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Geachte lezer,

Nederland gaat over op IBAN

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van
dit jaar. Graag waren wij begonnen
met de mededeling dat 2013 het jaar
wordt waarin het economisch herstel
zich begint af te tekenen. De cijfers
lijken helaas anders uit te wijzen.
De nationalisatie van de SNS bank
was nodig om grote problemen
voor de stabiliteit van het financiële systeem en de economie te
voorkomen. Dit zal helaas leiden tot
verdere bezuinigingsmaatregelen
vanuit Den Haag. Daarnaast dreigt
met het overnemen van deze bank
door de overheid weer een belangrijke concurrent op de hypotheekmarkt te verdwijnen. Daarmee
wordt de hypotheekrente in ons
land in feite door nog maar één bank
bepaald. Al met al geen hoopgevend
beeld. Reden genoeg voor u en voor
ons om door te blijven gaan met
waar we goed in zijn. Het MKB en de
ZZP-ers zijn immers de motor van
de economie en belangrijk voor de
werkgelegenheid.

1 februari 2014 gaat Nederland over op een nieuw betalingssysteem, als onderdeel
van de invoering van één Europese betaalmarkt, SEPA (Single Euro Payments Area).
De wijziging heeft grote gevolgen voor uw interne bedrijfsvoering én uw klanten.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de artikelen in deze
nieuwsbrief, neemt u dan gerust
contact met ons op.
Wij wensen u veel leesplezier en
goede zaken.

Verder in deze nieuwsbrief:

2 Uw flex-bv en de ondertekening van
de jaarrekening
2 Belastingvrij schenken aan kinderen
tot 40 jaar
2 Aftrek studiekosten vereenvoudigd en beperkt
3 Renteaftrek voor zowel uw oude als uw
nieuwe woning?
3 Extra aftrek voor energiezuinige
en/of milieuvriendelijke investeringen
3 Soepeler uitstelbeleid Belastingdienst
4 Kapitaalverzekering omzetten naar een
KEW/BEW of SEW?
4 De alimentatieplicht van de ondernemer
in crisistijden

Wat is IBAN?
Momenteel hanteert ieder land zijn eigen
betaalproducten en -procedures.
Vanaf 1 februari 2014 gaan alle eurolanden
over op dezelfde Europese betaalvormen
en incassoproducten. Als gevolg hiervan
worden alle rekeningnummers omgezet naar
het standaard internationale bankrekeningnummer IBAN. U krijgt er dus zowel privé als
zakelijk mee te maken.
Bij de overgang naar IBAN en SEPA verandert
er veel voor bedrijven. Niet alleen bedrijven
met internationale betrekkingen, maar ook
bedrijven die alleen in Nederland zaken
doen. Zo moet u als ondernemer straks
rekening houden met nieuwe rekeningnummers, andere betaalproducten, aangepaste softwarepakketten etc.
Wilt u weten welke stappen er allemaal
ondernomen moeten worden, doet u dan
eens de ‘IBAN Impact-Check’. Dit is een
online hulpmiddel op www.overopIBAN.nl

dat bedrijven laat zien welke stappen
genomen moeten worden om klaar te
zijn voor de overgang op IBAN.
Bij de overgang op het nieuwe betaalsysteem komt aardig wat administratief
geregel kijken, wat de nodige tijd in beslag
zal nemen. Bepaalde processen moeten
voldoen aan wettelijke voorwaarden, waarbij
u mogelijk ook nog eens afhankelijk bent van
externe partijen. U hebt ook tijd nodig om te
testen of uw betalings-en incassoprocedures
correct werken. Kortom, alle reden om tijdig
actie te ondernemen. Voor u het weet is het
1 februari 2014.

