Graag breng ik je langs deze weg op de hoogte van een aantal belangrijke zaken, nu het einde van
het jaar weer voor de deur staat.
Hieronder zoom ik kort in op de volgende onderwerpen:
- berichtenbox;
- wijziging voorlopige aanslag 2017;
- Toeslagen: belangrijk controleer je inkomen en vermogen!;
- investeringsaftrek;
- vermogen box 3;
- verhoogde vrijstelling EUR 100.000 vanaf 2017;
- huur woning en aftrek in bedrijf.
Voor het gemak heb ik de linkjes naar meer informatie er al bijgedaan.
Daarnaast wil ik je graag uitnodigen voor een eindejaar gesprek in december.
Als je mij de administratie toestuurt tot en met november, dan stel ik aan de hand daarvan globale
tussentijdse cijfers op voor 2016.
Vervolgens zoomen we in het gesprek in op de omzetkant, de kostenkant, waar is verbetering te
behalen, en moeten er zaken als voorlopige aanslagen/Toeslagen gewijzigd worden.
Ook handig als je voor een beslissing staat en deze graag weloverwogen wilt nemen.
Het opstellen van die cijfers en het gesprek (max 1,5 uur) biedt ik je graag aan voor EUR 100,00
exclusief BTW.
Snelstart cursus:
Er zijn steeds meer mensen die overstappen op Snelstart. Het is een heel mooi programma voor een
goede prijs. Maar het leren gebruiken van Snelstart is niet voor iedereen even makkelijk.
Ik ben benieuwd of er mensen geïnteresseerd zijn in een mini cursus? Ik denk aan 4 bijeenkomsten
van 2 uur, tweewekelijks en na 3 maanden een opfrisbijeenkomst, min 4, max 6 deelnemers.
Prijs EUR 187,50 per persoon exclusief BTW inclusief koffie/thee. Start begin februari. Voor
ondernemers die vanaf 1 januari 2017 beginnen met Snelstart.
Heb jij je al aangemeld voor de Berichtenbox?
De overgang gaat stap voor stap: alle berichten die naar je berichtenbox worden verzonden, worden
ook nog 2 jaar lang per post verzonden.
Is er een nieuw bericht in je berichtenbox : dan ontvang je een e-mail.
NB: voor sommige berichten is die 2 jaars periode al (bijna) voorbij.
Wijziging Voorlopige teruggaaf/aanslag 2017:
De voorlopige aanslag voor het komende jaar valt normaliter vanaf 1 november in de bus. De
Belastingdienst is dit jaar later, omdat nog niet alle wijzigingen volgens het Belastingplan definitief
zijn aangenomen.
Ze verwachten zelf vanaf medio december de voorlopige aanslag te verzenden.
Verwacht wordt dat de programmatuur om de (wijziging) voorlopige aanslag 2017 aan te vragen,
vanaf 1 december beschikbaar komt. Je kunt inloggen op “mijn belastingdienst” en daar is het
formulier dan te vinden.
Wanneer is het zinvol om de bestaande teruggaaf aan te passen:
- bij met name daling van Inkomen of een wijziging van inkomen uit arbeid naar inkomen uit
pensioen/uitkering;
- bij een daling van de hypotheekrente, want dan daalt de aftrekpost eigen woning;
- als je van een situatie loondienst i.c.m. ondernemerschap naar volledig ondernemerschap gaat, is
het verstandig je voorlopige teruggaaf stop te zetten.
Voorkom een hoge terugbetaling en kijk hier kritisch naar!

