DECEMBER 2017
JAARGANG 4
NUMMER 4

MEER ZICHT OP PLANNEN
VOOR DE KOMENDE JAREN

SOLIDE • PROFESSIONEEL • PERSOONLIJK

20 EINDEJAAR TIPS
Het einde van het jaar 2017 nadert alweer en net als andere jaren
geven wij u weer wat eindejaar tips zodat u wellicht nog wat fiscale
voordelen kunt behalen in de laatste maand van 2017

1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe;
Bij een totaal investering tussen de € 2.300,- en € 312.176,- in bepaalde bedrijfsmiddelen in een jaar komt u in aanmerking voor een investeringsaftrek. Heeft u in 2017 wel geïnvesteerd maar nog niet voor een
bedrag van € 2.300,- euro dan is het wellicht verstandig om geplande investeringen in 2018 nu reeds in 2017 te doen. De gekochte bedrijfsmiddelen mogen ook tweedehands zijn zolang ze maar voldoen
aan het minimum investeringsbedrag en meer dan 1 jaar meegaan.
Uw CijferMeester zal u graag informeren over de bedrijfsmiddelen
waarop de investeringsaftrek van toepassing is.

2. Bij investeringsaftrek hoort ook desinvesteringsbijtelling;
Als u een bedrijfsmiddel binnen 5 jaar na aanschaf weer verkoopt
loopt u kans dat u een gedeelte van de verkregen investeringsaftrek
weer terug moet betalen. U kunt dan wellicht beter de verkoop nog
even uitstellen. De desinvesteringsbijtelling is overigens ook van
toepassing als u uw onderneming beëindigt en de bedrijfsmiddelen
vervreemd of overbrengt naar privé. Wellicht verstandig om hier bij
het bepalen van het moment van staken van de onderneming rekening mee te houden.

3. Vraag eventueel een aftrek voor WBSO aan;
Indien u zich bezighoudt met speur en ontwikkelingswerk dan kunt
u daarvoor een WBSO-beschikking aanvragen. Er zijn instanties die
zich hierin hebben gespecialiseerd. Indien u die beschikking heeft
verkregen kan dit tot een behoorlijke verlaging van de af te dragen
belasting of loonheffing leiden. U kunt nu vast beginnen met de
aanvraag voor 2018 voor te bereiden.

4. Milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen;
Heeft u geïnvesteerd in milieuvriendelijke investeringen dan kan het
zijn dat u in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek (MIA).
Heeft u geïnvesteerd in energiezuinige investeringen dan heeft u
wellicht recht op energie-investeringsaftrek (EIA).
Beide investeringen moeten wel binnen 3 maanden gemeld worden
bij de RVO nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Het
kan zijn dat de EIA in 2018 iets wordt afgebouwd dus mocht u
plannen hebben zou u ze wellicht nog in 2017 uit kunnen voeren.
Uiteraard zal uw CijferMeester u gaarne behulpzaam zijn bij deze
melding.

5. Pas op met het onbedoeld niet toevoegen aan- of per
abuis laten vrijvallen van de herinvesteringsreserve;
Verkoopt u een bedrijfsmiddel en heeft u de bedoeling op niet al
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te lange termijn weer te gaan investeren,
dan hoeft u in het jaar van verkoop over
een eventuele boekwinst geen belasting
te betalen als u de boekwinst toevoegt
aan een herinvesteringsreserve. U moet
dan wel binnen 3 jaren weer tot investering overgaan want anders moet de
boekwinst alsnog aan de winst worden
toegevoegd. Het zou jammer zijn als u
deze termijn per abuis laat verlopen. Uw
CijferMeester kan u behulpzaam zijn bij
de voorwaarden en de termijn van toevoeging en onttrekking van middelen aan
de herinvesteringsreserve.

