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KORT NIEUWS
Hogere WOZ vóór
1 oktober 2015 mogelijk
Bent u het niet eens met uw WOZwaarde? Maak dan gerust bezwaar.
Dat kan sinds 1 oktober 2015 ook
als u een hogere WOZ-waarde
wilt (bijvoorbeeld om een hogere
financiering te krijgen). Volgens
de advocaat- generaal bij de
Hoge Raad is dit ook mogelijk voor
lopende procedures die zien op
waarden van jaren vóór 1 oktober
2015.

Profiteer
van een LIV

Herziening btw ook
voor kostbare diensten

Heeft u werknemers van 22 jaar en ouder in dienst die niet meer dan 125% van
het minimumloon verdienen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor
een lage-inkomensvoordeel (LIV). En daar hoeft u helemaal niets voor te doen.
Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers
met een laag inkomen.
Recht op LIV bestaat voor elke werknemer die voldoet aan de volgende criteria:
• De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
• De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal
125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder.
• De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
• De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
De hoogte van de vergoeding die werkgevers kunnen krijgen, hangt af van het
aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon.
De onderstaande vergoedingen gelden per werknemer.

Uitbetaling
De Belastingdienst zorgt voor de uitbetaling van het LIV. Dat gaat als volgt
in zijn werk.
• Vóór 15 maart 2018 stuurt het UWV een voorlopige berekening van het LIV.
Die berekening is gebaseerd op uw aangiften en correcties over 2017 die u
tot 31 januari 2018 heeft ingediend.
• Tot en met 1 mei 2018 kunt u correcties over 2017 sturen. Die worden nog
verwerkt in de definitieve berekening van het LIV.
• De Belastingdienst stuurt u vóór 1 augustus 2018 de definitieve berekening
van het LIV.
• Het LIV wordt uiterlijk op 12 september 2018 uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de
herzieningsregeling in de btw
ook voor kostbare diensten. Bij
onroerende en roerende zaken
gelden al herzieningsregelingen
van tien respectievelijk vijf jaar.
De nieuwe herzieningsregeling
geldt voor kostbare diensten
waarop voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting wordt
afgeschreven. Daarbij moet allereerst worden gedacht aan verbouwingsdiensten voor onroerende
zaken. De voorbelasting die in
aftrek is gebracht op de verbouwingsdienst, wordt vanaf 1 januari
2018 in tien jaar na ingebruikname
herzien als de verbouwingsdienst
niet langer wordt gebruikt voor
belaste prestaties. Dat geldt ook
voor andere kostbare diensten,
zoals speciaal ontwikkelde software. Daarbij geldt een herzieningstermijn van vijf jaar. De nieuwe
regeling zal ook gelden voor kostbare diensten die vóór 1 januari
2018 zijn afgenomen.

Jeugd-LIV
Vanaf 1 januari 2018 heeft u mogelijk ook recht op jeugd-LIV. Deze tegemoetkoming geldt voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar met een uurloon dat
hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon.

Meer weten? Neem dan contact op met uw RB-adviseur.
Gemiddeld uurloon

LIV per verloond uur

Maximaal LIV per jaar

€ 9,66 tot € 10,64
€ 10,64 tot € 12,08

€ 1,01
€ 0,51

€ 2.000,€ 1.000,-
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UBO-register nog niet
ingevoerd

Bijtelling
privégebruik
auto gewijzigd?
Rijdt u of uw personeel een auto van de zaak met een verlaagde bijtelling
van 14% of 20%? Dan is uw bijtelling privégebruik auto mogelijk gewijzigd.
De wijziging betreft auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per
kilometer, die vóór 1 juli 2012 voor het eerst op naam zijn gesteld. Is de auto op
of na 1 juli 2012 van eigenaar gewisseld, dan geldt de bijtelling van 14% of 20%
tot 1 juli 2017. Vanaf 1 juli 2017 is de bijtelling privégebruik voor deze auto’s
verhoogd naar 25%. Is de auto sinds 1 juli 2012 niet van eigenaar gewisseld, dan
blijft de verlaagde bijtelling nog tot en met 31 december 2018 van toepassing.
Voor andere auto’s hoeft u niet na te gaan of de auto van eigenaar is gewisseld.
Voor deze auto´s blijft de bijtelling 60 maanden duren, ook als de auto van
eigenaar is gewisseld. De termijn van 60 maanden start op de eerste dag van
de maand waarin de auto voor het eerst op naam is gesteld.
Na 60 maanden bepaalt u opnieuw de bijtelling volgens de dan geldende wetgeving.
Is op dat moment geen verlaagde bijtelling van toepassing op de desbetreffende
auto? Dan geldt het normale tarief van 25%.

