Nieuwsbrief winter 2014

Het lijkt inmiddels wel voorjaar, maar de spelen in Sotchi zijn nog in volle
gang, dus noem ik het maar de winter nieuwsbrief. Het heeft even geduurd
voordat er een nieuwsbrief in uw inbox zat, maar steeds als er nieuws was,
werd erover getwist en kwam er weer wat nieuws of de veranderingen gingen
niet door.
Voor 2013 is alles inmiddels ook voor Den Haag wel duidelijk, nu 2014 nog.

		 eerst even een huishoudelijke mededeling:

		 Veranderingen voor 2014
Hieronder staan de belangrijkste veranderingen
op een rij. Op de volgende pagina van deze
nieuwsbrief volgt een toelichting per onderdeel.
1 De zelfstandigenaftrek blijft bestaan!
Het urencriterium helaas voorlopig ook

De jaarlijkse checklist wordt door u allen zeer gewaardeerd heb ik zo
vernomen, alleen schort er toch wel vaak het één en ander aan de aanlevering
van gegevens.
Vanaf dit jaar noem ik het dan ook geen checklist meer, maar aanleverlijst.
En deze is ook niet meer geheel vrijblijvend; helaas kost het erg veel tijd om
zaken soms meerdere malen op te moeten vragen en daarom heb ik besloten
pas aan de slag te gaan, als alles compleet is.

2 De aftrek voor ziektekosten is overeind
gebleven

Verder nog even een herhaling vanuit een eerdere nieuwsbrief:

5 Btw op zonnepanelen

3 De hypotheekrente aftrek is niet alleen
aangepast voor de hogere inkomens
4 Regels m.b.t. btw aftrek op autokosten

		 administratie
Regelmatig kom ik kosten tegen die wel zijn afgeschreven van de bankrekening, maar er is geen factuur aanwezig. Nou geldt binnen het fiscale recht
dat zaken aantoonbaar moeten zijn, maar helaas worden de regels iets strakker
getrokken voor het komende jaar. Voorbeelden zijn uw telefoonrekening,
internet- en hostingkosten en brandstofkosten.
Zorg er dus voor dat u maandelijks de facturen van deze kosten als pdf opslaat
en/of de bonnen bewaart. Dit geldt ook voor bankafschriften; sla deze iedere
maand op, want de bank bewaart ze wel 10 jaar, maar na anderhalf jaar zijn ze
vaak niet meer gratis te downloaden en €10,- per afschrift is geen uitzondering.
Het volgende nadeel als u geen bonnen heeft, is dat de btw dan niet
aftrekbaar is; deze moet vermeld staan op de factuur. Is dat ook op de originele
bon niet het geval, vraag dan om een btw bon. De bewaarperiode voor uw
administratie duurt trouwens 7 jaar.
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		 zelfstandigenaftrek blijft bestaan!
Er was sprake van het afschaffen hiervan en het invoeren van een
zogenaamde winstbox.
Hierin zou dan een apart tarief voor de ondernemer worden bedacht
in plaats van, zoals nu het geval is, het bij elkaar optellen van alle
uitkeringen, salarissen en dus ook winst uit onderneming.
Toch is het laatste woord hier nog niet over gezegd; deze winstbox
blijft in zicht, alleen in elk geval niet voor het belastingjaar 2014.
Ik houd u op de hoogte.
Het urencriterium is onlosmakelijk met de zelfstandigenaftrek
verbonden.
Het fiscale cadeautje van deze aftrek gaat alleen op als u uw directe
en indirecte uren bijhoudt en aan het eind van het jaar aantoonbaar
boven de 1225 uur komt.
Het zou wat deze administratieve rompslomp betreft een zegen zijn
voor velen van u om hiervan af te zijn, maar voorlopig zult u het nog
moeten bijhouden!