6. Maak gebruik van de ondernemersfaciliteiten;
Vallen de inkomsten van uw onderneming onder de inkomstenbelasting, dan
kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de zelfstandigenaftrek,
meewerkaftrek of startersaftrek. Voldoet
u aan het urencriterium, hoeveel uren
werkt uw partner mee, bestaat uw onderneming nog geen vijf jaar en heeft u nog
geen drie keer startersaftrek genoten, dit
kan bepalend zijn voor de eventuele aftrekmogelijkheid. Uw CijferMeester zal dit
uiteraard met u bespreken.

7. Maak nog tijdig gebruik van verrekening winsten met verliezen uit
het verleden;
U kunt verliezen in de vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van het
voorgaande jaar of negen toekomstige
jaren. In de inkomstenbelasting zijn de
termijnen 3 jaar terug en 9 jaren vooruit.
Bespreek met uw CijferMeester of er nog
fiscale mogelijkheden zijn als de verliezen
dreigen te "verdampen", hetgeen heel
jammer zou zijn. Bovendien moet u er rekening mee houden dat de termijn van 9
jaren per 1 januari 2019 verkort naar zes
jaren. Uw CijferMeester zal dit ook uiteraard met u bespreken.

8. Maak gebruik van de giftenaftrek;
Giften aan culturele instellingen (culturele ANBI’s) mogen voor 125% van de gift
worden afgetrokken tot een maximum
van €1.250,-. Deze regeling zou per
1 januari 2018 worden beëindigd, maar is
met 1 jaar verlengd.

9. Controleer uw voorlopige aanslag;
Als u een voorlopige aanslag heeft ontvangen, controleer deze dan (of vraag uw
CijferMeester dat te doen) met de werkelijk verwachte resultaten en pas hem
indien nodig tijdig aan. Ook als u geen
voorlopige aanslag heeft ontvangen maar
wel verwacht belasting te moeten gaan
betalen, adviseren wij u om een voorlopige aangifte in te dienen. Het zou anders
zo maar kunnen zijn dat als u na afloop
van het jaar nog belasting moet nabetalen, u hier 8% (vennootschapsbelasting)
of 4% (inkomstenbelasting) over moet
betalen. Uiteraard kunt u uw CijferMeester verzoeken deze werkzaamheden voor
u uit te voeren.

10. Auto van de zaak;
Zoals u bekend zal zijn is er sprake van
een fiscale bijtelling voor gebruik van een
auto van de zaak. Deze is in de meeste
gevallen momenteel 22% van de catalo-

guswaarde. Het kan voordelig zijn om een auto aan te schaffen van
15 jaar en ouder omdat er dan sprake is van een youngtimer. In dat
geval is het belastingtarief namelijk 35% van de dagwaarde, waardoor de bijtelling veel lager uit kan vallen. In de inkomstenbelasting
kan de bijtelling overigens nooit hoger zijn dan de kosten (inclusief
afschrijving) die u in de onderneming met betrekking tot die auto
heeft gemaakt.

11. Uitstel van betaling vragen voor belastingschulden;
U kunt onder bepaalde voorwaarden zelf telefonisch uitstel van betaling aanvragen bij de belastingtelefoon tot maximaal vier maanden. Denkt u dat de termijn van vier maanden te kort is, dan zult
u schriftelijk een betalingsregeling aan moeten vragen. Overleg het
aanvragen van uitstel altijd eerst met uw CijferMeester, want heeft
u zelf reeds vier maanden uitstel gevraagd dan kan er nadien geen
schriftelijke verlenging worden aangevraagd. Uw CijferMeester is u
hierbij gaarne behulpzaam.

