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Wijzigingen pensioenopbouw
De wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van
de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
Door deze wet wijzigt de pensioenopbouw vanaf
1 januari 2014. De pensioenrichtleeftijd gaat dan
omhoog van 65 naar 67 jaar en de maximale
pensioenopbouwpercentages worden dan verlaagd.
Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen gaat omlaag van 2,25% naar 2,15% en
voor eindloonregelingen van 2% naar 1,9%. Voor de
pensioenopbouw in een beschikbarepremieregeling
kan men vanaf 1 januari 2014 maximaal uitgaan van
een in 37 jaar op te bouwen ouderdomspensioen
van 70% van het laatstverdiende loon. Door deze
wijzigingen moeten de pensioenovereenkomsten
van uw werknemers mogelijk worden aangepast.

Let op
In sommige gevallen is een aanpassing niet
noodzakelijk. Dit kan aan de orde zijn, wanneer
de pensioenregeling niet de volledige fiscale
ruimte benut. Onze Pensioen Adviseurs
kunnen direct zien of uw regeling al dan niet
aangepast moet worden.

Pensioenopbouw in eigen beheer
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de
verlaging van de pensioenopbouwpercentages per
1 januari 2014 hebben ook gevolgen voor het
pensioen dat in eigen beheer wordt opgebouwd.

De pensioenovereenkomst die u heeft afgesloten
met uw bv moet worden aangepast dan wel
premievrij worden gemaakt. Neem hiervoor contact
op met een van onze adviseurs.

Let op
Aanpassing van uw pensioenovereenkomst
hoeft niet als uw pensioen al is ingegaan of
als uw pensioenopbouw is stopgezet vóór
1 januari 2014.

Nieuwe wijzigingen op komst?
Bovenstaande wijzigingen zullen vermoedelijk niet
de laatste wijzigingen zijn op het gebied van
pensioenen. Het kabinet is namelijk van plan om per
1 januari 2015 het maximale opbouwpercentage
verder te verlagen. Ook wordt het loon waarover
pensioen kan worden opgebouwd dan beperkt tot
€ 100.000. De Eerste Kamer heeft deze plannen
echter afgewezen. Het kabinet moet nu nieuwe
voorstellen formuleren. Het is nog niet bekend
wanneer de nieuwe plannen klaar zullen zijn.
In dat kader kan worden overwogen om de huidige
pensioenovereenkomst tijdelijk premievrij te maken.
Na bekendwording van de definitieve regels kan
worden besloten om de nieuwe regeling te sluiten
dan wel de regeling definitief te beëindigen. Laat u
over de afwegingen in uw nieuwe situatie deskundig
adviseren. Neem hiervoor contact op met een van
onze adviseurs.
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Belangrijke maatregelen uit
het begrotingsakkoord 2014
Recent heeft het kabinet een akkoord gesloten over de begroting voor 2014. Het akkoord bevat een breed pakket aan fiscale maatregelen met als ingangsdatum in beginsel 1 januari 2014. De maatregelen uit het akkoord zullen nog in diverse lopende wetsvoorstellen
worden opgenomen. Hieronder noemen wij de belangrijkste maatregelen uit het begrotingsakkoord. Deze maatregelen zijn aanvullend
c.q. wijzigingen op het met Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2014.

Verlaging tarief eerste schijf box 1
Het tarief in de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting wordt verlaagd met 0,75%-punt.

Tijdelijk verlagen tarief box 2
Het box 2 tarief van de inkomstenbelasting wordt
in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%.

Verlaging marge gebruikelijk
loonregeling dga’s
Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder
(iemand die 5% of meer van de aandelen bezit
in een bv) die werkzaamheden verricht voor de
bv wordt vastgesteld in vergelijking met het loon
van werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking waarbij een aanmerkelijk belang geen
rol speelt. Dit gebruikelijk loon mag volgens de
huidige wetgeving niet meer dan 30% lager zijn
dan het ‘marktloon’. Per 2015 zal de 30% marge
worden verlaagd naar 10%. Dit kan leiden tot
een herijking van uw dga salaris.