Restschuld eigen woning wordt
duurder
Een restschuld bij verkoop van een eigen woning na 2017 wordt waarschijnlijk duurder. De rente over een eventuele restschuld is dan niet langer aftrekbaar.
De restschuldregeling is in 2012 ingevoerd om de doorstroming op de
woningmarkt te bevorderen. Blijft bij verkoop van een eigen woning uiterlijk op
31 december 2017 een restschuld over, dan is de rente over die restschuld nog
15 jaar na verkoop aftrekbaar. De staatssecretaris wil de restschuldregeling niet
verlengen voor verkopen na 2017. Het aantal verkooptransacties is gestegen.
De huizenprijzen stijgen, waardoor het aantal onderwater-hypotheken daalt.
Bovendien neemt dat aantal ook af door andere woningmaatregelen, zoals sinds
2013 de aflossingseis voor nieuwe eigenwoningschulden.
Verkoopt u uw eigen woning na 2017 en blijft een restschuld over, dan hoort de
schuld in box 3. De rente zelf is dan niet meer aftrekbaar, waardoor de schuld
per saldo duurder wordt. Misschien heeft u andere middelen om de restschuld
af te lossen, zoals een schenking. Onder voorwaarden is een belastingvrije
schenking mogelijk voor de aflossing van een restschuld na verkoop van een
eigen woning.
Staat uw eigen woning ‘onder water’, maar heeft u geen verkoopplannen?
Dan is de rente op de eigenwoningschuld gewoon aftrekbaar, ook als de waarde
van de woning na de aankoop is gedaald tot onder de eigenwoningschuld.

Nederland moest per 26 juni 2017
een UBO-register invoeren. (UBO)
Ultimate Beneficial Owner, oftewel
de uiteindelijk belanghebbende.
Duidelijk is dat dit niet is gebeurd.
Waarschijnlijk komt er in de tweede
helft van 2017 een wetsvoorstel
voor het UBO-register. Mogelijk
wordt daarin aangegeven dat de
nieuwe regels vanaf 2018 gelden.

Tijdig inkeren
voor 1 januari
2018
Volgens de staatssecretaris van
Financiën moet een belastingplichtige ook bij een vrijwillige
inkeer een vergrijpboete krijgen.
Zijn plan is dat vanaf 1 januari
2018 altijd een vergrijpboete
wordt opgelegd over de alsnog
aangegeven belasting.
Op dit moment wordt volgens de
wet geen boete opgelegd als een
belastingplichtige binnen twee
jaar alsnog een juiste aangifte
indient. Ook als een belastingplichtige na deze twee jaar vrijwillig inkeert, is dat reden om
de vergrijpboete te matigen. De
staatssecretaris vindt dat deze
coulance kan worden afgeschaft,
omdat de Belastingdienst nu veel
meer gegevens uit het buitenland
krijgt. Daardoor is de kans aanzienlijk toegenomen dat de
Belastingdienst zelf al constateert
dat een belastingplichtige niet al
zijn vermogen of inkomsten heeft
aangegeven. Het is dan ook niet
langer nodig belastingplichtigen
te ‘verleiden’ om dit vermogen
of die inkomsten alsnog aan te
geven.
Gezien de hoogte van de
huidige vergrijpboetes
- die kunnen oplopen tot 120%
voor buitenlandse bezittingen zullen zwartspaarders nu snel
actie moeten ondernemen.
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Kennis en expertise onder
1 dak

Handvatten
inrichtingseisen
zakelijke
bestelauto’s

Inmiddels biedt ons kantoor
onderdak aan diverse specialisten
op het gebied van zelfstandigen,
ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf, starters, zpp’ers en
particulieren. Dankzij deze
expertise is KIK accountants &
belastingadviseurs er in
geslaagd om een
menselijke maat
te blijven
behouden.

Voor bestelauto’s van de zaak die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van
goederen geldt geen forfaitaire bijtelling. Een aantal bestelauto’s zonder dubbele cabine behoort volgens de Belastingdienst tot deze categorie.
Dit blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
De forfaitaire bijtelling geldt niet voor:
• De bestelauto waarvan
- de bijrijdersstoel is verwijderd; én
- de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
• De bestelauto waarvan
- het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer van het totale vloeroppervlak bedraagt.
• De bestelauto die
- zo groot is dat deze niet in een parkeergarage past; én
- voorzien is van stellingen; én
- waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen (dus rijdt de bijrijder ook mee om andere hoofdwerkzaamheden van de onderneming uit te voeren?).
Hoe groter de auto of hoe specifieker de aanpassingen van de auto aan de aard van de onderneming, des te geringer wordt
het belang om de bijrijdersstoel te gebruiken. Volgens de Hoge Raad was bij een hoogte van 2,6 meter en een lengte van
ongeveer 6,5 meter de aanwezigheid of het gebruik van een tweede stoel in de cabine niet relevant. De bijtelling geldt ook
niet voor bestelauto’s die door ernstige vervuiling en/of vanwege de stank niet geschikt zijn voor privégebruik. Dan wordt ook
niet gekeken naar de rol van de bijrijdersstoel.
Mogelijk heeft ook u auto’s waarvoor een bijtelling op grond van deze documenten achterwege mag blijven.
Bespreek dat met uw RB-adviseur.

Fiscaal Actueel wordt met de uiterste zorg samengesteld. Het Register Belastingadviseurs (RB) aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het RB. Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging voor fiscalisten en staat voor vakmanschap, een goede advisering en actuele kennis van fiscale ontwikkelingen.
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