12. Gebruikelijk loon;
DGA’s in een B.V. hebben te maken met het gebruikelijk loon van
€ 45.000,- euro. Veel DGA’s denken dat als ze dit salaris verlonen
ze dan aan de voorwaarden voldoen. Echter indien voor uw functie
binnen de onderneming elders een veel hoger salaris van toepassing is, u een medewerker in dienst heeft met een hoger salaris
etc., kan het zijn dat u een hoger gebruikelijk loon dient toe te passen. Een lager bedrag dan € 45.000,- is alleen onder zeer strenge
voorwaarden toegestaan en wij adviseren u dit altijd vooraf aan de
Belastingdienst ter goedkeuring voor te leggen om vervelende aanslagen achteraf te voorkomen. Uiteindelijk kan de Belastingdienst
tot 5 jaar terug corrigeren. Uw CijferMeester zal u gaarne hierin adviseren.
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13. Zakelijke lening;
Verkrijgt u een geldlening van uw B.V., zorg er dan voor dat dit altijd
op zakelijke grondslagen gebeurt dus een zakelijk rentepercentage,
een aflossingsschema, verstrekte zekerheden, schriftelijke vastlegging van dit alles etc.

14. Dividend uitkeren;
Indien u dividend wilt uitkeren aan de aandeelhouders van de B.V.
moet u wel rekening houden met een uitkeringstoets. Het bestuur
dient namelijk te toetsen of de B.V., ook na de dividenduitkering nog
aan zijn verplichtingen kan voldoen. Houdt u er rekening mee, dat
als er dividend wordt uitgekeerd en een goede positieve toetsing
niet heeft plaatsgevonden, dat er dan sprake kan zijn van bestuursaansprakelijkheid met alle vervelende gevolgen van dien. Uw CijferMeester zal u hierbij gaarne adviseren en ondersteunen.

15. Pensioen in Eigen beheer
Pensioen in eigen beheer van de B.V. is niet meer. In 2017 is de wet
hierover ingrijpend gewijzigd. U dient pensioen in eigen beheer te
bevriezen, eventueel om te zetten in een Oudedagsverplichting of
ineens af te kopen tegen een fiscaal vriendelijk tarief.
Uw CijferMeester zal dit ongetwijfeld al met u besproken hebben en
we gaan ervan uit er inmiddels een besluit is genomen en acties in
gang zijn gezet.

16. Salarisadministratie;
Per 1 januari wordt het systeem van premiekorting, die u in mindering mocht brengen op de af te dragen loonheffing, omgezet in
een LoonKostenVoordeel (LKV) dat pas aan het begin van het jaar
daaropvolgend aan u wordt uitgekeerd. Het betreft hier een tegemoetkoming waar u recht op heeft als u een werknemer van 56
jaar of ouder uit een uitkeringssituatie haalt of een arbeidsbeperkte
werknemer aanneemt. Hier zijn vaste bedragen voor vastgesteld.
Uw CijferMeester zal u gaarne verder informeren over de voorwaarden en mogelijkheden.
Overigens kennen wij ook nog het LLV (lage Lonen Voordeel) voor
werknemers die een brutosalaris hebben tussen 100% en 125%
van het minimumloon van een 22-jarige. Voor deze bijdrage hoeft er
verder niets te gebeuren behalve een goede vastlegging in de salarisadministratie. Wel moet de werknemer 1248 uur verloonde uren
in 2017 hebben. Komt u daar net niet aan, dan zou het verstandig
kunnen zijn om het aantal uren te verhogen. Op basis hiervan ontvangt u automatisch begin 2018 het voordeel over het jaar 2017.

17. Btw;
Denkt u er s.v.p. aan dat u o.a. de btw over privé gebruik auto,
woning etc. in uw laatste btw-aangifte over het jaar verwerkt.
Per 1 januari 2018 vervalt de landbouwregeling in de btw en wordt
het normale btw-systeem hier ook van toepassing. Mocht dit bij u
van toepassing zijn kunt u samen met uw CijferMeester zorgen voor
een juiste en soepele overgang.
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U kunt de btw over openstaande facturen
van wanbetalers terugvragen. De vordering is in ieder geval oninbaar één jaar na
afloop van de normale betalingstermijn
van de factuur. De btw kan dan gewoon
teruggevraagd worden op de btw-aangifte. Uiteraard dient u de btw weer af
te dragen op het moment dat de factuur
alsnog toch wordt voldaan.