Belastingdienst gaat stamrecht-BV’s
controleren
Werknemers die bij ontslag een gouden
handdruk hebben meegekregen kunnen
die onderbrengen in een stamrecht-BV.
Hiermee wordt de belastingheffing uitgesteld naar het moment waarop de BV
periodiek gaat uitkeren aan de ex-werknemer. Op de uitkeringsdatum blijkt echter
vaak dat het vermogen van de BV niet voldoende is om aan de uitkeringsverplichting
te kunnen voldoen.
Lees verder op pagina 2

Vervolg van pagina 1

De Belastingdienst heeft aangegeven dat
zij de stamrecht-BV’s gaat controleren.
Het speerpunt van de controle ligt bij BV’s
die recent zijn opgericht en BV’s die binnen
enkele jaren moeten gaan uitkeren (de
ex-werknemer is bijna 65 jaar). De Belastingdienst kijkt daarbij vooral naar dividenduitkeringen en leningsovereenkomsten
tussen de BV en de aandeelhouder.

Is de lening goed vastgelegd, is de rente
marktconform en is er een aflossingsschema
overeengekomen? Ook zal de fiscus kijken
of er zekerheden zijn gesteld zoals een
hypotheekrecht.
Een ander aandachtspunt is de wijze waarop
de ex-werknemer geld heeft onttrokken aan
het stamrechtkapitaal. Deze onttrekkingen

Uw flex-bv en de ondertekening
van de jaarrekening
Op 1 oktober 2012 is de flex-bv in werking
getreden. De doorgevoerde flexibilisering
is mede bedoeld om te komen tot een
vereenvoudiging van het vaststellen van de
jaarrekening. Voor BV’s waarin de bestuurder ook de aandeelhouder is, is bepaald dat
ondertekening van de opgemaakte jaarrekening door de bestuurder tevens geldt als
vaststelling van de jaarrekening. Daarmee
is in deze situatie de maximale termijn van
twee maanden tussen het opmaken en het
vaststellen van de jaarrekening komen te
vervallen. Indien dit ongewenst is, geven wij
u in overweging de statuten van de vennootschap te laten aanpassen door uitdrukkelijk
te laten bepalen dat de jaarrekening niet
wordt vastgesteld door ondertekening van
de jaarrekening door de bestuurder.
Op het moment dat de bestuurder, tevens
aandeelhouder, daadwerkelijk de jaarrekening ondertekent, wordt de jaarrekening dus
vastgesteld. Na vaststelling moet binnen 8
dagen worden gepubliceerd. Het niet tijdig
publiceren kan een aanleiding zijn om als
bestuurder aangesproken te worden in het
kader van onbehoorlijk bestuur.

Voorbeeld
1. De datum van opmaak van de jaarrekening 2012 is 15 mei 2013.
De bestuurder, tevens aandeelhouder,
ondertekent ook op de datum van
opmaak de jaarrekening.
Gevolg: uiterlijk op 23 mei 2013
(binnen 8 dagen na ondertekening)
moet de jaarrekening gepubliceerd zijn.
2. De datum van opmaak van de jaarrekening 2012 is op 15 mei 2013.
De bestuurder, tevens aandeelhouder,
ondertekent op 2 juni 2013 de jaarrekening, met expliciete vermelding van
deze datum van ondertekening.
Gevolg: uiterlijk op 10 juni 2013 (binnen
8 dagen na ondertekening) moet de
jaarrekening gepubliceerd zijn.

Aftrek studiekosten vereenvoudigd en beperkt
Als u of uw partner voor eigen rekening een
opleiding of studie volgt met het doel om
met de nieuwe kennis en vaardigheden een
(hoger) inkomen te behalen, dan kunt u een
deel van de kosten aftrekken. Vanaf 2013
kunt u de volgende kosten aftrekken:
• Les-, cursus- en examengeld.
• Leermiddelen als boeken, software,
dvd’s of gereedschappen als de kappersschaar voor de leerling-kapper of de
hamer voor de timmerman, maar alleen
voor zover het opleidingsinstituut deze
middelen verplicht heeft gesteld.