Verlaagd btw-tarief renovatie en
onderhoud

Wijzigingen wetsvoorstel Wet
hervorming kindregelingen

In het besluit omtrent de tijdelijke btw-verlaging
van 21% naar 6% op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen, was vastgelegd dat
deze maatregel voor de periode 1 maart 2013 tot
en met 1 maart 2014 van kracht zou zijn. In het
begrotingsakkoord 2014 is opgenomen dat deze
maatregel nog voor heel 2014 van kracht zal zijn.
Conform de huidige regeling geldt het verlaagde
tarief in 2014 ook voor architecten en hoveniers.

Enkele maatregelen uit het eerder ingediende
wetsvoorstel Wet hervorming kindregelingen
worden teruggedraaid dan wel bijgesteld. Zo
blijft de leeftijdsdifferentiatie in de kinderbijslag
gehandhaafd. Verder worden de verhogingen van
de bedragen in het kindgebonden budget voor
het eerste kind (€ 29) en het tweede kind (€ 510)
gehalveerd. Tot slot zal de kinderopvangtoeslag
aangepast worden ten behoeve van midden- en
hogere inkomens.

Afbouw werkbonus
De werkbonus voor werknemers van 61 tot 64 jaar
vervalt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen.
De werkbonus zal voor bestaande gevallen op het
huidige niveau blijven. Uiteindelijk zal de werkbonus vanaf 2018 geheel vervallen.

Terugdraaien versobering
zelfstandigenaftrek
De eerder voorgestelde verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid.

Werkruimte in de woning? Denk aan de btw!
Veel ondernemers maken gebruik van een werkruimte in de eigen woning. Deze werkruimte kan ingericht zijn bij de bouw van de woning, of er is in een
later stadium een werkruimte gecreëerd. In beide gevallen zal voor het ontwikkelen van deze werkruimte btw in rekening zijn gebracht. De regelgeving bij
verhuur van de onzelfstandige werkruimte in de eigen onderneming was dat de btw op deze (ver)bouwkosten niet in aftrek gebracht kon worden. Hier is
verandering in gekomen door recente uitspraken van de Hoge Raad.

Btw-ondernemerschap
De Hoge Raad heeft in twee uitspraken geoordeeld
dat de verhuur van een werkruimte aan een eigen
vennootschap ondernemerschap oplevert voor de
btw. In deze zaak was sprake van een echtpaar dat
een huis met werkruimte heeft laten bouwen. De
werkruimte beschikte niet over eigen voorzieningen en kon niet bereikt worden zonder de woning
te betreden. Het personeel was niet toegestaan
om de werkruimte te betreden indien het echtpaar
niet thuis was. De werkruimte zou zich dan ook
niet lenen voor verhuur aan een derde.

Gevolgen voor de praktijk
De Hoge Raad achtte deze omstandigheden niet
van belang. Doordat de werkruimte daadwerkelijk
verhuurd en gebruikt werd door (de directeur
van) de vennootschap was het echtpaar in geval
van de verhuur ondernemer voor de btw. Doordat
in de huurovereenkomst was opgenomen dat
de verhuur belast was met btw (een zogenaamd
optieverzoek) was het mogelijk om een gedeelte
van de btw af te trekken dat betrekking had op de
werkruimte.

Door de uitspraken van de Hoge Raad is het onder
omstandigheden mogelijk om een gedeelte van
de btw die betrekking heeft op de (ver)bouw van
de werkruimte in aftrek te brengen. Dit biedt dus
een voordeel indien u het voornemen heeft om
een werkruimte te gaan bouwen, of een ruimte in
uw woning tot werkruimte wilt verbouwen. Wel
dient u rekening mee te houden dat een dergelijke
werkruimte gevolgen heeft voor de loonbelasting
en inkomstenbelasting.
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Aanpassingen hypotheekrenteaftrek
Met ingang van 2013 zijn de regels voor renteaftrek in verband met de eigen woning ingrijpend gewijzigd. Daarbij is voorzien in overgangsrecht
waardoor bestaande situaties worden gerespecteerd. Sinds de invoering van de nieuwe regels zijn diverse knelpunten in met name het overgangsrecht
gesignaleerd. In de Wet maatregelen woningmarkt 2014 wordt een aantal knelpunten gerepareerd, waarvan we de belangrijkste vermelden. Met dit
wetsvoorstel wordt tevens het maximale belastingtarief waartegen de eigenwoningrente aftrekbaar is in stapjes verlaagd.