aftrek voor ziektekosten overeind gebleven
De gehele aftrekpost van de ziektekosten zou moeten verdwijnen
omdat er met de 18 miljard aan bezuinigingen, nog niet voldoende
was opgehaald om de pot voldoende te spekken.
Gelukkig zijn er alternatieven gevonden en kunt u nog vrijwel
dezelfde kosten als andere jaren opvoeren. Toch zal deze post één
dezer jaren verdwijnen en worden de personen die jaarlijks een
dergelijke aftrekpost hebben, hoe kan het in Nederland ook anders,
gecompenseerd met een andere teruggave. Mocht u dus van plan
zijn om in de komende jaren een dure medische ingreep bij de
tandarts of elders uit te laten voeren, dan raad ik u aan dat dit jaar te
doen.
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		 hypotheekrente aftrek aangepast voor 		
		 (ook de hogere) inkomens
De aftrek wordt jaarlijks met een half% verminderd tot uiteindelijk
aan de derde schijf (42%)
Wat er verder nergens gemeld wordt is dat uw stukje bijtelling voor
uw eigen woning, het eigen woningforfait, met bijna 17% omhoog is
gegaan naar 0,7%. Dat scheelt voor de meeste mensen een € 84 aan
teruggave, of voor ondernemers minder te betalen belasting.
De hogere inkomens worden dan wel aan twee kanten aangepakt,
ieder ander voelt dus ook de directe gevolgen hiervan in zijn
portemonnee.

		

regels m.b.t. btw aftrek op autokosten

De tijd dat 75% van btw aftrekbaar was, zijn helaas lang vervlogen.
Nu is er een keuze: of het werkelijk zakelijk gebruik in aftrek nemen of
kiezen voor bijtelling.
Werkelijk gebruik
Allereerst: u heeft natuurlijk uw kilometerstand opgenomen op
31 december jl. En daarvoor op 1 januari!
Daarmee kunt u de totaal aantal kilometers berekenen die de auto
heeft afgelegd.
Als u verder de btw bij aanschaf niet in aftrek heeft genomen, dan
kunt u volstaan met de registratie van de zakelijke kilometers.
Vervolgens kun je (of uw belastingconsulent) dus berekenen hoeveel
% van de kilometers zakelijk was. Ditzelfde percentage is aan btw
aftrekbaar.
>>
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Heeft u bij de aanschaf van de auto de btw wel in aftrek genomen?
Dan moet er een volledige en sluitende kilometer administratie zijn!
(zie www.belastingdienst.nl voor de regels hierover)
Als deze rittenregistratie er niet is, dan geldt de bijtellingsregel.
Bijtelling
Als uw auto jonger is dan 5 jaar, en u heeft geen rittenregistratie en
wel de btw op de aanschaf in aftrek gebracht, dan krijgt u 2,7% van
de cataloguswaarde inclusief btw aan bijtelling.
Deze bijtelling wordt verrekend, net als alle andere privé gebruik,
in het vierde kwartaal.
Overigens blijft alle btw op uw autokosten verder dus 100%
aftrekbaar.

		 btw op zonnepanelen
De belastingdienst krijgt het zwaar, u kunt, als u panelen laat
plaatsen, alle btw op de panelen en de montage in aftrek nemen.
Zorg ervoor dat de factuur op naam staat van uw partner, de nietondernemer, laat deze een btw nummer aanvragen en neem even
contact op met Fisclear voor de afhandeling. Mocht u geen fiscaal
partner hebben of deze is ook ondernemer, neem dan voor de
aankoop even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden!

Is uw auto ouder dan 5 jaar of betreft het een marge auto zonder
btw bij aanschaf, dan wordt deze bijtelling verlaagd naar 1,5%.
Tip:
Als u weinig kilometers maakt, niet veel kosten heeft aan uw auto en ook
geen btw op de aanschaf in aftrek heeft genomen, kunt u natuurlijk ook
de btw laten zijn voor wat die is en alleen voor de inkomstenbelasting
19 cent per zakelijke kilometer in aftrek nemen.

ontwerp www.irisdesign.nl

vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief een vraag? Hiervoor, en uiteraard voor al uw andere fiscale, administratieve en belastingvragen,
bel of mail naar onderstaand adres, ik ben u graag van dienst! Groet, Martijn van der Veen
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