• Promotiekosten zoals de publicatie van
het proefschrift en de voorgeschreven
kleding voor de promotieplechtigheid.
• Noodzakelijke beschermingsmiddelen
als veiligheidshelm, gehoorbescherming
of een stofjas, mits gerelateerd aan de
gevolgde studie.
Reiskosten en kosten van levensonderhoud
zijn niet aftrekbaar. De kosten voor een
computer met randapparatuur zijn ook niet
aftrekbaar, zelfs niet als u de studie niet
zonder computer kunt volgen.

moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd
en voldoen aan de voorwaarden die aan de
stamrechtvrijstelling (uitstel van loonheffing) worden gesteld. Bij onregelmatigheden
kunnen de fiscale gevolgen ingrijpend zijn
en oplopen tot een belastingheffing van 72%
over de stamrechtvoorziening. Zorg dat uw
stamrecht-BV de toets kan doorstaan. Wij
kijken graag met u mee.

Belastingvrij schenken aan kinderen
tot 40 jaar
Ouders mogen jaarlijks een bedrag van
€ 5.141 belastingvrij schenken aan hun
kinderen. Tot een bepaalde leeftijd van
het kind mag dit bedrag eenmalig worden
verhoogd tot € 24.676. Deze leeftijdsgrens is in 2013 verhoogd van 35 naar 40
jaar. Is uw kind al 40 jaar, maar heeft hij of
zij een partner jonger dan 40, dan kan ook
van de verhoogde schenkingsvrijstelling
gebruik worden gemaakt. Onder partner
wordt verstaan de gehuwde of geregistreerde partner. Woont uw kind samen,
dan moet het kind al vijf jaar samenwonen of een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten.
In bepaalde gevallen mag zelfs € 51.407
belastingvrij worden geschonken. Deze
extra vrijstelling geldt als het kind de
schenking gebruikt voor een dure studie,
de aankoop of verbetering van de eigen
woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Overweegt u uw kind
financieel op weg te helpen bij de
aankoop van een woning, neemt u dan
even contact op. Bij een schenking is het
belangrijk bepaalde zaken vast te leggen.
U wilt immers dat de schenking bij uw
kind terecht komt ook als uw kind gaat
scheiden. Daarnaast kunnen wij u helpen
bij de aangifte schenkbelasting.

Kosten die uiteindelijk niet voor uw rekening
komen, zoals een te verwachten bijdrage van
uw werkgever, mag u niet aftrekken. Daarnaast moet u op de aftrekbare kosten een
bedrag van € 250 per partner in mindering
brengen. U mag per partner niet meer
dan € 15.000 per jaar aftrekken.
Dit maximum geldt niet voor hen die jonger
zijn dan 30 jaar en in een aaneengesloten
periode van vijf jaren al hun werktijd besteden aan de studie.

Renteaftrek voor zowel uw oude
als uw nieuwe woning?
Staat uw oude woning te koop en lukt het
u nog niet deze te verkopen? En u woont al
in uw nieuwe huis? Dan zijn het dure tijden.
U betaalt de rente (en aflossing) voor beide
woningen. Gelukkig mag u gedurende twee
jaar zowel de rente voor de lening op de
nieuwe woning als de rente voor de lening
op de oude woning aftrekken. Maar wat nu,
als uw oude huis na deze twee jaar nog niet
is verkocht?
Ook in 2013 geldt nog de verlenging van
de ‘verhuisregeling’: in plaats van twee jaar,
mag u drie jaar de rente van beide leningen
aftrekken. Deze crisismaatregel geldt ook
voor de situatie waarin u nog in uw oude
huis woont en binnen drie jaar naar uw
nieuwe woning verhuist.

Er is nog een andere tegemoetkoming in verband met de huidige economische situatie.
U mag de hypotheekrente aftrekken vanaf
het moment dat de oude woning weer leeg
te koop staat na een periode van tijdelijke
verhuur. Indien de tijdelijke verhuur uiterlijk
in 2013 wordt beëindigd en de drie jaar van
de ‘verhuisregeling’ zijn nog niet voorbij, dan
is de rente van de lening op deze woning nog
tot 1 januari 2014 aftrekbaar.