Knelpunten
Nog voordat de nieuwe regels voor eigenwoningrenteaftrek begin dit jaar in werking traden, had
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst al
aangekondigd “nog eens met de stofkam door de
regels te gaan”. Door de ingrijpende wijzigingen
was het onvermijdelijk dat zich in de praktijk
situaties zouden voordoen die niet voorzien
waren. In de loop van dit jaar zijn al diverse
aanpassingen in de beleidssfeer goedgekeurd.
Nu volgt daarvoor ook een wettelijke basis.
De belangrijkste onderdelen zijn:
- Bouwrente blijft aftrekbaar. Een schuld aan
een aannemer of projectontwikkelaar wordt
ook in de periode tussen het tekenen van de
koop- of aannemingsovereenkomst en het
leveren van de onroerende zaak of aflossen c.q.
oversluiten van de schuld aangemerkt als
eigenwoningschuld waardoor deze bouwrente
fiscaal aftrekbaar is. Gedurende deze periode
geldt geen aflossingseis en de looptijd van deze
schuld aan de aannemer of projectontwikkelaar
telt niet mee voor de maximale looptijd van 360
maanden;
- Startersleningen verstrekt door de stichting
Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) in de periode 2013 t/m 2016
worden aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld waarvoor de aflossingseis en
eventuele informatieplicht die voor vanaf
1 januari 2013 afgesloten leningen gelden, niet
van toepassing zijn. Vanaf 2017 verstrekte
SVn-startersleningen moeten wel voldoen aan
de aflossingseis en informatieplicht;
- Niet alleen een geheel oversluiten
maar ook een gedeeltelijk oversluiten van een
bestaande eigenwoningschuld laat de
kwalificatie bestaande eigenwoningschuld in
stand. Niet nodig is dat er een nieuwe lening
wordt aangegaan. Voldoende is dat uiterlijk het
kalenderjaar volgend op het jaar van aflossing
weer een eigenwoningschuld bestaat. Hierdoor
kan ook worden verhuisd naar een woning die
reeds in het bezit was van de belastingplichtige
maar nog niet als eigen woning kwalificeerde.
Van oversluiten is ook sprake als na aflossing op
bestaande eigenwoningschuld in een volgend
jaar wordt geleend voor bijvoorbeeld groot
onderhoud aan de woning;
- Belastingplichtigen met een bestaande
eigenwoningschuld die zich voor 1 april 2013
hebben gemeld bij de bank, verzekeraar of
tussenpersoon met het verzoek om een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW),

spaarrekening eigen woning (SEW) of
beleggingsrecht eigen woning (BEW) aan te
gaan, te verhogen of de looptijd ervan te
verlengen, hebben nog tot 31 december 2013
de tijd om ook daadwerkelijk een KEW, SEW of
BEW af te sluiten. Bent u voor 1 januari 2013
schriftelijk een koopovereenkomst voor een
eigen woning aangegaan en verkrijgt u in 2013
daadwerkelijk deze woning, dan mag u ook nog
in 2013 een nieuwe KEW, SEW of BEW aangaan;
- Wanneer u tijdelijk een woning huurt
tussen het bewonen van twee koopwoningen
in, verhuist een lopende KEW, SEW of BEW naar
box 3. Dit spaarproduct kan weer terug naar
box 1 als uiterlijk in het kalenderjaar na het jaar
van verhuizing naar de huurwoning weer een
koopwoning wordt betrokken en het product
weer voldoet aan de voorwaarden. Voor
situaties van emigratie en verhuur van de
voormalige eigen woning wordt vastgelegd dat
een KEW, SEW of BEW in de tijd onbeperkt kan
herleven;
- Wanneer een ondernemerswoning na
het staken van de onderneming als eigen
woning wordt aangemerkt, zou voor de
bijbehorende schuld een aflossingsverplichting
gaan gelden. Daarop is een uitzondering
gemaakt. Een schuld ter zake van een woning
die op 31 december 2012 tot het ondernemings- of resultaatsvermogen behoorde en
nadien een eigenwoningschuld wordt doordat
de woning als eigen woning kwalificeert, wordt
tot het bedrag van de schuld op 31 december
2012 als een bestaande eigenwoningschuld
aangemerkt waarvoor dus geen aflossingseis of
informatieplicht geldt;
- Wanneer in de periode 2001 tot en
met 2012 al eigenwoningrenteaftrek is genoten,
dan resteert voor dat bedrag minder dan
30 jaar renteaftrek. Dat zou onder de nieuwe
regels betekenen dat de aflossingstermijn
van 360 maanden zou moeten worden
verkort met deze eerdere periode,
zodat sneller moet worden afgelost.
Dit onbedoelde effect wordt
weggenomen door de maximale
aflossingstermijn toch op
360 maanden te stellen.
De totale periode van
renteaftrek blijft
echter 30 jaar
(360 maanden),
zodat het
mogelijk is dat

