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Heeft u recht op toeslagen? 
Ieder jaar gaan wij (n.a.v. uw aangifte inkomstenbelasting) 
na of u recht heeft op toeslagen. Als dit het geval is,    
vragen wij de toeslagen voor u aan, zodat u deze van de 
Belastingdienst gestort zult krijgen.  
U hoeft hier in principe zelf niets voor te doen.  

Vaarwel blauwe envelop 
U zult het in de verschillende media al hebben opgevangen; de blauwe envelop van 
de Belastingdienst gaat verdwijnen. U zult steeds meer berichten alleen nog digitaal 
ontvangen in een persoonlijke berichtenbox op www.mijn.overheid.nl.                
Vanaf 1 januari 2017 zult u zelfs álle correspondentie digitaal ontvangen, 2016 is 
voor een ieder een overgangsjaar. 
 
 

MijnOverheid 
Om uw berichten van de Belastingdienst, en eventueel andere organisaties, te   
kunnen bekijken dient u uw persoonlijke account te activeren. Hiervoor gaat u naar 
www.mijn.overheid.nl en logt u in met uw Digid. U kunt meteen uw persoonlijke 
berichten, zoals aanslagen inkomstenbelasting en beschikkingen voor toeslagen, 
inzien.  
 
 

DigiD 
Indien u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Om in de 
toekomst alle correspondentie van de Belastingdienst te kunnen bekijken, is het van 
belang dat iedereen zijn eigen DigiD-code aanvraagt en activeert. Wave zal als uw 
tussenpersoon de aanslagen niet meer per post ontvangen, en kan deze dus ook 
niet meer doorsturen. Ook kunnen wij de digitale correspondentie, zoals            
betalingsregelingen en mededelingen, niet voor u ophalen of inzien.                      
De elektronische kopie aanslagen zullen wij wel blijven ontvangen. 
 
Voor een uitleg hoe de DigiD aan te vragen en te activeren, verwijzen wij u naar 
onze website www.wavebinnenvaart.nl/downloads. Ook vindt u hier een toelichting 
op uw persoonlijke account op MijnOverheid en de mogelijkheden die dit biedt.  

In dit nummer: 
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Aftrekbare lijfrentepremies 
Als u voor 2015 een lijfrentepremie wilt aftrekken op uw 
inkomen, dan moet deze premie uiterlijk op  
31 december 2015 betaald zijn.  
 
Let op! Het bedrag dat u daadwerkelijk van uw inkomen 
mag aftrekken is afhankelijk van het inkomen 2014. Dit is 
de zogenaamde jaarruimte. Vraagt u ons welk bedrag 
voor u geldt. 
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Schenken 
Maak gebruik van vrijstellingen 
Als ouder mag u jaarlijks elk van uw kinderen een schenking doen, zonder dat uw kind 
schenkbelasting moet betalen. In 2015 is het maximale (belastingvrije) bedrag vastgesteld op  
€ 5.277. U mag daarnaast uw kinderen eenmalig een schenking doen van € 25.322, mits zij of hun 
partners tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Zij krijgen tot dit bedrag een belastingvrijstelling.  
Deze vrijstelling geldt per ouderpaar en niet per ouder. Dus ook als u gescheiden bent, kan het kind 
maar één keer van de vrijstelling gebruik maken. Overige verkrijgers (kleinkinderen en derden) mag  
u in 2015 een belastingvrije schenking doen van € 2.111.  
 
Indien uw kind een dure studie gaat doen of een huis gaat kopen, een aflossing op zijn  
huishypotheek doet, of kosten maakt voor het verbeteren van de eigen woning, mag u (onder  
voorwaarden) een verhoogde eenmalige schenking doen tot maximaal € 52.752 (in totaal).  
Wanneer u uw kind reeds een eenmalige schenking heeft gedaan, mag u deze schenking            
aanvullen tot het maximale bedrag van € 52.752. 
 
Let op! U dient altijd aangifte schenkbelasting in te dienen, bij een schenking boven € 5.277! Ook als 
de schenking binnen de belastingvrije marge valt. 

BTW privé-gebruik auto 
Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit    
privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan bij de 
laatste btw-aangifte van het jaar.  
 
Voor deze btw-heffing over het privé-gebruik wordt uitgegaan van 2,7% van de 
catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.  
Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de         
onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen behoort, geldt een lager 
tarief van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, 
dan mag u voor de berekening van het privé-gebruik eveneens uitgaan van 1,5%. 
 
Wanneer u zelf uw btw-aangifte verzorgt vragen wij u om met deze bijtelling 
rekening te houden. Zo voorkomt u dat u hiervoor een naheffing krijgt. 
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Fiscale bewaarplicht 
Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie 7 jaar te bewaren (de fiscale bewaarplicht). Graag  
lichten wij toe wat wordt verstaan onder ‘administratie’ en hoe u deze dient te bewaren. 
 
Wat is administratie 
Onder administratie vallen alle gegevens die de onderneming vastlegt op papier of digitaal.  
 