Een voorbeeld:
U verhuisde in 2010 naar uw nieuwe
woning. Uw oude huis staat sindsdien te
koop. In 2013 is de hypotheekrente voor
de nieuwe èn de oude woning aftrekbaar.
Vanaf 2014 is alleen nog de rente voor de
nieuwe woning aftrekbaar.

Extra aftrek voor energiezuinige
en/of milieuvriendelijke investeringen
Investeringen in bepaalde duurzame energie, of investeringen in energiebesparende
bedrijfsgebouwen, productieprocessen en
transportmiddelen kunnen in 2013 een
forse aftrekpost opleveren. Deze energieinvesteringsaftrek bedraagt in 2013 41,5%
van het investeringsbedrag.

Dit percentage wordt in 2014 verhoogd naar
44%. In principe kwalificeren alleen nieuwe
bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in
de zogenoemde Energielijst voor de aftrek.
Voor energie- en fossiele brandstof besparende bedrijfsmiddelen die een vastgestelde besparingsnorm halen, is aftrek
ook mogelijk.
Daarnaast kunnen ondernemers in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek. Deze wordt verleend voor investeringen
in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in
de jaarlijks te publiceren Milieulijst. Deze lijst
bevat een groot aantal gedetailleerd omschreven bedrijfsmiddelen, verdeeld over de
volgende categorieën: klimaatverandering,
duurzame productie, luchtvervuiling, overlast en gezondheid, biodiversiteit, veiligheid
en preventie, afval, grondstof en mobiliteit.
Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel
is de aftrek in 2013 36%, 27% of 13,5%
(in 2014: 40%, 30% en 15%).

Soepeler uitstelbeleid Belastingdienst
Als u uw belastingschuld niet op tijd
kunt betalen, kunt u als ondernemer de
Belastingdienst verzoeken om uitstel
van betaling. Vanaf 2013 hanteert de
Belastingdienst vanwege de crisis een
soepeler uitstelbeleid.
Tot 2013 konden ondernemers alleen
schriftelijk verzoeken om uitstel van betaling. Vanaf 2013 kan dit ook telefonisch.
Het moet dan wel gaan om kortlopend
uitstel, d.w.z. voor een periode van
maximaal vier maanden na de laatste
vervaldag van de aanslag. Het uitstel kunt
u aanvragen bij de BelastingTelefoon of
bij uw belastingkantoor.
Voor kortlopend uitstel moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
• De totale belastingschuld mag niet
hoger zijn dan € 20.000.
• Voor deze of een andere schuld is nog
geen (kortlopend) uitstel van betaling
verleend.
• Het gaat niet om een voorlopige
aanslag die in meer dan 1 termijn
betaald mag worden.
• Er is nog geen dwangbevel betekend.
• In de openstaande schuld mag geen
vergrijpboete zijn opgenomen.
• U hebt uw aangiften de afgelopen
twee tijdvakken op tijd gedaan.
Voor betalingsregelingen met een
langere looptijd hoeft u niet meer aan te
tonen dat uw betalingsproblemen zijn
veroorzaakt door de economische crisis.
Wel hebt u een verklaring van een derde
nodig, bijvoorbeeld uw accountant, en u
moet in principe voor de hele belastingschuld zekerheid kunnen geven.

De aftrek wordt verleend voor investeringen
hoger dan € 2.300. De energie-investeringsaftrek geldt voor investeringen tot maximaal
€ 118 miljoen. Beide aftrekken moeten binnen drie maanden na het investeren worden
geclaimd bij Agentschap NL. Dat kan via het
digitale loket www.agentschapnl.nl.
Een te late aanmelding is doorgaans fataal!
Raadpleeg ons tijdig voordat u gaat investeren. Daarmee voorkomt u kostbare teleurstellingen.

