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een aantal voorwaarden.

De regeling is in het leven geroepen om de
jeugdwerkloosheid aan te pakken. U komt voor de
premiekorting in aanmerking als u tussen 1 januari
2014 en 31 december 2015 een of meerdere
jongeren in dienst neemt die bij aanvang van de
dienstbetrekking een leeftijd hebben tussen de 18
en 27 jaar. De jongere moet voorafgaand aan de
dienstbetrekking recht hebben gehad op een
ww- of bijstandsuitkering. De premiekorting wordt
verleend voor de duur van de dienstbetrekking,
maar geldt maximaal twee jaar en bedraagt per
aangenomen jonge werknemer € 3 500 per jaar.
Verder geldt als voorwaarde dat het moet gaan
om een dienstbetrekking van ten minste 32 uur
per week op basis van minimaal een halfjaarcontract.

Let op
Wordt na de indiensttreding de contractsduur van een halfjaar of de arbeidsduur van
32 uur gekort, dan heeft u geen recht meer
op de premiekorting.

Administratieve verplichtingen
Om in aanmerking te komen voor de premiekorting, moet u voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo moet u bij uw loonadministratie een doelgroepverklaring van het UWV of
de gemeente bewaren waaruit blijkt dat de
jongere voor aanvang van de dienstbetrekking
recht had op een ww- of bijstandsuitkering.

Daarnaast bewaart u bij uw loonadministratie de
arbeidsovereenkomst met de jongere werknemer,
waaruit moet blijken dat sprake is van ten minste
een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per
week.

Tip
Officieel treedt de kortingsregeling pas in
werking per 1 juli 2014, maar ook voor jongeren die u in de eerste helft van 2014 in dienst
neemt, kunt u kwalificeren voor de
kortingsregeling als aan de overige
voorwaarden wordt voldaan. In dat geval
krijgt u vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar
premiekorting, mits deze jongere op die
datum nog bij u in dienst is.

Korting op premie werknemersverzekeringen
De premiekorting jongere werknemer komt in
mindering op het totaal van de door u te betalen
premies werknemersverzekeringen (dus ook op de
premies werknemersverzekeringen van werknemers voor wie u geen recht heeft op premiekorting). De korting kan echter niet leiden tot een
negatieve premie voor de werknemersverzekeringen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de
premiekorting de helft van het jaarbedrag, oftewel
€ 1 750.
Tot slot kan de premiekorting jongere werknemer
niet cumuleren met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.
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Belastingdienst blijft controleren op
afdrachtvermindering onderwijs
Met ingang van 1 januari 2014 is de
afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft.
Deze is vervangen door de Subsidieregeling
Praktijkleren. Ondanks afschaffing blijft de
Belastingdienst voorlopig controleren of
werkgevers de afdrachtvermindering
onderwijs in het verleden goed hebben
toegepast. Wie niet aan alle voorwaarden
heeft voldaan, riskeert bij controle niet
alleen een naheffing, maar ook een boete.
Check daarom uw aangifte loonheffingen en uw
administratie, zodat u zeker weet dat u de regels
voor de afdrachtvermindering onderwijs wel goed
heeft toegepast.

Controle op afdrachtvermindering
De Belastingdienst heeft in november vorig jaar
al laten weten voorlopig te blijven controleren op
een juiste toepassing van de afdrachtvermindering
onderwijs. Uit een onderzoek is namelijk gebleken
dat deze lang niet altijd juist wordt toegepast.
Inmiddels is in de praktijk ook een intensivering
van de controle op de afdrachtvermindering
onderwijs door de Belastingdienst waargenomen.

Let op
Indien blijkt dat de afdrachtvermindering niet
goed is toegepast, kan de Belastingdienst bij
controle tot vijf jaar teruggaan. In 2014 kan
de Belastingdienst dan ook met terugwerkende kracht naheffingsaanslagen opleggen
tot en met 2009.