18.		 Werkkostenregeling;
Aan het eind van het jaar wordt bepaald
of er nog ruimte zit in de vrije ruimte of dat
u die al heeft overschreden (1,2% van het
fiscale loon). Heeft u deze overschreden
dan moet er 80% (!!) loonheffing als eindheffing afgedragen worden. Is er echter
nog ruimte dan zou u deze nog kunnen
benutten. (U zou uzelf een bonus kunnen
geven. Die bonus zou gebruikelijk moeten zijn echter de fiscus accepteert een
bedrag van € 2.400,- per persoon per
jaar aan belastingvrije vergoedingen en
verstrekkingen. (Die 2.400,- moet dan
natuurlijk wel binnen de 1,2% passen).
Uw CijferMeester die de salarisadministratie voor u uitvoert kan u hier verder
over inlichten en adviseren.

19.		Box 3 inkomstenbelasting;
Bepalend in de inkomstenbelasting zijn uw
bezittingen in box 3 op 1 januari. Wilt u derhalve per 1 januari alsnog uw box 3 vermogen verlagen, dan kan dat door o.a. nu nog
een schenking te doen of (een deel van) uw
vermogen onder te brengen in een B.V.

20.		 Belastingvrij schenken;
U mag de volgende schenkingen verrichten aan uw kinderen tussen 18 jaar en 40
jaar oud:
■■ Een eenmalige schenking van
€ 25.526,-, hierbij mag het kind zelf
beslissen wat het met het geld doet.
■■ Een eenmalige schenking van
€ 53.176,-, moet gebruikt worden
voor zijn/haar studie.
■■ Een eenmalige schenking van
€ 100.000,-, moet gebruikt worden
voor zijn/haar woning.
De schenking is eenmalig en er moet gekozen worden uit één van bovenstaande
mogelijkheden, dus niet meerdere.

WET DBA
SNEUVELT

MEER ZICHT OP PLANNEN
VOOR DE KOMENDE JAREN
Op 26 oktober jl. is het nieuwe Kabinet Rutte 3 geïnstalleerd en is er
op basis van het Regeerakkoord nu meer zicht op de plannen voor
de komende jaren. Enkele plannen van het kabinet zijn;
■■ De

inkomstenbelasting gaat in 2019 naar 2 belastingschijven:
36,93% en 49,5%;
■■ Vanaf 2021 wordt het tarief voor hypotheekrenteaftrek jaarlijks
(versneld) verlaagd met 3%. Overigens gaan ook het percentage
huurwaardeforfait en de regeling geen- of beperkte eigenwoningschuld omlaag;
■■ Het verlaagde tarief van 6% in de btw gaat per 1 januari 2019 naar 9%.
■■ De dividendbelasting voor DGA’s gaat in 2020 omhoog van 25%
naar 27,3% en in 2021 naar 28,5% Dus wilt u dividend uitkeren doe
dat dan tijdig; De overige dividendbelasting gaat per 1 januari 2019
naar 0%.
■■ Vanaf 2019 gaan de tarieven in de vennootschapsbelasting in stapjes omlaag naar 16% (tot € 200.000,-) en 21% (het meerdere boven
€ 200.000,-) van de belastbare winst;
■■ Indien u een bedrijfspand zelf in gebruik heeft, dan mag u het pand
momenteel afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. In de toekomst
mag dit nog maar tot 100% van de WOZ-waarde hetgeen gelijk is aan
de regeling die momenteel geldt als u een pand niet zelf gebruikt.

De Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA)
heeft in mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie
(VAR) opgevolgd. De Wet DBA had vanaf het
begin meteen al een slecht gesternte, want
er ontstond meteen al veel onduidelijkheid en
onrust. De Belastingdienst beloofde daarom
om de wet tot 1 juli 2018 niet te handhaven.
In het regeerakkoord is nu afgesproken om
de Wet DBA weer af te schaffen. In feite heeft
hij dus nooit gefunctioneerd, al heeft menig
ZZP’er er last van gehad bij het verkrijgen van
opdrachten. Er moet een nieuwe wet komen
die ZZP’ers en de partijen die met hen een
overeenkomst aangaan de zekerheid geven
dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het kabinet heeft besloten om partijen
uit de praktijk bij de opzet van de nieuwe wet
te betrekken.
In de nieuwe wet worden in ieder geval de
volgende uitgangspunten verwerkt;
■■ Laag uurtarief <€ 18,- voor ZZP’er, dan
is er automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst
■■ Tussen € 18,- en € 70,- moet er een toetsing plaatsvinden of er al dan niet sprake
is van dienstbetrekking of zelfstandigheid.
Een eventuele opdrachtgeversverklaring
biedt dan automatisch zekerheid bij de
ZZP’er
■■ > € 70,- uurloon wordt aangenomen dat er
sprake is van een ZZP’er.

ONTSLAGMAATREGELEN
Werknemers krijgen straks weer na drie jaren automatisch recht op een vast contract, nu is dat
na twee jaren dienstverband. Als een werkgever
straks meteen een vast contract afsluit met een
nieuwe werknemer mag hij een proeftijd van vijf
maanden af gaan spreken. Voor contracten die
meer dan twee jaren duren gaat de maximale
proeftijd naar drie maanden. Ontslaan wordt weer
eenvoudiger, werkgevers mogen verschillende
ontslagredenen weer met elkaar combineren.

Heeft iemand bij ontslag nu pas recht op een transitievergoeding
als het dienstverband meer dan twee jaren heeft geduurd, straks
heeft men er direct recht op vanaf het begin van het dienstverband en de rechter mag straks ook een extra vergoeding toekennen tot 50% van de transitievergoeding.
Heeft men nu tot 10 jaar dienstverband recht op 1/3e maandsalaris per dienstjaar en vanaf 10 jaar een ½ maandsalaris per
dienstjaar, dit wordt straks in alle gevallen 1/3e maandsalaris
per dienstjaar. Wel blijft de overgangsregeling voor vijftigplussers
bestaan.
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INTRACOMMUNAUTAIRE TRANSACTIES
Zodra u grensoverschrijdende leveringen en diensten verricht aan
ondernemers is er sprake van intracommunautaire transacties.
U dient deze aan te geven op uw btw-aangifte en daarnaast kan
er boven een bepaalde drempel sprake van een ICL/ICP-aangifte
waarop u aan moet geven aan welke afnemers u geleverd heeft
met daarbij het juiste grensoverschrijdende btw-nummer. De afnemer dient dit eveneens te doen en geeft dan uw nummer op. Uiteraard moet het totaal van die ICP/ICL-aangifte dan weer aansluiten
met de btw-aangifte.
Omdat u in dat geval geen btw aangeeft is het noodzakelijk dat u o.a.
kunt aantonen dat het een buitenlandse onderneming betreft, dat de
goederen ook daadwerkelijk het land hebben verlaten en dat de onderneming over een buitenlands btw-nummer beschikt.
Komt bijvoorbeeld een ondernemer zijn goederen bij u afhalen dan is
het moeilijk om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk het land
hebben verlaten. Nog moeilijker als hij ook nog eens contant betaalt.
Ook als u met eigen transportmiddelen de goederen naar uw buitenlandse afnemer brengt moet u d.m.v. bijvoorbeeld een rittenadministratie, getekende pakbonnen etc. aan kunnen tonen dat het grensoverschrijdende leveringen betreft. Wees hier alert op en verzamel zoveel
mogelijk bewijsstukken.
U moet het nummer dat de klant aan u verstrekt verifiëren. Hier is een
speciale website voor https://www.valdit.com/nl-nl. Ieder land heeft daarvoor weer zijn eigen regels. Zo zijn er landen die als u het nummer invoert direct de naam etc. laten zien (Frankrijk), maar bijvoorbeeld Duitsland meldt alleen of een nummer bestaat of niet. Het is ook aan u om
regelmatig te controleren of het nummer nog geldig is. Stel de onderneming is opgeheven of failliet, dan zal het nummer vervallen zijn en is het
vervelend als u u toch onterecht blijft leveren op het betreffende nummer.
Als u het nummer bij valdit.com controleert kunt u ook een pdf ontvangen
zodat u aan kunt tonen dat u ook daadwerkelijk het nummer getoetst heeft.