Wat moet u bewaren: 
-    Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen; 
-    Inkoop administratie (denk aan: pakbonnen, bunkerverklaringen etc.); 
-    Verkoop administratie (denk aan: charters, losverklaringen; T1-documenten); 
-    Ontvangen facturen; 
-    Kopieën van verzonden facturen; 
-    Bankafschriften; 
-    Contracten, overeenkomsten, offertes en andere afspraken; 
-    Agenda’s en afsprakenboeken; 
-    Correspondentie (ook e-mailverkeer); 
-    Gebruikte software en databestanden; 
-    Vaartijdenboek. 
 
Wat bewaart Wave voor u: 
-    De grootboekuitdraai van de boekingen van uw administratie; 
-    De debiteuren- en crediteurenadministratie; 
-    Door Wave opgestelde prognoses en berekeningen. 
 
Deze lijsten zijn niet uitputtend. Het kan natuurlijk zijn dat uw onderneming nog andere soorten documenten of  
bestanden bijhoudt. Ga voor uzelf na of deze onder de bewaarplicht vallen. Bij twijfel kunt u altijd bij Wave navraag  
doen. 
 
Wijze van bewaren 
Tegenwoordig worden veel gegevens oorspronkelijk digitaal vastgelegd. Denk hierbij aan de facturen die u digitaal  
ontvangt van leveranciers, facturen die u digitaal verzendt, bankafschriften, maar ook de zakelijke agenda die u  
bijhoudt met uw mobiele telefoon.  
 
De regel is als volgt: de manier waarop de gegevens oorspronkelijk zijn vastgelegd of binnengekomen, is de manier 
waarop de gegevens 7 jaar lang moeten worden bewaard. Hierop bestaan geen uitzonderingen. Een digitaal bestand  
dat is uitgeprint, moet alsnog digitaal bewaard worden! 
 

DIGITAAL BESTAND ONTVANGEN = DIGITAAL BEWAREN 
 

GEGEVENS OP PAPIER ONTVANGEN = OP PAPIER BEWAREN 
 
Om te voorkomen dat digitale bestanden tijdens een computercrash alsnog verloren gaan, is het verstandig om deze  
op te slaan om een   externe harde schijf of een USB-stick.  
 
Toegankelijkheid gegevens 
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden, bijvoorbeeld reizenoverzichten, km-registraties en 
vrachtafrekeningen. De ondernemer heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bestanden 7 jaar lang 
toegankelijk zijn. Dat wil zeggen; dat deze nog geopend en gebruikt/bekeken kunnen worden. Houdt dus  
rekening met vernieuwde software en/of besturingsprogramma’s! 

Jaargang 8, nr.1 
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24, 25 en 26 mei 2016 Maritime Industry   
Ook in 2016 zijn wij weer aanwezig op deze beurs in de 
Evenementenhal in Gorinchem!  
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging van ons.  

Versturen van uw boekhouding 
Wanneer u uw boekhouding (of een gedeelte ervan) via  
de post naar ons verstuurt, zorg ervoor dat deze in een 
goede, stevige envelop zit. Het komt voor dat enveloppen 
beschadigd en geopend bij ons binnenkomen. Om er  
zeker van te zijn dat de boekhouding veilig verstuurd  
wordt en volledig bij ons binnenkomt kunt u deze het  
beste in een doos (of een speciale sterke envelop)  
verzenden. 

Vervanging VAR-verklaring; stand van zaken 
De invoering van het systeem dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal vervangen laat nog even op zich wachten.  
De invoering is uitgesteld tot 1 april 2016. 
 
Wat houdt het nieuwe systeem in 
Als vervanging voor de VAR-verklaring zal gebruik worden gemaakt van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde 
(model)overeenkomsten. Als u als opdrachtgever en de opdrachtnemer gebruik maken van een overeenkomst die door de 
Belastingdienst is beoordeeld en goedgekeurd, dan bent u gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Voorwaarde is dan 
wel dat beide partijen zich aan deze overeenkomst houden. Als er van de overeenkomst wordt afgeweken, riskeert de  
opdrachtgever een naheffing loonheffingen. 
 
Het gebruik van een modelovereenkomst wil voor de opdrachtnemer niet zeggen dat hij automatisch zelfstandig ondernemer 
is. Hiervoor moet hij/zij aan verschillende andere voorwaarden voldoen. 
De Belastingdienst heeft op haar website (www.belastingdienst.nl) een drietal modelovereenkomsten beschikbaar gesteld, 
welke zeer algemeen van aard zijn. Op dit moment wordt er door de brancheorganisaties gewerkt aan een  
modelovereenkomst voor de binnenvaartbranche.  
 
Overgangsregeling 
Tot 1 januari 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum zal de      
Belastingdienst wel controleren, maar zal nog geen handhavingsmaatregelen nemen. De huidige VAR-verklaring blijft tot  
1 april 2016 geldig. Van de VAR-verklaringen die u reeds heeft, hoeft u tot de nieuwe regeling geen vervanging in uw  
administratie op te nemen. 

http://www.belastingdienst.nl

