EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015

FISCAAL NIEUWS
Afschaffen bijdrage in kosten kinderen
Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft:




de aftrek voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (Alimentatie)
de alleenstaande ouderkorting
de ouderschapsverlofkorting
Deze bijdragen van de overheid maken deel uit van de zogenoemde kindregelingen.
Een aantal kindregelingen verdwijnt of gaat op in andere regelingen, zoals
kindgebondenbudget of kinderbijslag.

Verlaag uw grondslag in box 3
U moet over uw vermogen - waaronder uw spaargeld - jaarlijks belasting betalen in
box 3 als u meer vermogen heeft dan het heffingsvrije bedrag (€ 21.139 per
belastingplichtige, € 42.278 voor fiscale partners). Hierbij wordt het vermogen elk
jaar getoetst op 1 januari. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 op
1 januari lager is. U kunt dit bijvoorbeeld bereiken door aan het einde van het jaar
met uw spaargeld:
• een deel van uw hypotheek af te lossen;
• grote uitgaven die u toch moet doen, nog aan het einde van het jaar te doen;
• hypotheekrente vooruit te betalen;
• een gift of schenking te doen.

Maak gebruik van de schenkingsvrijstelling
Tot 1 januari 2015 kunt u van zowel een familielid als een derde belastingvrij een
schenking ten behoeve van de eigen woning ontvangen van maximaal € 100.000. De
schenking voor de woning moet dienen ter verkrijging van een eigen woning, ter
bekostiging van verbetering, onderhoud of afkoop van rechten van erfpacht, opstal
of beklemming of ter aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.
Tip:
Indien u in 2014 een eigen woning heeft die in aanbouw is, kunt u ook volgend jaar
gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling.
Voorwaarde is dat u in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag
voor de nieuwbouwwoning heeft voldaan.
Let op: Er is geen notariële schenkingsakte vereist.

Toeslagen
Vermogen wat u mag bezitten per 1 januari 2015 voor de toeslagen


Zorgtoeslag
Uw situatie
U bent jonger dan de AOW-leeftijd.

Vermogensvrijstelling per persoon
€ 21.330

€ 49.566
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is niet meer dan
€ 14.431
€ 35.448
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan
€ 14.431 maar niet meer dan € 20.075
€ 21.330
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan
€ 20.075






Huurtoeslag
Uw situatie

Vermogensvrijstelling per persoon

U bent jonger dan de AOW-leeftijd.

€ 21.330

U bent jonger dan de AOW-leeftijd en een alleenstaande
ouder. U kreeg van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidie
bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006 t/m 2014
kreeg u huurtoeslag en in 2015 hebt u recht op de verhoging
van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

€ 42.278

€ 49.566
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is niet meer dan
€ 14.431.
€ 35.448
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan
€ 14.431 maar niet meer dan € 20.075.
€ 21.330
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan
€ 20.075.

LET OP: Indien uw vermogen hoger is dan bovenstaand heeft u geen recht op
de toeslag.

Nieuwe regeling voor buitenlands belastingplichtigen
Vanaf 2015 kan er niet langer gekozen worden voor behandeling als binnenlands
belastingplichtige. De vervanger de zogenoemde kwalificerende buitenlands
belastingplichtige, krijgt dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij
vermogen als een inwoner van Nederland, mits er wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:




de belastingplichtige woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland,
Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
de belastingplichtige betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in
Nederland belasting.
de belastingplichtige kunt een inkomensverklaring overleggen van de
belastingdienst van uw woonland.
Een inkomensverklaring is nodig bij de aangifte over 2015.

HET IS BELANGRIJK OM UW VOORLOPIGE TERUGGAAF 2015 EN TOESLAGEN
2015 TE CONTROLEREN EN WIJZIGINGEN AAN ONS DOOR TE GEVEN!

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Profiteer langer van laag btw-tarief in de bouw
U kunt langer gebruik maken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij
de renovatie en het herstel van woningen. Het verlaagde tarief van 6% voor
woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verlengd tot 1 juli 2015.
Let op: Rond u de dienst pas af na 1 juli 2015, dan berekend u over alle facturen
21%. (ook over reeds gefactureerde deelfacturen)

Geen VAR meer maar BGL
U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen
(BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de
gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als ondernemer door
de BGL dus geen zekerheid over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit
onderneming geniet. De opdrachtgever is straks medeverantwoordelijk voor de
aanvraag van de BGL.
Let op
U blijft voorlopig gebruik maken van de VAR 2014. Deze blijft namelijk geldig tot de
inwerkingtreding van de BGL.

Houd uw uren bij
Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u
genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren. Leg de tijd die u
besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u besteedt
aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw
onderneming. Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte
activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden
hiervan zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie.
Let op:
Ook in 2015 kunt u blijven profiteren van de ondernemersaftrek. Voorlopig blijft
deze ongemoeid.

TIPS VOOR DE DGA

Maak gebruik van het verlaagd ab-tarief
U kunt nog voor het einde van het jaar een dividenduitkering doen onder het
verlaagd aanmerkelijkbelang-tarief van 22% voor zover het inkomen uit
aanmerkelijk belang niet meer dan € 250.000 bedraagt. Met uw fiscale partner
behaalt u nog meer voordeel. U kunt tezamen totaal € 500.000 tegen 22% uitkeren
in 2014.
Let op:
In 2015 geldt weer het normale aanmerkelijk belang-tarief van 25%.
U dient een verplichte uitkeringstoets te doen alvorens tot uitkering wordt
overgegaan.
Toets het gebruikelijk loon
Het is aan te raden om te toetsen of het gebruikelijk loon van de DGA nog klopt in
2015. Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, of met het
lichaam verbonden lichamen;
• € 44.000,=.
Omdat de belastingdienst veel afspraken met inhoudingsplichtigen heeft over de
hoogte van het toe te passen loon en de belastingdienst ongeveer een jaar nodig
heeft voor het maken van nieuwe afspraken, is voor het jaar 2015 voorzien in
overgangsrecht.
Let op:

Indien u geen gebruikelijk loon opgeeft riskeert u een boete van 50%
over niet ingehouden loonheffing.