Een check kan geen kwaad
Met een goede check van uw administratie en de
door u ingediende aangifte loonheffingen kunt
u een naheffingsaanslag met een verzuim- of
vergrijpboete wellicht voorkomen. Waar moet u
zoal op letten?
- Controleer of u de afdrachtvermindering
onderwijs voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen heeft toegepast. In totaal
kende de afdrachtvermindering acht categorieën.
- Controleer of u voor elke werknemer heeft
voldaan aan de voorwaarden. Denk daarbij aan
de administratieve verplichtingen, zoals het bij
uw administratie bewaren van een ondertekende leer-werkovereenkomst of een onderwijsarbeidsovereenkomst.
- Controleer per aangifte loonheffingen hoeveel
afdrachtvermindering u voor elke werknemer heeft toegepast. Klopt de hoogte van de
afdrachtvermindering? U kunt dit controleren

aan de hand van de start-en einddatum van de
opleiding, de duur van de afdrachtvermindering
en het toetsloon voor de berekening van de
afdrachtvermindering. Zorg er ook voor dat u
al deze gegevens goed bij uw loonadministratie
bewaart.
- Controleer of is voldaan aan de onderwijs- en
kwaliteitsvereisten. Is de gevolgde opleiding
een volledige en erkende crebo- (BBL) of croho(hbo-)opleiding? Had uw werknemer destijds
de intentie om een volledige opleiding te volgen
en is deze opleiding ook daadwerkelijk volledig
gevolgd? Controleer of de in de leer-werkovereenkomst of de onderwijsarbeidsovereenkomst
opgenomen resultaten ook daadwerkelijk door
uw werknemer zijn bereikt. Er geldt overigens
geen diplomaeis. Ook als uw werknemer er niet
in geslaagd is om zijn opleiding met succes af te
ronden, is de afdrachtvermindering onderwijs
van toepassing.

Twijfelt u of u aan alle voorwaarden heeft voldaan
en de afdrachtvermindering onderwijs goed heeft
toegepast, neem dan contact op met uw adviseur.
Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan moeten
de aangiften loonheffingen namelijk zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

De nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren

Let op

De nieuwe Subsidieregeling praktijkleren heeft tot
doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden
van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De
subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding
van een leerling, deelnemer of student. Ook is
de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of
begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).
Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die
erkend leerbedrijf zijn en die vanaf 1 januari 2014
een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten en deelnemers in diverse
onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

Op dit moment loopt er een gerechtelijke
procedure over de vraag of de afdrachtvermindering onderwijs ook geldt voor een
deelkwalificatie. De Belastingdienst vindt van
wel en controleert hier ook op. In juni 2013
besliste rechtbank Noord-Nederland dat de
afdrachtvermindering bij een deelkwalificatie
niet kan worden toegepast. Volgens de
rechtbank moet de onderwijsinspanning
gericht zijn op het uiteindelijk afronden van
een volledige beroepsopleiding. Tegen deze
uitspraak is hoger beroep aangetekend.

Het bedrijf ontvangt subsidie naar verhouding van
de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd.
Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding
een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft
gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft
dus geen volledig jaar begeleiding te geven om
subsidie aan te kunnen vragen. Een aanvraag moet
uiterlijk zijn ingediend op 15 september 2014 vóór
17.00 uur.
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Van zonnepaneeleigenaar
naar btw-ondernemer
De laatste jaren heeft het plaatsen van zonnepanelen op huizen een grote vlucht genomen. Niet verwonderlijk, want uw energierekening gaat omlaag en u draagt met zonnepanelen bij aan een beter milieu.
Op termijn bespaart u geld, maar wanneer u als particulier zonnepanelen aanschaft, kwalificeert u zéér
waarschijnlijk voor de Belastingdienst direct als btw-ondernemer. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen.

Btw-ondernemerschap

Enkele aandachtspunten

Op 20 juni 2013 besliste de Europese rechter dat
particulieren die met zonnepanelen energie
leveren aan hun energieleverancier, kwalificeren
als ondernemer voor de btw. Sinds die tijd merkt
de Belastingdienst u aan als btw-ondernemer
wanneer u regelmatig en tegen vergoeding stroom
levert aan uw energiebedrijf. Dat betekent dat u de
Belastingdienst kunt verzoeken om een teruggaaf
van de btw die u betaalt bij aanschaf en installatie
van de zonnepanelen. Daar staat tegenover dat u
btw verschuldigd bent over de stroom die u zélf
verbruikt en die u tegen vergoeding levert aan uw
energiebedrijf. Om het u gemakkelijker te maken,
mag u voor deze verschuldigde btw uitgaan van
een forfaitair bedrag dat afhangt van het
opwekvermogen van uw zonnepanelen. Het forfait
bedraagt tussen € 20 en € 100 voor een installatie
met een opwekvermogen van maximaal 5000
Wattpiek per jaar.
Maakt u gebruik van het forfait, dan mag u geen
btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.
Heeft u geïntegreerde zonnepanelen – speciale
dakpannen met een zonnepaneelfunctie –, dan
gelden andere forfaitaire bedragen.

