Nieuwsbrief zomer 2012

Met alle nieuwe plannen van het zogenaamde Kunduz-akkoord* is onze
regering sterk bezig een aantal doelgroepen zwaarder te gaan belasten
komend jaar. Vanaf 1 oktober zelfs al met de 2% btw verhoging!
Tijd dus voor een fiscale update.
De onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt zijn de volgende:
1 De btw verhoging; altijd per 1 oktober?
2 Btw bijtelling;
3 Nieuwe factuureisen per 2013;
4 Zelf je administratie bijhouden; wat moet er allemaal bewaard worden;
5 De 19 cent reiskostenvergoeding;
6 ‘Tijdelijke’ extra crisis heffing;
7 Kinderopvang;
8 Verlaging inkomstenbelasting?
9 Subsidie op woningisolatie en duurzaam bouwen.

		 1 btw verhoging
Wat onafwendbaar lijkt is de btw verhoging per 1 oktober, maar
zo Hollands als we zijn; er is een overgangsmaatregel:
• Datum van de factuur is niet van belang!
• De prestatie  is doorslaggevend; is de prestatie voor 1 oktober
geleverd, dan berekent u 19% btw op de factuur; wordt deze
op of na 1 oktober geleverd dan berekent u 21% btw.
Een prestatie is of de geleverde dienst of het geleverde product.

		 2 btw bijtelling

		 uitleg btw bijtelling
Voor iedereen die een auto gebruikt voor de
zaak, privé of zakelijk is een deel van de btw
aftrekbaar.
Let wel; u moet wel ondernemer voor de btw
zijn.
Mocht u in de loop van het jaar een andere auto
kopen, noteer dan ook de stand bij verkoop en
van de nieuwe auto de stand bij aankoop. Van de
belastingdienst moet u in het vierde kwartaal
1,5% van de nieuwwaarde inclusief btw als
bijtelling berekenen in uw aangifte als het een
auto is waar u geen btw-aftrek hebt genoten bij
de aankoop. Als u wel aftrek hebt gehad is het
percentage zelfs 2,7%.
Dit is een algemene bijtelling voor diegene die
niet kan aantonen hoeveel privé-km er met de
auto zijn gemaakt. Als u dus de standen heeft
genoteerd en de zakelijke km heeft bijgehouden,
dan zijn de privé kilometers dus terug te rekenen
en is exact te bepalen hoeveel procent van de
totaal afgelegde kilometers zakelijk en dus
aftrekbaar waren. En dan geldt er geen bijtelling,
wat u vaak alweer een paar honderd euro kan
leveren.

De regel dat u 75% van de btw van de autokosten mag aftrekken bestaat niet
meer. U bespaart geld als u de kilometerstanden per 1 januari en 31 december
noteert. Zie de nadere toelichting hiernaast.
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		 3 factuureisen

		 4 administratie

Er zijn meerdere nieuwe eisen vanaf komend jaar, maar voor de
meeste ondernemers zijn dat er twee: het btw nummer van de
afnemer moet worden vermeld en voor bedragen onder de € 100
gelden versimpelde regels maar moet ook het btw bedrag worden
vermeld! Ook voor ontvangen facturen gelden deze regels dus en als
er geen btw vermeld staat, is deze ook niet aftrekbaar (zie ook onder 4)

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 bijvoorbeeld 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 geld 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.

Alle eisen waaraan voldaan moet worden staan hieronder, bij vragen
zie ik graag een mailtje tegemoet zodat ik één en ander specifiek kan
uitzoeken.
Eisen Factuur
1		 Datum uitreiking factuur
2		 Opeenvolgend factuurnummer
3		 BTW id nummer afnemer
4		 BTW id nummer leverancier
5		 Naam, adres, woonplaats
6		 Kwantiteit product of dienst
7		 Datum levering
8		 Maatstaaf BTW tarief vrijstelling, eenheidsprijs exclusief btw, 		
eventuele vooruitbetalingkortingen en andere kortingen
9		 Het btw tarief
10		 Het btw bedrag
11		 Verwijzing naar vrijstelling of intracommunautaire levering
12		 Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de
		 leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te
		 vermelden: ‘factuur uitgereikt door de afnemer’.
13		 Indien van toepassing: verleggingregeling
14		 Indien van toepassing: ‘vermelding ‘Bijzondere
		 regeling reisbureaus’
15		 Indien van toepassing: ‘Bijzondere regeling - gebruikte 		
		 goederen’, ‘Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere 		
		 regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’
16		 Indien van toepassing: naam, adres en btw id van de fiscaal 		
		vertegenwoordiger
17		 Bij verkoop van vervoersmiddel: vermelding gegevens 			
		 vervoermiddel bijvoegen
Vanaf januari 2013 zullen dus punt 3, 12, 14 en 15 gewijzigd zijn of
ingevoerd worden.
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		 5 reisaftrek
Er is al veel over gesproken, maar waarschijnlijk is er komend jaar
geen 19 cent per kilometer reisaftrek meer. Dat kost handenvol geld
voor de forens, maar zeker ook voor de ondernemer met een kantoor
of werkplek elders. Heeft u een auto van de zaak en geen bijtelling
omdat u niet privé in deze auto rijdt; helaas, ook voor u komt u vrijwel
onmogelijk door de mazen van het net heen. Een oplossing kan zijn
de zakelijke auto op de zaak laten staan en met eigen vervoer naar de
zaak komen. Het CDA pleit inmiddels voor een verlaagde aftrek van
13 cent, maar of dat doorgaat, is afwachten.

		 6 crisis heffing
Voor diegene die het goed voor elkaar hebben en (eindelijk) een mooie
belastbare winst behalen van meer dan anderhalve ton; bedankt, u
mag over het meerdere 15% extra inkomstenbelasting afdragen naast
de 52% die u al betaalde. Dit zou alleen voor 2013 gelden...

		 7 kinderopvang:
De eigen bijdrage voor de kinderopvang wordt hoger, dit is weer
afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvangtoeslag is nihil vanaf
een (gezamenlijk) inkomen van € 125.000. De toeslag wordt ook niet
aangepast aan de inflatie.
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		 8 verlaging van de inkomstenbelasting?

		 afwezigheid deze zomer

Nou, de arbeidskorting (korting op uw belasting) wordt met € 195 verhoogd
en de tarieven worden in 2014 en 2015 verlaagd. Een kleine pleister op de
wonden dus.

Vanaf 10 augustus t/m 10 september is Fisclear
gesloten. Ik wens iedereen fijne zomermaanden
toe!

		 9 subsidies
Als u wilt (ver)bouwen, isoleren of zonnepanelen wilt aanschaffen; wacht nog
even, komend jaar zit er subsidie op. Hoeveel is overigens nog niet bekend
voor het (ver)bouwen, maar op zonnepanelen is het 15%. Dit klinkt mij in de
oren als een btw verlaging van 21 naar 6%, maar toch.

Zo, een hele hap fiscale info, maar zo voor de vakantie is het voor sommige
keuzes handig te weten hoe de vlag erbij hangt.

* Kunduzakkoord: ik moest het ook even googlen, want wat hebben deze
maatregelen met Afghanistan te maken? Nou, de partijen die dit akkoord gesloten
hebben, zijn dezelfde als die de verlengde politiemissie in de provincie Kunduz in
Afghanistan hebben goedgekeurd.
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vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze zomernieuwsbrief 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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