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KORT NIEUWS
Lagere aftrek kosten
eigen woning 2018

Btw op
aanschaf
zonnepanelen
tijdig
aangevraagd!
g
g
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verzoek om teruggave van btw in
verband met de aanschaf van zonnepanelen tijdig was gedaan. Dit oordeel is
niet alleen van belang voor de aankoop van zonnepanelen.
De Hoge Raad constateert dat de verplichting om (tijdig) te verzoeken om uitreiking
van een btw-aangifte, slechts geldt als btw moet worden betaald. Dit verzoek moet
namelijk uiterlijk worden gedaan binnen één maand na afloop van de aangifteperiode (maand of kwartaal) waarover de btw is verschuldigd. Volgt uit de aangifte
echter een teruggave, dan geldt deze termijn van een maand niet. In dat geval kan
ook op een later tijdstip nog worden verzocht om uitreiking van een aangiftebiljet.
Als de aangifte vervolgens binnen de door de inspecteur gestelde termijn wordt
ingediend, is het verzoek om teruggave tijdig gedaan.
Het arrest van de Hoge Raad is van belang voor alle startende ondernemers die
te laat hebben verzocht om uitreiking van een aangifte omzetbelasting waaruit een
teruggave zou volgen. Op basis van dit arrest kunnen zij alsnog een verzoek om
teruggave van btw doen. Dat geldt ook voor particulieren die vergeten zijn om de
omzetbelasting op hun zonnepanelen terug te vragen. De Belastingdienst heeft
voor deze groep een apart aanvraagformulier ter beschikking gesteld.
Hoewel de Hoge Raad oordeelt dat er in het geval van een verzoek om teruggave
geen wettelijke termijn bestaat voor het verzoek om uitreiking van een aangifte,
stelt de Belastingdienst een termijn van vijf jaar. De Belastingdienst heeft namelijk
kenbaar gemaakt dat het alsnog verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet
voor 31 december 2017 moet plaats vinden, als de zonnepanelen in 2012 zijn
aangeschaft. Heeft de aanschaf in 2013 plaats gevonden, dan moet u het verzoek
uiterlijk in 2018 doen. Deze termijn lijkt gebaseerd op een recente uitspraak van
het Europese Hof van Justitie.

Trekt u de rente voor uw eigen
woning (deels) af tegen het tarief
in de hoogste belastingschijf? Dan
krijgt u in 2018 minder aftrek. Ieder
jaar daalt namelijk het maximale
tarief van de aftrek. In 2018 is het
hoogste belastingtarief 51,95%,
maar het hoogste tarief voor de
renteaftrek is ´slechts´ 49,5%.

Multiplier, giften aan
culturele instellingen
Schenkt u aan een ANBI of aan
een steunstichting SBBI? Dan zijn
de schenkingen (behoudens een
drempel en een maximum) aftrekbaar. Gaat het om een culturele
ANBI, dan is uw voordeel nog
groter. De aftrek wordt ook in 2018
weer verhoogd met 25%, maar
maximaal € 1.250.

Aangifte schenkbelasting
over 2017
Heeft u vorig jaar een of meer
schenkingen ontvangen? Doe dan
voor 1 maart 2018 aangifte
schenkbelasting. Dient u geen
aangifte in, dan kunt u een boete
krijgen. Let op: schenkingen tot een
bedrag van € 2.147 zijn vrijgesteld.
U hoeft dan geen aangifte te doen.