Als particulier - zonnepaneeleigenaar bent u niet
verplicht om u aan te melden als ondernemer
zolang het saldo btw-bedrag (de verschuldigde
btw minus de in aftrek te brengen btw) over een
kalenderjaar niet meer is dan € 1 345. Wilt u
echter de btw op de aanschaf en installatie van de
zonnepanelen terugvragen, dan zult u zich bij de
Belastingdienst moeten aanmelden als ondernemer en krijgt u te maken met aangifte- en administratieplicht. Als de zonnepanelen uw enige
ondernemingsactiviteiten zijn, dan kunt u in de
jaren volgend op het jaar van aanschaf doorgaans
gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Op verzoek kunt u dan worden ontheven van
de administratie- en aangifteplicht voor de
omzetbelasting.

In 2013 aangeschafte zonnepanelen
Heeft u op of na 20 juni 2013 zonnepanelen laten
aanbrengen en u nog niet aangemeld bij de
Belastingdienst, dan kunt u zich – indien gewenst
– alsnog aanmelden en de btw op de aanschaf en
installatie van de zonnepanelen terugkrijgen. Zijn
er vóór die tijd zonnepanelen aangebracht, dan

kan dit volgens de Belastingdienst niet. Het is
maar de vraag of dit standpunt terecht is, of dat
iedereen die zich binnen 5 jaar na aanschaf van de
zonnepanelen als ondernemer aanmeldt alsnog
de btw op de aanschaf en installatie terug kan
krijgen.

Tip
Bij aanschaf vóór 20 juni 2013 zal de
Belastingdienst de teruggaaf naar verwachting weigeren en is een juridische procedure
nodig om deze teruggaaf alsnog te krijgen. Of
dat zinvol is, hangt af van het financiële
belang. Overleg met uw adviseur of in uw
situatie nadere stappen nuttig zijn.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
onder de loep
Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen, kent de Successiewet
de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze lag even onder vuur en dat vuurtje is – ondanks een uitspraak van de Hoge Raad –
nog niet helemaal gedoofd. Discussie of niet, de vrijstelling bij verkrijging van ondernemingsvermogen is dit jaar zelfs verder omhooggegaan.
Kort gezegd komt de faciliteit erop neer dat
degene die ondernemingsvermogen erft of
geschonken krijgt – onder voorwaarden –
(nagenoeg) geen schenk- en erfbelasting hoeft te
betalen. Er geldt namelijk een forse vrijstelling.
De verkrijging van ondernemingsvermogen of
aandelen in een bv is voorwaardelijk vrijgesteld
voor zover de waarde van de objectieve
onderneming niet groter is dan € 1 045 611
(2013: € 1 028 132). Is de waarde meer, dan
geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83%
over het meerdere. Bent u, ondanks de hoge
vrijstelling, toch schenk- en erfbelasting
verschuldigd, dan kunt u hiervoor tien jaar

(rentedragend) betalingsuitstel aanvragen.

Let op
Bij de verkrijging van aandelen geldt deze
vrijstelling alleen voor dat deel van de
waarde dat toerekenbaar is aan echt
ondernemingsvermogen. Daarnaast kan het
beleggingsvermogen tot maximaal 5% van
het echte ondernemingsvermogen worden
aangemerkt als ondernemingsvermogen.
Voor aandelen in een pure beleggings-bv
geldt de vrijstelling niet.

Zoals gezegd, kent de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat u als verkrijger de onderneming nog
minimaal vijf jaar moet voortzetten. Voldoet u niet
aan het voortzettingsvereiste van vijf jaar, dan
vervalt de voorwaardelijke vrijstelling en moet er
alsnog belasting worden betaald.

Geoorloofde vrijstelling
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit lag enige tijd onder
vuur. De faciliteit zou door de zeer hoge vrijstelling
zorgen voor een ongeoorloofd onderscheid tussen
de verkrijging van privé- en ondernemingsvermogen. Wie immers particulier vermogen erft, kan >>
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>> geen gebruikmaken van deze vrijstelling. In
november vorig jaar besliste de Hoge Raad echter
dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd is
met het gelijkheidsbeginsel. Heeft u destijds
bezwaar gemaakt tegen een aanslag schenk- en
erfbelasting, dan heeft de Belastingdienst
inmiddels uw bezwaar collectief afgewezen.

