegen
aangebrachte correcties met een verzoek om
het bezwaar aan te houden in afwachting van
de uitspraak van de Hoge Raad.

Jaarlijkse informatieplicht voor de
voormalig ANBI
Is de ANBI-status van uw instelling op of na
1 januari 2013 beëindigd? Had uw instelling op
dat moment een ANBI-vermogen van meer dan
€ 25.000? Indien beide vragen met ja te
beantwoorden zijn, dan bent u verplicht de
Belastingdienst jaarlijks te informeren over
schenkingen en het vermogensverloop van uw
instelling na beëindiging van de ANBI-status.
De opgaaf van vermogen en schenkingen in
2013 van uw voormalige ANBI-instelling moet
vóór 1 mei 2015 bij de Belastingdienst binnen
zijn. Gegevens over het boekjaar 2014 moeten
vóór 1 september 2015 zijn ingediend.

Als u zich niet houdt aan de informatieplicht,
kunt u een boete krijgen van maximaal
€ 20.250. Op het moment dat uw organisatie de
ANBI-status verliest en aan de informatieplicht
is gebonden, is het verstandig om met de
Belastingdienst te overleggen over welke jaren
u de informatie verstrekt en gaat verstrekken.

Speerpunten Belastingdienst bij
aangifte 2014
De periode voor het indienen van uw aangifte
inkomstenbelasting 2014 is weer aangebroken.
Net als voorgaande jaren heeft de Belastingdienst onlangs de speerpunten bekend gemaakt
bij de controle van de ingediende aangiften
inkomstenbelasting over 2014. De Belastingdienst zal de ingediende aangiften op deze
speerpunten extra controleren. Ook verstuurt
de Belastingdienst dit jaar informatie over deze
onderwerpen naar een geselecteerde groep
belastingplichtigen.
De controlethema’s voor dit jaar zijn:
• aftrek van specifieke zorgkosten zoals
dieetkosten, gezinshulp en medicijnen;
• aftrek onderhoudskosten voor een
Rijksmonumentenpand;
• levensonderhoud van kinderen onder de
21 jaar (al dan niet bij echtscheiding);
• buitenlandse pensioenen uit België en
Duitsland;
• buitenlands vermogen, en
• meerdere jaren een negatief bedrag bij
‘inkomsten uit overig werk’.
Ook voor de ondernemers vindt dit jaar extra
controle plaats op bepaalde onderwerpen. Zo is
aangekondigd dat de zakelijkheid van kosten en
de aftrek van de voorbelasting van btw extra
aandacht krijgen.

Werknemers werkzaam in Duitsland
Per 1 januari 2015 geldt in Duitsland de Wet
MiLoG, “Mindestenslohngezetz”. Daarin is opgenomen dat, indien er geen Duitse cao van
toepassing is op de werkzaamheden met een
hoger uurloon, een wettelijk minimumloon
geldt van € 8,50 per uur. Dit geldt ook voor
werkgevers die in het buitenland zijn gevestigd
en haar werknemers werkzaamheden laten
verrichten in Duitsland. Voor Nederlandse
werkgevers brengt het wettelijk minimumloon
nog niet het grootste probleem met zich mee
doordat het wettelijk minimumloon in
Nederland € 8,66 bedraagt (vanaf 23 jaar en
ouder). Indien een Duitse cao op uw werkzaamheden van toepassing is dan dient u dit uurloon
te hanteren. Voor de bouw-cao bedraagt het
uurloon in 2015 bijvoorbeeld € 14,20.
Duitsland kende al de wet AEntG “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” (wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid) en de
wet SchwarzArbG “Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz” (weren van zwartwerkers). Met de
komst van de wet MiLoG zijn deze twee wetten

hieraan gekoppeld. Het resultaat bestaat
uituitgebreide registratieverplichtingen en kans
op forse boetes. Onder omstandigheden geldt
bijvoorbeeld een vooraanmeldingsplicht en
moeten werknemers op hun werkplek of in de
(bedrijfs)auto de beschikking hebben over
diverse in het Duits vertaalde documenten.
Neem contact op met uw adviseur als u
werknemers in Duitsland aan het werk heeft
of van plan bent werknemers in Duitsland te
laten werken.

Kinderalimentatie vanaf 2015
Vanaf 1 januari 2015 zijn uitgaven voor
levensonderhoud van kinderen niet meer
aftrekbaar van het inkomen uit werk en woning
(box 1). Wanneer na een echtscheiding
kinderalimentatie werd betaald aan de
ex-echtgenoot, kon vóór 2015 een vast bedrag
als kosten voor levensonderhoud worden
afgetrokken als persoonsgebonden aftrek.
Deze verplichting mocht sinds 2012 niet meer
in box 3 in aanmerking worden genomen, juist
vanwege de (gedeeltelijke) aftrekbaarheid van
deze betalingen. Als gevolg van een wetswijziging is deze persoonsgebonden aftrek nu niet
meer mogelijk. Maar daardoor kan wel de
contante waarde van de toekomstige
kinderalimentatie-verplichtingen weer als
schuld worden meegenomen in box 3. Daarmee
wordt de heffingsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 lager, waardoor
minder belasting is verschuldigd.
De wetswijziging per 1 januari 2015 is voor
de praktijk van belang voor iedereen die
kinderalimentatie betaalt. In de eerste plaats
kunnen deze belastingplichtigen de betaalde
kinderalimentatie niet meer aftrekken van het
inkomen uit werk en woning (box 1). Dit kan
overigens reden zijn om nieuwe afspraken te
maken (al dan niet via de rechter) over de
hoogte van de kinderalimentatie. In het geval
dat er belast box 3-vermogen aanwezig is, kan
hierop wel de contante waarde van de
toekomstige kinderalimentatieverplichting in
mindering worden gebracht. Neem contact op
met uw adviseur om na te gaan of de contante
waarde van de verplichting vanaf 2015 ook in
eerdere jaren nog in box 3 in aanmerking kan
worden genomen.
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VESTIGINGEN
Almelo

Stadionlaan 50
Telefoon (0546) 82 14 28

Deventer

Munsterstraat 2E
Telefoon (0570) 61 30 92

Doetinchem

Hamburgerbroeklaan 22
Telefoon (0314) 37 48 00

Emmen

De Bukakkers 20
Telefoon (0591) 65 78 00

Enschede

Pantheon 2
Telefoon (053) 850 49 00

Oldenzaal

De Matenstraat 47
Telefoon (0541) 53 06 66

Raalte

Meidoornlaan 24
Telefoon (0572) 36 22 33

COLOFON
KWintessens is een nieuwsbrief voor de relaties
van KroeseWevers en verschijnt 5 maal per jaar.
De inhoud van deze nieuwsbrief is bedoeld als
algemene informatie en vormt geen advies
en is ook niet bedoeld om enig recht of enige
verplichting te creëren. Raadpleeg voor het
nemen van beslissingen altijd uw adviseur.
Ondanks dat deze nieuwsbrief met uiterste
zorg is samengesteld aanvaarden uitgever,
redactie, auteurs, noch het accountants- en
belastingadvieskantoor of Nexia Nederland
BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden,
drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door
handelen of nalaten) daarvan.
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KroeseWevers
Postbus 142
7500 AC Enschede
T 053-8504900
marketing@kroesewevers.nl

Abonnementen

Wilt u de KWintessens voortaan
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
marketing@kroesewevers.nl en het
wordt u gratis toegezonden. Mocht
u naar aanleiding van de inhoud van
deze nieuwsbrief vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met één van
onze kantoren.

Kroese Wevers is lid van Nexia International, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

