Nieuwsbrief voorjaar 2013

Na een hectisch begin van het jaar met belastingverhogingen, meer
decentralisatie van de overheid, een eeuwigdurende winter en ohja, ik was
best druk, komt er dan toch nog een nieuwsbrief uit de hoge hoed. Vaak
worden er proefballonnetjes opgelaten voor wetsvoorstellen, waar de media
dan weer vol van staan, maar die nog niet besloten zijn of gaan worden. Dus
heb ik even afgewacht wat de fiscale wereld ons weer bracht en hier een
selectie uitgehaald die voor u van belang is.
Nieuwe belastingregels
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend dat
is goedgekeurd door de ministerraad. Hieronder heb ik een aantal
onderwerpen uit dit voorstel uitgelicht.

		 periode definitieve aanslag naar 15 maanden
Tot nu toe kan het drie jaar duren voordat de fiscus u een definitieve aanslag
oplegt over een bepaald jaar. Daar komt nu gelukkig verandering in. In het
voorstel wordt dit verkort naar 15 maanden. Zo weet u dus eerder waar u aan
toe bent.

		 navordering
De termijn waarbinnen goedwillende belastingplichtigen een navordering
kunnen ontvangen is nu vijf jaar. Dat betekent vijf jaar na inlevering van de
aangifte. In het voorstel wordt die termijn verkort tot drie jaar na ontvangst
van de aangifte zodat iemand eerder zekerheid heeft dat de Belastingdienst
niet meer navordert. Voor kwaadwillenden (waar duidelijk gefraudeerd is)
wordt de navorderingstermijn verlengd tot twaalf jaar na ontvangst van de
aangifte in plaats van de huidige vijf jaar.
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		 factuureisen 2013
Even als reminder; de nieuwe factuureisen
die ik in de nieuwsbrief zomernieuws 2012
heb aangestipt zijn in werking getreden
per 1 januari 2013.
Wel een kleine meevaller; onder punt drie staat
dat je het btw nummer van de afnemer moet
noteren; dit hoeft alleen maar als er sprake is van
een dienst of goederen naar een ander EU-land
en bij btw verlegd. Er zijn nog een reeks aan
kleine uitzonderingen die u kunt vinden op
belastingdienst.nl/factuureisen.
Als uw factuur niet aan de eisen voldoet is
er een boete mogelijk van maximaal € 4920.
U kunt het btw nummer van uw afnemer
controleren op de website van de Europese
Commissie.
Mocht er achteraf iets niet kloppen met dat
nummer dan kunt u verantwoordelijk worden
gehouden voor de af te dragen btw.
Oudere nieuwsbrieven zijn te vinden op
www.fisclear.nl (onder links).
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		 wijzigingen doorgeven

		 incassokosten

Ook wordt het eenvoudiger voor belastingplichtigen om wijzigingen
in de aangifte door te geven. Dit kan zelfs tot achttien maanden
nadat de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen. Er hoeft geen
bezwaar meer te worden gemaakt zoals nu het geval is. Als de
belastingplichtige en de Belastingdienst het echter niet eens zijn,
blijft rechtsbescherming gegarandeerd.

Per 16 maart jongstleden is er het één en ander wettelijk vastgelegd
over betalingstermijnen en incassokosten.
Voorheen mocht een betalingstermijn niet onredelijk zijn; vanaf nu is
de betalingstermijn, als u niets vastlegt, 30 dagen.
U mag een langere termijn van 60 dagen afspreken als aangetoond
kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
Ook bedrijven en overheden moeten zich hieraan houden!

		 oninbare vorderingen

Geen of late betaling
Zijn er geen algemene voorwaarden of andere afspraken over de
betalingstermijn, dan geldt dus deze 30 dagen termijn. U hoeft de
klant geen aanmaning of herinnering meer te sturen, u kunt gelijk
incassokosten in rekening brengen van een percentage van de
factuur met een minimum van € 40,- .
Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.
Of u gelijk met kosten komt zonder aanmaning is uiteraard aan uzelf,
maar als u uw klant wilt behouden is communicatie toch eerst
essentieel denk ik zo.

De kans dat u een factuur niet betaald krijgt, wordt steeds groter.
Wanneer mag u de btw terugvragen over deze vordering en wanneer
kunt u de netto vordering zonder btw in aftrek nemen?
Voorheen was het zo dat btw pas teruggevraagd mocht worden als
de debiteur in faillissement was gesteld en dit faillissement ook weer
was opgeheven, zodat duidelijk was of er nog een stukje betaald zou
worden. Deze regel is versoepeld.
In een aantal gevallen mag u de btw eerder weer terugvragen:
• Bij het faillissement van de debiteur bijvoorbeeld, waarbij er een
brief van de curator is die stelt dat er geen uitbetalingen zullen 		
komen;
• of correspondentie met de debiteur waaruit blijkt dat hij
niet kan betalen;
• of een incassobureau dat aangeeft dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn; en dergelijke.
Overigens is het wel zo dat als u zelf die debiteur bent die nog moet
betalen en dit niet meer kan, u de btw die u heeft teruggevraagd op
een btw aangifte, weer moet terugbetalen aan de belastingdienst.

		 termijn aanvragen toeslagen
Er was onduidelijkheid over de kinderopvangtoeslag begin dit jaar
vanwege een wetswijziging.
Om alles weer even helder op het netvlies te krijgen hierbij de regels:
In principe moet u toeslagen van 2012 terugvragen voor 1 september
2013. Maar omdat u uitstel heeft wordt deze termijn verlengd tot 1
mei 2014.
Let op: voor kinderopvangtoeslag geldt een uitzondering!

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt het anders; zodra
u het vermoeden heeft dat de debiteur niet zal betalen, kunt u een
kostenpost opnemen voor deze vordering.

Maar omdat er zoveel ouders hiermee de mist ingingen is er een
versoepeling aangebracht. Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 kunt u
aanvragen tot 1 september 2014.

Daarom is het handig dat als u debiteuren heeft die al langer niet
hebben betaald en u verwacht dat dit geld ook niet meer terugkomt,
mij hiervan op de hoogte brengt.
Dan kan ik hier met de suppletie aangifte btw en in de jaarrekening
rekening mee houden.

Vanaf 2014 gaat de wijziging in:
De kinderopvangtoeslag 2014 kunt u aanvragen voor de maand
waarin u de aanvraag doet en tot maximaal 3 maanden daarvoor.
U kunt dan dus niet meer met terugwerkende kracht voor een heel
jaar deze toeslag terugvragen.
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		 uren bijhouden

		 met vakantie

Nog steeds merk ik dat verschillende ondernemers hun uren niet of
bijna niet bijhouden. Het aannemelijk maken van de gemaakte uren
is na een aantal jaar steeds lastiger.

Na al dit fiscale geweld dan even een zeer
belangrijke mededeling:

De aftrekpost die met deze uren gemoeid is levert u tussen de
€ 3058 en de € 5360 op. Dit bedrag wilt u dus niet, zeker niet over
meerdere jaren, moeten terugbetalen omdat uw urenadministratie
niet op orde is!

Fisclear is de hele maand juni met vakantie!
We gaan dit jaar de franse kust ontdekken.
Voor dringende zaken is een whatsappje of
sms handig, want de computer gaat niet mee!

ontwerp www.irisdesign.nl

vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze voorjaarsnieuwsbrief 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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