aan het einde van de periode waarin de rente
aftrekbaar is nog een restschuld bestaat.
- Verduidelijkt is dat in geval van het
tijdelijk bezit van twee woningen die als eigen
woning kwalificeren waarbij de schuld op de
eerst verworven woning als een bestaande
eigenwoningschuld kwalificeert, ook de schuld
die wordt aangegaan voor de verwerving van
de tweede eigen woning als bestaande
eigenwoningschuld wordt aangemerkt tot
maximaal het bedrag van de bestaande
eigenwoningschuld voor de eerste woning.
Hierdoor verdubbelt dus zolang sprake is van
twee eigen woningen het maximale bedrag van
de bestaande eigenwoningschuld, zodat de
aflossingseis voor dat dubbele bedrag niet van
toepassing is.

Verlaging maximale tarief renteaftrek
Nu nog is de eigenwoningrente aftrekbaar tegen
het hoogste belastingtarief dat u betaalt over uw
inkomsten uit werk en woning. Voor eigenwoningbezitters die met een deel van hun inkomen in het
hoogste belastingtarief van 52% vallen, wordt het
tarief waartegen de eigenwoningrente aftrekbaar
is vanaf 2014 geleidelijk beperkt tot het tarief in
de derde schijf (nu 42% en op termijn te verlagen
naar 38%). Hiertoe wordt vanaf 2014 elk jaar het
tarief voor renteaftrek met een half procentpunt
verlaagd. Waar de inkomsten deel belast zijn met
52%, is de rente aftrekbaar tegen 51,5% in 2014,
51% in 2015, tot uiteindelijk (naar verwachting)
38% in 2041.
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Einde fiscaal voordeel
ontslagvergoedingen
Vanaf volgend jaar betaalt een werknemer die een ontslagvergoeding krijgt, direct belasting over het hele
bedrag. Het kabinet is namelijk van plan om de stamrechtvrijstelling voor een gouden handdruk per 1 januari 2014 af
te schaffen. De belastingheffing uitstellen door de ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht is dan niet
meer mogelijk. Bijkomstig gevolg is dat de netto-ontslagvergoeding vanaf de eerstvolgende peildatum (1 januari)
ook meetelt voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding in een
stamrecht ondergebracht, dan kunt u deze in 2014 in één keer en met korting opnemen.

Stamrechten

Tip

Let op

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, kan
een werknemer recht hebben op een vergoeding
ter vervanging van gederfd of te derven loon,
beter bekend als een ontslagvergoeding of gouden
handdruk. Om te voorkomen dat deze werknemer in één keer belasting moet betalen over de
ontslagvergoeding – deze behoort immers tot het
loon – is het nu nog mogelijk om deze vergoeding
onder te brengen in een stamrecht. Dit heeft als
voordeel dat de ontslagvergoeding verspreid kan
worden uitgekeerd uit het stamrecht, zodat de
belastingdruk wordt verdeeld over een langere
periode. Dit wordt ook wel stamrechtvrijstelling
genoemd.

Bent u op dit moment verwikkeld in een
ontslagprocedure bij uw huidige werkgever,
kijk dan of u deze procedure nog dit jaar kunt
afronden. Ontvangt u namelijk vóór 1 januari
2014 een vergoeding ter vervanging van
gederfd of te derven loon, dan heeft u nog
de mogelijkheid om gebruik te maken van de
stamrechtvrijstelling.