Aanhoudende onrust
Wellicht heeft u in de pers iets gelezen over de
Stichting Meldpunt Collectief Onrecht. Deze
stichting wil een procedure starten bij het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De
stichting is van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wel in strijd is met het gelijkheidsbegin-

sel. Zij roepen dan ook mensen op om via een
collectieve procedure mee te procederen.
Het is de vraag of dit zinvol is. De uitkomst is
onzeker. Het is daarom verstandig om niet zonder
meer aan te haken bij deze collectieve procedure,
maar eerst advies in te winnen bij uw adviseur.

Nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtige: geen keuze maar kwalificatie!
Voor de heffing van inkomstenbelasting kennen wij in Nederland twee categorieën belastingplichtigen: binnenlandse en buitenlandse
belastingplichtigen. Binnenlandse belastingplichtigen zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen. Zij worden in Nederland belast
voor hun wereldinkomen. Buitenlandse belastingplichtigen wonen niet in Nederland maar genieten wel inkomen uit Nederland.

Keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen
De huidige keuzeregeling voor buitenlandse
belastingplichtigen biedt buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid te worden behandeld
als een binnenlandse belastingplichtige. Dit heeft
tot gevolg dat buitenlandse belastingplichtigen
het recht op dezelfde aftrekposten verkrijgen als
inwoners van Nederland. Een belangrijk voordeel
hiervan is de hypotheekrenteaftrek op de in het
buitenland gelegen eigen woning.

Nieuw: kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige

men van de buitenlandse belastingplichtige voor
ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen
aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of
aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij
gaat de nieuwe regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het
verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen
uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit
sparen en beleggen (box 3).

De keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een strakkere regeling:
de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
Buitenlandse belastingplichtigen kunnen in de
nieuwe regeling alleen een beroep doen op de
Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan
bepaalde voorwaarden.

De 90%-eis wordt straks strikt toegepast. Een
vermogende buitenlandse belastingplichtig zal
hierdoor bijvoorbeeld straks minder snel kwalificeren voor deze regeling, nu zijn spaargelden niet in
Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor verliest deze buitenlandse belastingplichtige het recht op de fiscale aftrekposten
en heffingskortingen die gelden voor binnenlands
belastingplichtigen.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis.
Volgens de nieuwe regels moet het wereldinko-

Voldoet een buitenlandse belastingplichtige aan
alle voorwaarden dan heeft deze recht op dezelfde

aftrekposten en heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Deze tegemoetkomingen
in Nederland blijven alleen dan achterwege als de
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige de
aftrekposten in zijn woonland kan effectueren.

Geen overgangsregeling, dus tijdig de
gevolgen inventariseren
De nieuwe regeling is aanmerkelijk aangescherpt.
Deze regels zullen met ingang van 1 januari 2015
in werking treden, zodat niet-inwoners die nu
gebruik maken van de keuzeregeling voldoende
tijd hebben om op de nieuwe regels in te spelen.
Dit om de overgang van de keuzeregeling naar de
regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in de praktijk zo geruisloos mogelijk
te laten verlopen. De wetgever acht derhalve een
overgangsregeling niet nodig. Voor de buitenlandse belastingplichtigen die momenteel gebruik
maken van de keuzeregeling, is het derhalve
raadzaam om de gevolgen van deze wetswijzing
tijdig in kaart te laten brengen.

TIPS
Hoger gebruikelijk loon in 2014
Dit jaar is het gebruikelijk loon voor onder
andere de directeur-grootaandeelhouder (dga)
vastgesteld op € 44 000 (2013: € 43 000). Het
gebruikelijk loon is het loon dat u volgens de
wet minimaal moet verdienen en wat
gangbaar is voor het niveau en de duur van uw
werk. Overigens gaat het om het loon voordat
er loonbelasting/premie volksverzekeringen
wordt ingehouden, dus inclusief de eventuele
bijtelling van uw auto van de zaak. In principe
geldt het gebruikelijk loon voor iedere
vennootschap waarvoor u werkzaamheden
verricht, maar door het toepassen van de zogenaamde doorbetaaldloonregeling kan voor alle
vennootschappen samen een gebruikelijk loon
worden vastgesteld.

