EINDEJAARSTIPS 2018
ALLEREERST EEN TERUGBLIK!
AVG (bescherming persoonsgegevens)
2018 was wat mij betreft een jaar van meer verstikkende wetgeving. Iedereen kwam hoe dan ook in
aanraking met de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Foto’s maken op school, in
de kerk of op de sportvereniging. Veel bedrijven die begin dit jaar u de aangepaste versies van de
privacy statement toestuurden en uw toestemming vroegen om uw persoonsgegevens te gebruiken op
een rechtsgeldige grond. Dit jaar volgde ik een cursus bij de Noab over dit onderwerp en heb ik het
kantoor doorgelicht en mijn taak gedaan om uw privacy te beschermen.
WWFT (terreurbestrijding en voorkoming van witwassen)
Ook deze wet werd dit jaar aangescherpt en er komt nog meer aan. Wederom een cursus gevolgd. Deze
wet legt financiële instellingen, notarissen, advocaten, accountants- en administratiekantoren op om
cliënten te onderzoeken en te blijven volgen op ongebruikelijke transacties. Een maatschappelijke taak
die niet echt past bij de vertrouwensrelatie met mijn cliënten. Echter, ik ben trots op mijn netwerk van
cliënten en relaties die netjes en eerlijk ondernemen. Want dat gaat prima in Nederland. En ik hou
daarvan en hou het ook graag daarbij. U kunt van mij verwachten dat ik mijn invloed zal uitoefenen als
het anders loopt.
Omzetting rechtspersoon
Dit jaar was er sprake van drie omzettingen naar een BV-structuur. Dit waren leuke opdrachten om aan
mee te helpen. De BV-structuur biedt een scheiding tussen prive en zakelijk vermogen. Met name
interessant om aan te brengen bij grotere risico’s als zakelijke panden, huren van bedrijfsruimte en
personeel. Bij hogere resultaten ook fiscaal voordeliger.
DIGITAAL OF PAPIER?
Meer digitaal werken
Bewaren, archiveren, communiceren en rapporteren wil ik graag meer digitaal gaan doen. Bijvoorbeeld
mijn jaardossiers. Die wil ik compleet digitaal gaan bijhouden. Ook wil ik de rapporten in principe alleen
nog maar digitaal verstrekken. Uiteraard op verzoek kan ik ze ook op papier aanleveren. Als u bij
voorbaat zegt dat u deze op papier wil blijven ontvangen, stuur mij dan een bericht. Kostenbesparing is
niet mijn beweegreden, maar meer het gemak, de veiligheid van gegevens, opslagruimte en de tijdgeest
zijn doorslaggevend.
NOG EVEN IETS DOEN!
Geld in de kassa of portemonnee tellen op oudjaarsdag!
Veel winkeliers, marktkoopmannen en handelaren hebben te maken met contant geldverkeer. Om een
juiste kassaldo op de balans te kunnen melden, vraag ik u uw het geld in de kassa of portemonnee te
tellen op oudjaarsmiddag.
Het tellen van de voorraad
Hier kijken ondernemers en medewerkers altijd weer naar uit ☺. Het tellen (balansen) van de winkel- of
handelsvoorraad op oudjaarsmiddag. Dit is echt nodig voor de waardering van de aanwezige voorraad
op de balans. De waarde is aantallen keer inkoopprijs exclusief BTW.
Financieel overzicht 2018 van uw bankier
Tegenwoordig faciliteren banken een ruime historie aan bankafschriften en financiele overzichten. Toch
raad ik u aan deze tijdig in pdf te downloaden en op te slaan in uw digitale administratiemap. Bij het
opmaken van de jaarrekening vraag ik standaard naar het financieel overzicht 2018.

Zakelijk gereden kilometers met de privé auto declareren
Als u uw privé auto zakelijk gebruikt, mag u deze zakelijk gereden kilometers a € 0,19 declareren bij uw
IB-onderneming. Wist u dat u dan ook een deel van de voorbelasting op brandstof en onderhoud mag
terugvragen via de onderneming? Daarvoor is wel een overzicht van deze kosten nodig. Maak een
overzichtelijke lijst van zakelijke ritten en betaal uzelf uit. Spreekt voor zich dat de kosten van de privé
auto dan ook privé gedragen dienen te worden. Parkeergeld, tolgeld, e.d. zijn dan ook privé.
Ondernemers met een besloten vennootschap kunnen de BTW niet terugvragen.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA is de fiscale aanmoediging om te investeren in uw onderneming. Als u op jaarbasis boven de €
2.300, = exclusief BTW aan investeringen doet, krijgt u 28% van het investeringsbedrag aan korting. U
kunt hier dus verschillende aankopen bij elkaar optellen. Elke aankoop van een investering dient boven
de € 450, = excl. BTW te zijn.
Urencriterium 1.225 uren
Om de ondernemersaftrek te mochten toepassen, moet u meer dan 1.225 ondernemersuren gemaakt
hebben. En die moeten ook meer zijn dan uw eventuele loondiensturen. Ook indirecte uren als
schoonmaak, cursussen, administratie, reistijd naar klanten en leveranciers, enzovoort tellen mee. Zorg
er voor dat u uw uren kunt aantonen middels een agenda of Excel overzicht. Er kan wel degelijk om
gevraagd worden door de belastingdienst.
BTW correcties in aangifte BTW laatste tijdvak van 2018
Voor het privé gebruik van zakelijke goederen, vaak de auto, moet een BTW correctie plaatsvinden in
het laatste tijdvak van 2018. Houdt u rekening met een extra bedrag af te dragen.
Controleer de voorlopige aanslagen of teruggaven IB/ZVW 2018
Veel ondernemers betalen hun inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting) gedurende het jaar met
een voorlopige aanslag. Aan het einde van het jaar is meestal wel te zeggen hoe het resultaat eruit gaat
zien. Kijk even of de voorlopige aanslag gewijzigd moet worden.
VOORBEREIDEN !