Om misbruik te voorkomen, mag de “80%regeling” alleen worden toegepast op ontslagvergoedingen die vóór 15 november 2013 in
een stamrecht zijn ondergebracht. Het is van
15 november tot en met 31 december 2013
overigens nog wel mogelijk om ontslagvergoedingen in een stamrecht te storten, maar deze
aanspraken komen dan niet meer in aanmerking voor de zogenoemde “80%-regeling”.

Stamrechten kunnen op dit moment worden
ondergebracht bij een bank, een beleggingsinstelling, een verzekeraar of in een zelfopgerichte
stamrecht-bv. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het stamrecht is dat deze uiterlijk in
het kalenderjaar waarin u AOW-gerechtigd bent,
periodiek gaat uitkeren.

De plannen voor bestaande stamrechten
Voor bestaande stamrechten blijft de stamrechtvrijstelling wel gelden, ongeacht of u deze nu
heeft ondergebracht in een stamrecht-bv of bij
een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. U
kunt dus nog blijven profiteren van de bestaande
regels. Wel krijgt u de mogelijkheid om uw stamrechtaanspraak in 2014 in één keer op te nemen
tegen een korting van 20%. Dat wil zeggen dat u
slechts over 80% van de uitkering inkomstenbelasting moet betalen, in plaats van over 100%.
Bovendien bent u dan geen (20%) revisierente
verschuldigd.
Ook na 2014 kunt u uw stamrechtaanspraak in
één keer laten uitkeren, maar deze wordt dan wel
voor 100% belast. Er is echter géén revisierente
verschuldigd.

Tot slot
Het is niet zonder meer aantrekkelijk om gebruik
te maken van de 20%-korting bij het in één keer
opnemen van de stamrechtaanspraak in 2014.
Laat u goed voorlichten. Het volgend jaar met
korting afrekenen tegen een toptarief van 52%
in combinatie met de daaropvolgende, jaarlijkse
box-3-heffing is voor u wellicht onvoordeliger
dan de stamrechtuitkeringen te spreiden over
meerdere jaren en af te rekenen tegen een lager
belastingtarief.
Het is nog mogelijk dat deze regeling nog wordt
aangepast of dat het afschaffen van de stamrechtvrijstelling uiteindelijk zelfs niet doorgaat.
De Tweede en Eerste Kamer moeten hier namelijk
nog mee instemmen.

TIPS
Einde partnertoeslag AOW in zicht
Wanneer u zelf een AOW-uitkering ontvangt,
maar uw partner nog niet, dan komt u mogelijk
in aanmerking voor een AOW-partnertoeslag.
Deze partnertoeslag stopt mogelijk in 2015
voor iedereen die op of na 1 januari 1950
geboren is. Bent u vóór die tijd geboren, dan
komt u wel in aanmerking, mits uw inkomen
niet te hoog is.
Het kabinet wil namelijk de partnertoeslag
AOW voor mensen met een gezamenlijk
inkomen vanaf ongeveer € 54.000 (exclusief
AOW) in 2015 helemaal afschaffen. Bedraagt
het inkomen van u en uw partner (exclusief
AOW) meer dan € 46.000, maar minder dan
circa € 54.000, dan wordt de partnertoeslag
vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd.

In 2018 stopt de partnertoeslag in dat geval
helemaal. Hoewel deze geleidelijke afbouw van
de partnertoeslag AOW voor de hoogste
inkomens inmiddels is goedgekeurd door de
Tweede Kamer, heeft de minister de Eerste
Kamer verzocht het wetsvoorstel tot nader
bericht aan te houden. De kans is dan ook
groot dat alsnog wijzigingen worden
voorgesteld in deze regeling, danwel dat het
schrappen van de partnertoeslag alsnog van
tafel gaat.