Kapitaalverzekering omzetten naar een KEW/BEW of SEW?
Hebt u een kapitaalverzekering afgesloten met de bedoeling hiermee uw hypotheeklening
af te lossen en is dit geen kapitaalverzekering eigen woning? Dan hebt u nog tot 1 april
2013 om de verzekering om te zetten naar een kapitaalverzekering-, beleggingsrechtof spaarrekening eigen woning (KEW, BEW of SEW). Maar is dit verstandig?
Deze vraag is eenvoudiger gesteld dan beantwoord. Indien de verzekering voor 14
september 1999 is afgesloten en sindsdien
ongewijzigd is gebleven, dan valt deze waarschijnlijk in box 3. U hoeft dan geen belasting
te betalen, zolang de waarde minder is dan
€ 123.428 (€ 246.856 voor fiscaal partners).
Omzetting kan zinvol zijn, indien de waarde
van de verzekering (binnen afzienbare tijd)
boven de vrijstelling komt.
Is de verzekering gesloten op of na 14 september 1999 dan is er geen speciale vrijstelling in box 3. Vanaf het moment dat het
totale vermogen inclusief deze verzekering
meer bedraagt dan € 21.139 (partners
€ 42.278), moet vermogensrendementsheffing worden betaald.

In dit geval kan omzetting naar een KEW,
BEW of SEW gunstig zijn. Of omzetting
verstandig is, wordt mede bepaald door
het antwoord op de vragen of u nog andere
kapitaalverzekeringen hebt en of u al eens
gebruik hebt gemaakt van een kapitaalsvrijstelling in box 1.
Bezint eer gij begint want is de verzekering
eenmaal een KEW, BEW of SEW, dan moet
de eigenwoninglening ermee worden
afgelost. U kunt het kapitaal dan niet meer
voor andere doeleinden gebruiken. En als u
daadwerkelijk wilt omzetten: denkt u er aan
dat de bank of verzekeringsmaatschappij tijd
nodig heeft om dit te kunnen verwerken.
Dus wacht niet tot 31 maart met uw
beslissing.

De alimentatieplicht van de ondernemer in crisistijden
Alimentatie wordt meestal berekend aan de
hand van de behoefte en de draagkracht van
de ex-echtgenoten. Is een van de partners
ondernemer, dan wordt diens draagkracht
gebaseerd op het gemiddelde bedrijfsresultaat over de afgelopen drie jaren. In de
huidige economische situatie kan dit tot
een vertekend beeld leiden. Rechters kijken
dan ook steeds vaker naar de te verwachten
inkomsten binnen de onderneming. De
alimentatieplichtige ondernemer moet de
rechter natuurlijk wel kunnen overtuigen dat
de resultaten in de toekomst teruglopen.
Alles goed en wel, maar wat als de alimentatie al is vastgesteld en in het echtscheidingsconvenant ook nog is overeengekomen dat
de alimentatie niet gewijzigd wordt? Zo’n
niet-wijzigingsbeding kan bij ingrijpend

gewijzigde omstandigheden door de rechter
opzij worden gezet. De afgelopen jaren is
in een aantal procedures door de rechter
bepaald dat tegenvallende bedrijfsresultaten
inderdaad een reden zijn voor het wijzigen
van de alimentatie. Het voorgaande geldt
zowel voor de IB-ondernemer als de directeur-grootaandeelhouder. Bij de DGA zal
de rechter dan ook beoordelen of deze zich
door de BV een reëel salaris laat uitkeren.
Vanaf april 2013 hanteren rechters een
andere manier voor de berekening van de
kinderalimentatie. Deze nieuwe berekeningswijze geldt alleen voor nieuwe
gevallen. De draagkracht na de scheiding
blijft bepalend, maar door invoering van
een draagkrachttabel wordt de berekening
vereenvoudigd.

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 8 februari 2013 bekende (voorgestelde) wet- en regelgeving.
Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Nieuwland Parc 11-n
2952 DA Alblasserdam
078 69 15 444
078 69 32 783
info@hakaa.nl
www.hakaa.nl