Afhankelijk van uw concrete situatie kan het
gebruikelijk loon lager uitvallen. De bewijslast
ligt dan bij u. Het gebruikelijk loon kan ook
hoger zijn, maar dan moet de belastingdienst
dit aannemelijk maken. Van een hoger loon is
in ieder geval sprake als bij soortgelijke
dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk
belang geen rol speelt, een hoger loon
gebruikelijk is. Uw loon moet dan worden
gesteld op 70% van dit hogere gebruikelijke
loon, maar minimaal € 44.000 per vennootschap. Is het loon van de meestverdienende
werknemer binnen uw bedrijf meer dan dit
bedrag, dan moet van dit loon worden
uitgegaan.

Verplichte melding van hypotheekgegevens
Vanaf 2013 gelden nieuwe regels voor de
hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe
hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk
als deze in dertig jaar en ten minste volgens
een annuïtair schema volledig wordt afgelost.
Heeft u het afgelopen jaar een hypothecaire
lening voor uw eigen woning afgesloten bij uw
eigen bv of heeft u hiervoor geld geleend bij
bijvoorbeeld een familielid, dan moet u de
Belastingdienst informeren over deze
hypothecaire lening. Geeft u namelijk niet op
tijd de gegevens hierover door, dan heeft u
geen recht op hypotheekrenteaftrek. >>
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>> De Belastingdienst heeft hiervoor een
formulier ter beschikking gesteld: ‘Opgaaf
lening eigen woning’. Dit formulier moet
worden ingestuurd uiterlijk bij het indienen
van de aangifte inkomstenbelasting over 2013.
Dient u uw aangifte niet in vóór 31 december
2014, dan moet het formulier uiterlijk op 31
december 2014 bij de Belastingdienst binnen
zijn. Vindt er nadien een wijziging plaats in de
lening, dan moet u dit ook doorgeven binnen
één maand na het einde van het jaar waarin de
wijziging plaatsvond.

tienummer van ten hoogste vijftien cijfers –
dat voor de begiftigde instelling of vereniging
uniek is – te worden vermeld.

beperkt worden. Dit is zowel voor het
pensioen van de dga van belang, als voor het
werknemerspensioen.

Arbeidskundig rapport als hulpmiddel bij re-integratie

Inmiddels heeft het Kabinet een meerderheid
in de Eerste Kamer voor de verdere verlaging
van de pensioenopbouw vanaf 2015. In het
ingediende wetsvoorstel is het maximale
opbouwpercentage voor middelloonregelingen
verlaagd van 2,15% naar 1,875% (dit was tot
en met 2013 nog 2,25%). De eindloonregelingen en beschikbarepremieregelingen zullen op
soortgelijke wijze beperkt worden.

Vanaf dit jaar ontvangt u als werkgever bij een
beslissing van het UWV over een WIA- of
Ziektewet-uitkering aan een zieke werknemer
het rapport van de arbeidsdeskundige. Hierin
licht de arbeidsdeskundige de beslissing over
de uitkering toe. Zo weet u op welke
informatie deze beslissing is gebaseerd.

Let op
Hoeft u niet verplicht af te lossen om
hypotheekrente in aftrek te brengen,
bijvoorbeeld omdat u de lening al vóór
1 januari 2013 heeft afgesloten bij uw bv
of een familielid of een op dat moment al
bestaande lening oversluit, dan hoeft u
geen gegevens aan de Belastingdienst door
te geven. Heeft u in 2013 een nieuwe
hypotheek afgesloten bij een bank of een
verzekeraar, dan hoeft u ook geen extra
gegevens door te geven. De bank of
verzekeraar geeft dit namelijk zelf door
aan de Belastingdienst.

Notariële akte bij periodieke gift niet
langer verplicht
De eis van een notariële akte voor de
aftrekbaarheid van een periodieke gift is
met ingang van dit jaar komen te vervallen.
Voortaan is een periodieke gift aan een ANBI
(algemeen nut beogende instelling) of een
vereniging met minimaal 25 leden ook volledig
aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een
onderhandse akte van schenking. Dat levert u
als ‘gulle gever’ een besparing op van
notariskosten. De eis dat de periodieke gift
alleen aftrekbaar is als deze is vastgelegd voor
een looptijd van minimaal vijf jaar (of eindigt
bij eerder overlijden) blijft bestaan.