BTW 6% wordt 9%
Ondernemers die hiermee te maken hebben kunnen alvast voorbereiden op deze verhoging van het
verlaagd BTW tarief. Nieuwe prijslijst maken. Factuursjabloons aanpassen. Kassasysteem aanpassen.
Enz. In offertes die u dit jaar nog opstelt, maar volgend jaar gaat uitvoeren, moet u 9% BTW vermelden.
WAT ZOU U NU VAST DOOR KUNNEN GEVEN?

Veranderingen in de salarissen per 1 januari 2019
Werkgevers verzoek ik om aanpassingen aan salarishoogten, wijzigingen van vergoedingen in verband
met de werkkostenregeling, enzovoort, tijdig aan mij door te geven.
Nieuwe werkgeverspremies 2019 doorgeven
De belastingdienst heeft reeds de nieuwe werkgeverspremies 2019 naar de werkgevers verstuurd. Wilt u
deze meteen doorsturen naar uw salarisadministrateur!

DIT JAAR NOG KANSEN BENUTTEN ! ? !
Boetevrij aflossen of oversluiten?
Mocht u overtollige middelen bezitten en nog een aflossingsvrije hypotheek, denk dan na over aflossen
of oversluiten. De aftrekbaarheid van de rente wordt in de komende vijf jaar afgebouwd naar het
belastingtarief van 37%. Oversluiten met een aftrekbare boete wordt steeds aantrekkelijker. Ook om de
lage rente nog even een tijdlang vast te zetten, is een aantrekkelijke gedachte. U heeft altijd de
mogelijkheid om 10% van uw hypotheek boetevrij af te lossen. Vergeet ook niet te kijken naar de afkoop
van de eeuwigdurende erfpacht. 2019 is het laatste jaar met een aantrekkelijke korting. Vraag uw
hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.
Geschenkenregeling
Mocht u eraan denken u werknemer(s) een kerstgeschenk te geven, weet dan dat er een belastingvrije
mogelijkheid is. De geschenkenregeling houdt in dat u per gelegenheid (!) tot maximaal € 25, = inclusief
BTW een geschenk mag geven aan uw werknemer(s). Het mag geen geld of waardebon zijn; een
persoonlijk geschenk bij een speciale gelegenheid. Een duurdere uitvoering van een kerstpakket valt in
de vrije ruimte. De geschenkenregeling valt onder de werkkostenregeling.
Jaarlijkse vrijstellingen bij schenken
Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van € 5.363, = (2018). Voor kleinkinderen
geldt een vrijstelling van € 2.147, = (2018).
Toepassen dotatie oudedagsreserve of lijfrentestorting
Voor belastingplichtigen die nog aftrekruimte hebben in de hoogste belastingschijf kunnen nog kijken
naar een dotatie in de oudedagsreserve of een storting aan een verzekeraar of bank in een
lijfrenteverzekering resp. bankspaarproduct.
Belastingrente
De belastingrente in de IB-sfeer is minimaal 4% en bij de vennootschappen minimaal 8%. Om hoge
belastingrente op aanslagen te voorkomen, gaan veel belastingplichtigen over op voorlopige aanslagen.
Daarmee betaalt u de verwachte verschuldigde belasting gedurende het betreffende jaar. Kijk of uw
voorlopige aanslagen 2018 en straks 2019 goed zijn ingeschat of dien het verzoek voor een voorlopige
aanslag tijdig in.
Afschaffing aftrek scholingsuitgaven uitgesteld
Vorig jaar melde ik u dat de aftrek van scholingskosten in de aangifte gaat verdwijnen. Dat wordt nu een
jaartje uitgesteld. De persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven vervalt waarschijnlijk per 1
januari 2020.
Proactief advies
Boekhouden komt altijd nadat de beslissingen zijn gevallen en tot actie is overgegaan. Belastingadvies
heeft zijn nut als het vóór een beslissing gegeven kan worden. Daarom vraag ik u met klem tijdig advies
in te winnen bij grote en belangrijke beslissingen. Navragen wat de fiscale consequenties zijn voorkomt
soms nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld als u een bedrijfsruimte gaat huren, of als u een nieuwe auto wilt
kopen, gaat trouwen of scheiden of kinderen krijgt. Een kamer gaat verhuren of een hypotheek wilt gaan
oversluiten. Allen hebben fiscale gevolgen die je maar beter in je besluitvorming kunt meenemen. Geef
me de kans u proactief te adviseren.
Verenigd Koninkrijk uit de EU
Het VK is vanaf 29 maart 2019 geen EU-land meer.