Stel, u geeft netjes uw levering aan, maar de
afnemer verzuimt dit of geeft een verkeerd
nummer op, bijvoorbeeld het btw-nummer
van uw onderneming, terwijl u werkt met een
btw-nummer van uw fiscale eenheid. De fiscus kan dan beide meldingen niet met elkaar
matchen en u zult een schrijven ontvangen
met de vraag om aanvullende gegevens aan
te leveren zoals facturen, eventueel pakbonnen e.d. U bent in dat geval verplicht om
binnen de gestelde tijd de gevraagde gegevens aan te leveren. Doet u dit niet dan moet
u rekening houden met een boete. De fiscus
verstuurt jaarlijks duizenden brieven met vragen om nadere informatie. Uiteindelijk wordt
veruit het grootste gedeelte van de leveringen
alsnog gematcht.
Heeft u netjes het nummer geverifieerd en
kunt u aantonen dat de goederen het land
hebben verlaten, hetgeen uiteraard makkelijker is als het een regelmatig terugkerende
klant betreft, dan kunt u met een gerust hart
de gevraagde gegevens aanleveren omdat
u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Heeft
u niet aan de verplichtingen voldaan, heeft u
geen verificatie en geen bewijs dat het een
buitenlandse ondernemer is of dat de goederen het land hebben verlaten, dan kan u dit
veel geld gaan kosten. Het kan dan zomaar
zijn dat u alsnog btw over de levering dient af
te dragen, btw die u niet ontvangen heeft en
waarschijnlijk ook niet meer zult ontvangen.
Wees hier dus voorzichtig mee en overleg bij
twijfel met uw CijferMeester.

HOE LANG
MOET IK MIJN
ADMINISTRATIE
BEWAREN?
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U moet uw zakelijke administratie
voor de fiscus minimaal 7 jaren bewaren. Het is van belang om te weten
dat als er mutaties zijn geweest van
de zakelijke bankrekening naar de
privé bankrekening en omgekeerd,
dan is de ondernemer verplicht om
ook de privé bankafschriften gedurende 7 jaren te bewaren en ter inzage te hebben.

BEPERKTE GEMEENSCHAP
VAN GOEDEREN BIJ
HUWELIJK WORDT
HOOFDREGEL
Momenteel geldt dat als je trouwt, je automatisch trouwt in
gemeenschap van goederen. Dat houdt dus in dat beide
partners 50% van de bezittingen en schulden hebben, ook
alles wat men voor het huwelijk bezat wordt gezamenlijk
bezit. Daar zijn wel uitzonderingen op, zo kunnen bijvoorbeeld erfenissen en schenkingen uitdrukkelijk toegewezen
worden aan een van beide partners en is ook pensioen persoonsgebonden (al moet dit bij een echtscheiding wel weer
verdeeld worden). Wil men dit alles niet dan moet men momenteel uitdrukkelijk besluiten om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. En om dan problemen in de toekomst
te voorkomen moet men vanaf dat moment jaarlijks een opstelling maken waarbij het overschot wordt verdeeld, zodat
altijd duidelijk blijft wie wat en hoeveel bezit. Vaak wordt die
opstelling in de praktijk niet gemaakt zodat er dan dus toch
weer problematische echtscheidingen ontstaan.
Vanaf 1 januari 2018 wordt dit alles anders. Men trouwt
vanaf dat moment niet meer automatisch in volledige

gemeenschap van goederen. Hetgeen men voordat men
huwde bezat blijft van de betreffende partner en wordt dus
bij een scheiding niet meer verdeeld. Erfenissen en schenkingen vallen automatisch vanaf 1 januari toe aan de partner die erfgenaam is en met moet dus nu uitdrukkelijk voor
kiezen om het tot de gemeenschap te laten horen. Eerst
moest men dus “uitsluiten”, nu is het andersom en moet
men “insluiten”.
Kortom, alleen de bezittingen en schulden die tijdens het
huwelijk zijn verkregen of ontstaan zijn van beide partners
gezamenlijk. Dat wordt dus nog wel even wennen.