Het kan ook prettig zijn een (flink) deel van de belastingaanslag over je winst al vooruit te betalen, zo
reserveer je alvast voor de aanslag die achteraf komen gaat.
Meer weten? Ik hoor het graag!
Toeslagen:
Ook als je Toeslagen ontvangt, is het goed om je inkomen te controleren dat bekend is bij de
Belastingdienst.
De Belastingdienst loopt vaak jaren achter. Staat je inkomen te laag ingesteld, dan krijg je te veel
Toeslagen en moet je achteraf veel geld terugbetalen.
Goed nieuws: de Toeslagen voor 2017 gaan omhoog. Op 1 december staan de nieuwe bedragen in
“Mijn toeslagen” : log in met je DigiD en controleer wat er bekend is.
Voor Toeslagen gelden ook vermogensgrenzen (voor huurtoeslag bijv. EUR 24.437 voor
alleenstaanden, voor zorgtoeslag EUR 106.941).
Je inkomen voor de Toeslagen, is je belastbaar inkomen (bijv. bruto jaarinkomen werkgever minus
aftrek eigen woning).
Wil je weten hoe je het inkomen berekent voor de Toeslagen? Ik hoor het graag!
Investeringsaftrek:
Ook dit jaar heb je recht op investeringsaftrek (als je ondernemer bent voor de Inkomstenbelasting)
als je meer dan EUR 2.301 investeert in bedrijfsmiddelen.
De investering levert je een korting op van 28% (bij een investering tot EUR 55.745).
Een bedrijfsmiddel moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen :
- het moet meer kosten dan EUR 450 (excl. BTW als je BTW mag terugvragen, inclusief BTW als je
geen BTW afdraagt omdat je diensten onder het 0% tarief vallen)
- bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten (bijv. woningen, personenauto’s, bedrijfsmiddelen
bestemd voor verhuur)
- je moet het bedrijfsmiddel nog in 2016 in gebruik nemen : doe je dat niet, dan kun je
investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat je hebt betaald in 2016
- kosten van verbetering komen ook in aanmerking, als het bedrijfsmiddel zelf ook in aanmerking
komt (onderhoud is geen verbetering)
- het bedrag van EUR 2.301 geldt voor dit kalenderjaar : denk dus na over het naar achteren schuiven
of naar voren halen (het ene jaar EUR 1.500 uitgeven en het volgende jaar EUR 900 = gemiste kans)
Twijfel je, stem het dan even met me af.
Een korting van 28% over EUR 2.301 levert je een belastingkorting op van EUR 644 : netto zo’n EUR
250-EUR 335
Vermogen in box 3:
Vanaf 2017 wordt het vermogen in box 3 anders belast. Tot en met 2016 betaalde je 1,2%
vermogensbelasting over het saldo per 1 januari.
Vanaf 2017 worden vermogens tot EUR 100.000 minder belast. Vermogens boven de EUR 100.000
worden juist zwaarder belast.
Iedere belastingplichtige krijgt een vrijstelling van EUR 25.000.
Vanaf 2017 geldt de verhoogde vrijstelling voor EUR 100.000 weer. De voorwaarden zijn wel anders
dan deze vrijstelling in het verleden.
Zo moet de ontvanger (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar zijn en moet de schenking aan de
eigen woning worden besteed. Je hoeft niet te schenken aan een kind .
Er is een overgangsregeling in de maak voor mensen die de vrijstelling van 2015 en 2016 (vrijstelling
voor eigen woning was toen EUR 53.016) niet volledig hebben benut.
In ieder geval mag je kinderen die in het verleden een schenking hebben gehad, maar minder dan die
EUR 100.000 in 2016 en 2017 nog een extra bedrag

schenken om toch aan die EUR 100.000 te komen. Ingewikkelde materie, dus denk jij of je ouders
hierover na : neem dan snel contact op en toets of je aan de voorwaarden voldoet!
Aftrekpost huurwoning:
Als een ondernemer zijn huurwoning voor meer dan 10% gebruikt, mag hij de kosten (naar rato)
aftrekken.
De wetgeving gaat waarschijnlijk worden aangepast vanaf 2017. Dat gaat dan betekenen dat kosten
van de huurwoning niet meer aftrekbaar zijn binnen het bedrijf.
Dit omdat men het verschil in behandeling tussen een ondernemer met een koopwoning of een
huurwoning te groot vindt.
Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,
Ordning Fiscaal en Administratie

Inge klein Gunnewiek