Minder erfbelasting bij het erven
van een serviceflat
Door de crisis op de woningmarkt zijn ook
serviceflats moeilijk verkoopbaar. Vaak wordt
een dergelijke woning ver onder de WOZ-

waarde verkocht. Een serviceflat is een
specifiek type woning met extra voorzieningen,
zoals een maaltijdservice en huishoudelijke
hulp, die verplicht moeten worden afgenomen.
Normaal gesproken moet een woning voor de
erfbelasting gewaardeerd worden op de
WOZ-waarde. Erft u echter een serviceflat, dan
mag deze voorlopig gewaardeerd worden op
de waarde in het economisch verkeer
(verkoopwaarde) op de datum van het
overlijden van de erflater. Deze waarde moet
dan wel minimaal 30% afwijken van de
WOZ-waarde van de serviceflat. Door deze
andere waardering bent u als erfgenaam in
ieder geval minder erfbelasting verschuldigd.
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Nieuwe voorbeeldafspraak verbod
privégebruik bestelauto
Gebruikt uw werknemer de bestelauto van
de zaak uitsluitend zakelijk en verbiedt u als
werkgever het privégebruik, dan geldt de
bijtelling privégebruik auto niet. Er moet dan
wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet u uw verbod vastleggen in een
schriftelijke afspraak met uw werknemer. Deze
moet u bewaren bij uw loonadministratie.
De Belastingdienst heeft onlangs een nieuwe
voorbeeldafspraak gepubliceerd waarmee u
het verbod op privégebruik schriftelijk kunt
vastleggen. Het kan raadzaam zijn om een
eventuele oude afspraak te vervangen door
deze nieuwe afspraak.

Let op
Wijzigt u de voorbeeldafspraak, dan kan het
zijn dat deze niet meer voldoet aan de regels.
Het is mogelijk de gewijzigde overeenkomst
vooraf ter goedkeuring aan de Belastingdienst
voor te leggen. Neem voor meer informatie
contact op met uw adviseur.

Fiscaal voordeel bij aanschaf zuinige
auto
Steeds meer ondernemers gaan over tot de
aanschaf van een zuinige auto (volledig
elektrisch, (plug in) hybrid, etc). Naast de
milieuvoordelen levert deze aanschaf ook
fiscale voordelen op.
Onder voorwaarden kan van de volgende
fiscale regelingen gebruik gemaakt worden:
- Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(VAMIL);
- Milieu-investeringaftrek (MIA) ;
- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
- Geen BPM verschuldigd bij aanschaf;
- Geen bijtelling voor 5 jaar indien de auto
vóór 1 januari 2014 op kenteken wordt gezet;
- Geen motorrijtuigenbelasting ( tot en met
2015) bij CO2 uitstoot < 51g/km;
- De aanschaf van een oplaadpaal voor de
elektrische auto kwalificeert eveneens als
milieu vriendelijke investering.
Om als ondernemer gebruik te kunnen maken
van de VAMIL en de MIA dient binnen drie
maanden na het aangaan van de verplichting
de aanschaf van de elektrische auto gemeld te
worden bij Agentschap NL. Het is van groot
belang dat deze melding tijdig geschiedt. Voor
2013 is er in totaal € 125 mln budget
beschikbaar. Zowel de aanschaf van een
elektrische auto als de aanschaf van de
oplaadpaal levert op basis van de MIA een
aftrekpost op van 36% van de aanschafkosten
en op basis van de VAMIL kan een vervroegde
afschrijving worden toegepast van maximaal
75% van het investeringsbedrag (verminderd
met de geschatte restwaarde).
NB. Naar aanleiding van het begrotingsakkoord

2014 van 11 oktober jl. is het voorstel om de
bijtelling voor een “nulemissie-auto” in 2014
4% te laten bedragen in plaats van 7%. Tevens
is het voorstel om de KIA en VAMIL voor
zuinige auto’s af te schaffen. Houd hier voor
zover mogelijk rekening mee bij uw investeringsbeslissing.