Vertraging aanslag erfbelasting 2017
Heeft u onlangs aangifte erfbelasting gedaan of verzocht om een voorlopige aanslag erfbelasting? Dan ontvangt u niet
binnen de gebruikelijke termijn de (voorlopige) aanslag. De vertraging is het gevolg van de invoering van een nieuw
behandelsysteem bij de Belastingdienst. Komt u hierdoor in de problemen? Dan is het mogelijk om de Belastingdienst te
vragen om de aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag, met voorrang te behandelen. Wel moet u onderbouwen
waarom de aangifte of het verzoek voorrang verdient. Verder zal op de aanslag erfbelasting geen belastingrente in rekening
worden gebracht. Dat geldt alleen voor aangiftes die betrekking hebben op een overlijden op of na 1 januari 2017.
Als in die situatie al belastingrente in rekening is gebracht, dan zal die worden teruggegeven.
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Bitcoins
en
belasting
Cryptovaluta, zoals Bitcoins, zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Het digitale
geld is bedoeld als betaalmiddel, maar wordt momenteel veel gebruikt om te
speculeren op koersstijgingen. De koers is zeer veranderlijk. Na een enorme
stijging in 2017 tot boven de 20.000 dollar, is de waarde aan het begin van 2018
weer gedaald tot onder de 10.000 dollar.
De fiscale behandeling van deze cryptovaluta is afhankelijk van de situatie. De
belegger in cryptovaluta zal de waarde hiervan in zijn aangifte inkomstenbelasting
als onderdeel van de rendementsgrondslag in box 3 moeten vermelden. Bent u
echter actief als miner van cryptovaluta, dan zult u de opbrengsten van de cryptovaluta moeten aangeven als inkomsten uit werk en woning. Dit geldt ook als u
opereert als wisselkantoor voor cryptovaluta. Ook bij de berekening van schenken erfbelasting of de vennootschapsbelasting moet rekening worden gehouden
met een bezit aan cryptovaluta of opbrengsten uit handel of minen van cryptovaluta. Het niet vermelden van deze gegevens in de aangifte leidt tot een onjuiste
aangifte. Voor het indienen van een onjuiste aangifte kan de Belastingdienst u een
vergrijpboete opleggen. Hoewel de Belastingdienst op dit moment een bezit aan
cryptovaluta niet kan aantonen, kan de omwisseling van cryptovaluta in euro’s de
Belastingdienst op het spoor zetten van een onjuiste aangifte.

Crisisheffing niet in strijd met
Europees Recht
Het Europese Hof van Justitie (hierna: EHRM) heeft onlangs geoordeeld
dat de crisisheffing niet in strijd is met het Europees recht. Dat betekent
dat de proefprocedure tegen de crisisheffing verloren is en dat werkgevers
die zich bij de proefprocedure hebben aangesloten, de crisisheffing niet
terug krijgen.
De crisisheffing moest in 2013 en 2014 worden betaald door werkgevers.
De crisisheffing bedroeg 16% van het loon van de werknemer van het voorafgaande jaar, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Omdat de crisisheffing was verschuldigd over het loon van het voorafgaande jaar, zou sprake
zijn van terugwerkende kracht. Deze terugwerkende kracht zou in strijd zijn
met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarom
werd geadviseerd om bezwaar te maken tegen de betaling van de crisisheffing.
Aan die oproep werd door duizenden werkgevers gehoor gegeven. Vanwege
het grote aantal bezwaarschriften besloot de Belastingdienst tot een gecoördineerde aanpak. Werkgevers die bezwaar maakten tegen de crisisheffing kregen
van de Belastingdienst een voorstel om het bezwaarschrift aan te houden in
afwachting van de uitkomst van een proefprocedure. Zou de Belastingdienst
de proefprocedure verliezen, dan kregen de werkgevers recht op teruggave van
de crisisheffing.
Met de uitspraak van het EHRM is een einde gekomen aan deze proefprocedure.
De rechter oordeelde dat de terugwerkende kracht was toegestaan en de
crisisheffing overigens ook niet in strijd was met het EVRM. Werkgevers krijgen
de crisisheffing daarom niet terug.

KORT NIEUWS
Verhoging pensioenleeftijd
per 2018
Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt
de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden.
Per 1 januari is de pensioenleeftijd
omhoog gegaan van 67
naar 68 jaar. De verhoging van de
pensioenleeftijd is nodig omdat de
gemiddelde levensverwachting van
de Nederlandse bevolking stijgt.

Wijziging box 3
De box 3-belasting over vermogen
is veel mensen een doorn in het
oog. Goed nieuws: er wordt iets
gedaan aan de huidige regels.
Het heffingsvrij vermogen wordt
in 2018 verhoogd van € 25.000
naar € 30.000. Fiscaal partners
hebben dus een totale vrijstelling
van € 60.000.

Maak tijdig
bezwaar tegen
WOZ-beschikking
Eind februari worden door de
gemeenten de nieuwe WOZbeschikkingen voor het jaar 2018
verzonden. Deze beschikkingen
bevatten de WOZ-waarde van
onroerende zaken naar de
peildatum 1 januari 2017. De afgegeven beschikkingen worden
niet alleen door de gemeenten
gebruikt voor de onroerendezaakbelasting, maar ook door
de Belastingdienst. Zo zijn de
beschikkingen relevant voor
bijvoorbeeld de verhuurderheffing,
de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting
en de vennootschapsbelasting.
Gezien het steeds grotere belang
van de beschikking, loont het de
moeite om te beoordelen of de
waarde van de onroerende zaak
juist is vastgesteld en eventueel
bezwaar te maken.
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