-

-

Inmiddels zijn de voorwaarden bekend
waaraan de onderhandse akte van schenking
moet voldoen. Naast een aantal standaardgegevens over de schenker en de instelling of
vereniging, moet in de onderhandse
schenkingsakte ook het volgende worden
aangegeven:
het startjaar;
de looptijd in jaren van de uitkeringen of
verstrekkingen (minimaal vijf en eindigend
uiterlijk bij overlijden); en
de jaarlijkse hoogte van de uitkeringen of een
omschrijving van de verstrekkingen.
Tot slot dient in de onderhandse schenkingsakte een door de begiftigde instelling of
vereniging aan de gift toe te kennen transac-

U treft in het rapport geen medische
informatie aan en ook geen gegevens over de
aard van de ziekte of de oorzaak van de
arbeidsbeperkingen van de werknemer. In het
rapport staat wel wat voor werk de werknemer
met zijn arbeidsbeperkingen (niet meer) kan
doen. Bent u als werkgever eigenrisicodrager,
dan heeft u zo een handvat om de re-integratie
van de werknemer verder vorm te geven.

Extra kredietsteun voor bedrijven
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
kunnen nog steeds maar moeilijk aan krediet
komen. Daarom zijn de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten tijdelijk uitgebreid. Zo is de Borgstelling
MKB-Kredieten (BMKB) tot uiterlijk 31
december 2014 verruimd. Sluit u als bestaand
bedrijf bij de bank een lening af van maximaal
€ 200 000, dan staat de overheid nu borg voor
67,5%. Dit was 45%. Voor starters en
innovatieve mkb-bedrijven gelden andere
percentages. Ook het maximumbedrag
waarvoor de overheid borg staat, is tijdelijk
verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.
Verder is de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere bedrijven tot uiterlijk
31 december 2014 verruimd. Het maximale
garantiebedrag voor deze regeling is tijdelijk
omhooggegaan van € 25 miljoen naar € 75
miljoen. Hierdoor kunnen leningen van
maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd worden.
Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank
terecht kunnen, is er sinds begin november
2013 het nieuwe MKB-krediet van Qredits.
Dit is een zakelijke lening aan startende en
bestaande ondernemers in het MKB van
minimaal € 50 000 en maximaal € 150 000.

Nieuwe pensioenaanscherpingen
per 2015

De in een eerder stadium voorgestelde
maximering van het pensioengevend salaris tot
€ 100 000,- heeft stand gehouden. Ter
compensatie van de beperking van het
pensioengevend salaris is gesproken over een
vrijgestelde spaarfaciliteit in de vorm van een
netto lijfrente.

Extra controle op bedrijfskosten
De Belastingdienst gaat extra aandacht
besteden aan de privé-uitgaven die ondernemers op de zaak boeken. Deze uitgaven zijn
namelijk niet van de winst aftrekbaar. Uit
onderzoek is naar voren gekomen dat de regels
rondom de aftrekbaarheid van kosten niet
altijd even goed in acht worden genomen. De
Belastingdienst is dan ook van plan om de in
de aangiften van ondernemers opgegeven
kosten wat meer onder de loep te nemen. Zorg
er daarom voor dat u niet per abuis kosten in
aftrek brengt die eigenlijk niet aftrekbaar zijn
en dat zakelijke en privé-uitgaven goed
gescheiden zijn. Dit speelt zeker ook bij de
gemengde kosten. Dit zijn kosten die zowel
een zakelijk als een privé karakter hebben en
mogelijk beperkt aftrekbaar zijn. Twijfelt u
over de aftrekbaarheid van een bepaalde
uitgave, neem dan contact op met uw adviseur.

Verlagen van de WOZ-waarde kan
tot directe belastingbesparing leiden
Recent is de jaarlijkse WOZ beschikking aan
u verzonden inzake de waardering van
onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt
door de gemeente vaak te hoog vastgesteld,
met te hoge belastingaanslagen tot gevolg.
Dit geldt niet alleen voor de gemeentelijke
heffingen maar ook voor bijvoorbeeld de
inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Belangrijk is het dan ook om de waarde goed
te beoordelen. Er kunnen externe factoren zijn
die mogelijk een waarde drukkende rol spelen
ten aanzien van de WOZ-waarde. Graag
adviseren wij u hierin en beoordelen wij of
het aan te raden is bezwaar aan te tekenen.

Na de wijzigingen per 1 januari 2014 met
betrekking tot de pensioenopbouw, zal de
pensioenopbouw voor 2015 nog verder
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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
Pantheon 2
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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.