Hogere belastingvrijstelling voor
schenkingen rondom de eigen
woning
Ontvangt u een schenking om een eigen
woning aan te kopen, te verbouwen of om uw
hypotheekschuld af te lossen, dan kunt u
rekenen op extra voordeel. Van 1 oktober 2013
tot 1 januari 2015 kunt u profiteren van een
hogere vrijstelling in de schenkbelasting als het
gaat om een schenking voor de eigen woning.
De oude regels van de vrijstelling stelden eisen
aan de relatie tussen schenker en ontvanger
(ouder en kind) en aan de leeftijd van de
ontvanger, namelijk tussen de 18 en 40 jaar.
Deze beperkingen gelden nu tijdelijk niet meer.
Bovendien is het maximumbedrag van de
vrijstelling gestegen. Schenkingen worden
normaliter betrokken in de erfbelasting
wanneer de schenker binnen 180 dagen na de
schenking overlijdt. De Staatssecretaris van
Financiën heeft toegezegd dat schenkingen die
vallen onder de voorgestelde, tijdelijk
verhoogde vrijstelling niet worden betrokken
in de erfbelasting als het overlijden plaatsvindt
binnen 180 dagen na de schenking.
Daarnaast hebben veel banken aangegeven
geen boeterente in rekening te brengen als van
deze tijdelijke vrijstelling gebruik wordt
gemaakt, maar neem hierover contact op met
uw bank aangezien niet alle banken dezelfde
regels hanteren. Ten slotte is het aan te raden
om bij uw hypotheekverstrekker advies in te
winnen of gebruikmaking van de vrijstelling
nog gevolgen heeft voor de door u afgesloten
kapitaalverzekering eigen woning die
gekoppeld is aan de hypotheek.
U mag dus van een ouder, een familielid of van
een willekeurige derde een schenking
ontvangen van maximaal € 100.000 (in plaats
van het oude plafond € 51.407), mits u dit
bedrag gebruikt voor de eigen woning of voor
de aflossing van een hypotheekschuld. U mag
de schenking ook gebruiken voor de aflossing
van een restschuld na verkoop van uw eigen
woning. Dit is een structurele verruiming vanaf
29 oktober 2012, die ook na 1 januari 2015
blijft gelden.

Zwartspaarders krijgen nog één kans
De Belastingdienst geeft zwartspaarders tot
uiterlijk 1 juli 2014 nog een boetevrije kans om
zich vrijwillig te melden met hun zwarte geld.
Daarna gaan de oude regels weer gelden
waarbij zware boetes worden uitgedeeld: 30%
van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015
stijgt de boete zelfs naar 60% van de ontdoken
belasting.
Wie bepaalde inkomsten of vermogen
(binnenlands en buitenlands) in het verleden
niet of niet volledig aan de Belastingdienst
heeft doorgegeven, heeft de mogelijkheid om
zijn aangifte inkomstenbelasting vrijwillig te
verbeteren. Dit heet ook wel de inkeerregeling.
Deze vrijwillige verbetering is alleen mogelijk
wanneer de Belastingdienst nog geen lucht
heeft gekregen van verzwegen inkomsten of
vermogen.
Wie binnen twee jaar na het doen van onjuiste
of onvolledige aangifte deze vrijwillig
verbetert, krijgt geen boete. Daarna is een
boete wel mogelijk, maar dit is nu tijdelijk
versoepeld. Iemand die zich vóór 1 juli 2014
met een beroep op de inkeerregeling alsnog
vrijwillig meldt bij de Belastingdienst, krijgt
hierdoor alsnog geen boete.

Machtiging elektronische aanslagen
Als gemachtigde ontvangen wij kopieën van
uw belastingaanslagen. Dit om de kwaliteit en
efficiency van onze diensten te waarborgen.
De elektronische verzending van deze
aanslagen door de belastingdienst wijzigt. Dit
heeft tot gevolg dat er (formeel) een nieuwe
machtiging moet komen. In dat kader zal de
belastingdienst (via de uitvoeringsorganisatie
Logius) een brief aan u verzenden. Indien u de
bestaande doorlopende machtiging voor
KroeseWevers wenst voor te zetten dan hoeft
u echter niet te reageren op deze brief,
KroeseWevers blijft dan automatisch een
elektronisch afschrift van uw aanslagen
ontvangen. Als u niet akkoord gaat, dient u
binnen twee weken bezwaar te maken.

Let op
Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de
eenmalig verhoogde vrijstelling bij een
schenking van uw ouders, dan komt deze
eerdere schenking in mindering op de
verhoogde vrijstelling van € 100.000 wanneer
uw ouders dit extra bedrag schenken.
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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.

Redactie

mr. Hans Eppink
mr. Boris Meinders

Redactie-adres

KroeseWevers
Pantheon 2
Postbus 142 7500 AC Enschede
T 053 - 850 49 00
info@kroesewevers.nl

Abonnementen

Wilt u de KWintessens voortaan
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
info@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.