HEEFT U NOG DE JUISTE ONDERNEMINGSVORM
VOOR UW ONDERNEMING?
Het is verstandig om regelmatig te beoordelen of uw ondernemingsvorm nog wel
de juiste is.
Heeft u een eenmanszaak dan kunt u gebruik
maken van diverse ondernemersvrijstellingen zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling. Deze
vrijstellingen mist u op het moment dat u de
eenmanszaak omzet naar een B.V. Anderzijds is het tarief in de vennootschapsbelasting momenteel nog 20% (belaste winst
< € 200.000,-) en zolang u de winst niet als
dividend uitkeert blijft het daar dan ook voorlopig bij. Pas als u dividend uitkeert betaalt
u 25% over het restant na aftrek vennootschapsbelasting. Dat is wederom 20%, dus
totaal 40% over het resultaat voor belasting.

Wat bijvoorbeeld overwegingen kunnen zijn die kunnen gelden om een
eenmanszaak om te zetten in een B.V.;
■■ Uw winst is zodanig hoog dat u een flink deel daarvan privé niet
nodig heeft en (voorlopig) in het bedrijf kunt laten.
■■ De werkzaamheden die uw onderneming verricht zijn risicovol en er
bestaat een gerede kans op calamiteiten met daarbij forse financiële
claims.
■■ Uw (startende) activiteit vereist zeer hoge investeringen en het is nog
maar de vraag in hoeverre e.e.a. in de toekomst winstgevend zal
worden.
Door het niet benodigde deel van de winst in de onderneming te laten
draagt u in 1e instantie 20% vennootschapsbelasting af en behoudt u
een groter werkkapitaal in de onderneming.
Door de risicovolle activiteiten in een B.V. onder te brengen heeft u meer
zekerheid dat u bij calamiteiten privé hier geen/minder schade (behalve
dan de aandelen in uw B.V.) van ondervindt. Ook in geval van een eventueel faillissement zal de B.V. failliet gaan en zult u verder privé hier niet
aan ten onder gaan. Dit alles geldt natuurlijk alleen als u geen privé
zekerheden heeft afgegeven voor de vennootschap.
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Regelmatig worden door
CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 280 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink
in het bericht komt u op de
pagina met onze toelichting.

Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd
door ons, zijn o.a.:
• De Subsidieregeling praktijkleren bedraagt
maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats
• Toch compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen
met kind
• Opdrachtgeversverklaring als vervanger van de Wet DBA
• Nieuwe wetgeving voor beleggers
• Wat betekent het regeerakkoord voor u als ondernemer?
• DNB haalt streep door Bovag-garantie
• Bijdragen aan duurzaam gescheiden levende
echtgenote aftrekbaar als onderhoudsverplichtingen
Uiteraard kunnen wij in dit soort berichten niet iedere situatie
bespreken. Mocht u van mening zijn dat een bericht in uw
specifieke situatie aan de orde is, dan kunt u de CijferMeester
in de buurt benaderen voor advies.

Tweets
NIEUWE CIJFERMEESTER VESTIGINGEN
Sinds de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben wij weer enkele vestigingen mogen openen. In totaal hebben wij nu
71 vestigingen waar u terecht kunt voor onze solide, professionele en persoonlijke dienstverlening.

Wilhelminastraat
12 4921 AH Made
06 - 51 40 42 10

Harm Tiesingstraat 35
9531 CB Borger
06 - 28 94 23 13

Postweg 12
7475 SG Markelo
06 - 21 21 70 52

r.devos
@cijfermeester.nl

j.ijlenhave
@cijfermeester.nl

f.bruinenberg
@cijfermeester.nl

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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