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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 2014 is het maximale (belastingvrije) bedrag vastgesteld op
€ 5.229. U mag daarnaast uw kinderen eenmalig een schenking doen van € 25.096, 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 2014 een belastingvrije schenking doen van € 2.092.
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 € 52.281 (in totaal).
Wanneer u uw kind reeds een eenmalige schenking heeft gedaan, mag u deze schenking
aanvullen tot het maximale bedrag van € 52.281.
Let op! Voor deze verhoogde eenmalige schenking dient u altijd een aangifte schenkbelasting in te
dienen! Ook als de schenking binnen de belastingvrije marge valt.
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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.
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Meld uw woninglening bij de Belastingdienst
Heeft u dit jaar een nieuwe lening voor de eigen woning niet bij een bank
of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een
familielid of bij de B.V. van uw ouder, dan moet u dit melden aan de
Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u geen hypotheekrente aftrek
voor deze nieuwe lening. U moet dit melden met het formulier ‘opgaaf
lening eigen woning’.
Als u dit formulier zelf invult, moet u inloggen op ‘Mijn Belastingdienst’
met behulp van uw Digid-code. U stuurt het formulier op bij het doen van
de aangifte inkomstenbelasting 2014, maar uiterlijk vóór 31 december
2015.
Natuurlijk kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

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.

Aftrekbare lijfrentepremies
Als u voor 2014 een lijfrentepremie wilt aftrekken op uw inkomen, dan moet deze premie uiterlijk op 31 december 2014 betaald zijn.
Let op! Het bedrag dat u daadwerkelijk van uw inkomen mag aftrekken is afhankelijk van het inkomen 2013. Dit is de zogenaamde jaarruimte.
Vraagt u ons welk bedrag voor u geldt.

Pagina 3

Fiscale informatie

Jaargang 7, nr.1
Wave boeit binnenvaart

VAR-verklaring wordt BGL
Wanneer er zzp’ers in uw onderneming werkzaam zijn (bijvoorbeeld afloskapiteins), dient u van iedere zzp’er
een kopie van zijn Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en een kopie van zijn/haar ID in uw administratie op te
nemen.
In de loop van 2015 zal de VAR-verklaring worden vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen
(BGL). De wetgever is nog bezig het een en ander de juiste vorm te geven. Over wat deze verandering voor
u inhoudt, zullen wij u te zijner tijd informeren.
De geldigheidsduur van de VAR die betrekking heeft op 2014, wordt verlengd tot de datum van de
inwerkingtreding van de Wet invoering BGL. U hoeft van uw afloskapiteins (welke in 2014 ook al bij u
werkzaam waren) geen nieuwe VAR-verklaring op te nemen in de administratie.

Subsidieregeling Praktijkleren
Sinds 1 januari 2014 bestaat de Subsidieregeling Praktijkleren. Hierbij kunt u
subsidie krijgen voor een leer-werkplek voor leerlingen in het MBO die een
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Net als het afgelopen jaar,
zullen wij in 2015 voor u nagaan of u in aanmerking komt voor deze subsidie
en deze voor uw aanvragen.

Inlenen van personeel
Wanneer u gebruik maakt van een uitzendbureau voor het bemannen van uw
schip, zijn er verschillende regels die u in acht moet nemen. Zo is het van
belang dat u zeker weet dat u met een betrouwbaar bureau zaken doet en
dat voor het (buitenlands) personeel aan alle voorwaarden wordt voldaan. In
onderstaande folders kunt u lezen waar u als inlener op moet letten.
· Zakendoen met uitzendbureaus
· Registratieplicht Waadi
Deze folders zijn op onze website te downloaden.
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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.

Informatie op www.wavebinnenvaart.nl
Graag willen wij u attent maken op de veelvoud aan informatie die via onze website voor u beschikbaar is.
Beschikbare onderwerpen:
· Belastingrentes
· T-biljet kinderen
· Toeslagen
· BTW-aftrek kosten privé-auto
· DigiD
· Studiefinanciering
· Digitale facturen
· EORI-nummer
· Zwangerschapsuitkering
· Wijzigen rekeningnummer voor teruggaaf belasting
· Bewaartermijnen administratie

Deze informatie houden wij altijd actueel en up-to-date, zodat u altijd over de juiste informatie kunt beschikken.

2, 3 en 4 juni 2015 Maritime Industry
Ook in 2015 zijn wij weer aanwezig op deze beurs in de Evenementenhal in Gorinchem!
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging en toegangskaarten van ons.

