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Belangrijk !! Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2014
Vanaf 2014 kan een vergrijpboete van maximaal € 4.920 worden opgelegd als een belastingplichtige
opzettelijk een onjuiste voorlopige aanslag heeft aangevraagd of opzettelijk géén voorlopige aanslag
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aanvraagt. Ook de gegevens bij de aanvraag van de
voorlopige aanslag dienen stellig en zonder voorbehoud te worden opgegeven.
Het is daarom belangrijk om tijdig te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag. In januari 2014
worden de voorlopige aanslagen 2014 verstuurd. Wij beoordelen deze aanslagen op basis van uw
inkomen 2012 of, indien bij ons bekend, 2013. Op het moment dat u inschat dat de inkomsten meeof tegenvallen t.o.v. deze jaren is het belangrijk om te overleggen of u een voorlopige aanslag moet
aanvragen of dat de voorlopige aanslag aangepast moet worden. Rond de zomer zullen wij u
benaderen om informatie te verstrekken omtrent het inkomen en de uitgaven van 2014, zodat u aan
uw fiscale verplichtingen kan voldoen.

Belastingrente
Ook gaan in 2014 de percentages van de belastingrente flink omhoog waardoor het meer dan
ooit belangrijk is dat de rentetermijn zo kort mogelijk wordt gehouden. Voor de vennootschapsbelasting geldt per 1 april 2014 een belastingrente van tenminste 8%. Voor de overige
belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, geldt een belastingrente van tenminste 4%.

www.wavebinnenvaart.nl
info@wavebinnenvaart.nl
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T-biljet kinderen
Bij vakantiewerk, bijbaantjes of fulltime werk dat niet het hele jaar heeft geduurd, wordt er vaak teveel loonbelasting ingehouden.
Het teveel ingehouden bedrag aan loonbelasting kan via een T-biljet teruggevraagd worden. Deze aangiftebiljetten moeten binnen
vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de teruggave betrekking heeft, worden ingediend. De teruggave moet minimaal
€ 14 bedragen. Wanneer uw kinderen een bijbaantje hebben gehad kunt u de jaaropgave(n) naar ons opsturen zodat wij kunnen
kijken of er een teruggave inzit.
U of uw kinderen kunnen dit ook zelf doen via de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl.
Uw kinderen hebben hier dan wel een DigiD voor nodig.
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Zorgtoeslag 2014
Indien uw verzamelinkomen minder is dan € 28.482 (alleenstaande) dan heeft u recht op
zorgtoeslag. Voor gehuwden en partners geldt een maximaal verzamelinkomen van € 37.145
per jaar. Indien uw vermogen op 1 januari 2013 groter is dan € 102.499 (alleenstaande) of
€ 123.638 (partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2014 geen recht meer op
zorgtoeslag. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een
voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is, wat het
inkomen in 2014 wordt, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over
2014 of u recht heeft op zorgtoeslag. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog
de zorgtoeslag uitgekeerd.
18 jaar en ouder
Wanneer uw kinderen 18 jaar worden moeten zij zich zelfstandig gaan verzekeren voor de
zorgverzekeringswet. Ook zij hebben dan recht op zorgtoeslag. Zij kunnen dit aanvragen via
de website www.toeslagen.nl. Hiervoor moeten zij wel de beschikking hebben over een
DigiD. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin behulpzaam zijn.

Kindgebonden budget
Het Kindgebonden Budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. De voorwaarden
zijn dat u één of meer kinderen onder de 18 jaar heeft en dat u kinderbijslag ontvangt. De
hoogte van het Kindgebonden Budget hangt mede af van het inkomen van uzelf en uw
eventuele partner, alsook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. De belastingdienst bekijkt
n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor
ondernemers moeilijk in te schatten is wat het inkomen in 2014 zal zijn, bekijken wij bij het
indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2014 of u recht heeft op het Kindgebonden
Budget. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog het Kindgebonden Budget
uitgekeerd.
Indien uw vermogen op 1 januari 2014 groter is dan € 102.499 (alleenstaande) of € 123.638
(partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2014 geen recht meer op Kindgebonden
Budget.

Naar één rekeningnummer voor uitbetalingen van de Belastingdienst
De Belastingdienst betaalt vanaf 1 december 2013 bedragen, zoals een teruggaaf
van inkomstenbelasting of toeslagen, uit op één rekeningnummer.
Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Het is dan niet meer mogelijk om een
voorlopige aanslag of een toeslag door de Belastingdienst over te laten maken op
andermans rekening. Ontvangt u van de Belastingdienst bedragen op de
V.O.F. of B.V.-rekening, dan ontvangt u, als het goed is, vóór 1 maart 2014 van de
Belastingdienst een brief. U kunt natuurlijk ook altijd zelf uw rekeningnummer aan de
Belastingdienst doorgeven. U kunt dit doen door een formulier te downloaden van
onze site bij Downloads of van de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl
of u kunt bellen met de belastingtelefoon: 0800-0543.
Natuurlijk willen en kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Einde notariële akte voor periodieke giften ANBI
Vanaf 1 januari 2014 vervalt de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
in de inkomstenbelasting en dat levert een besparing op van notariskosten. De periodieke gift is vanaf volgend jaar ook aftrekbaar als deze
wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen
aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De Belastingdienst zal binnen enkele maanden
een model-schenkingsovereenkomst op de site beschikbaar stellen.
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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 2013 is het maximale (belastingvrije) bedrag vastgesteld op €
5.141. U mag daarnaast uw kinderen eenmalig een schenking doen van € 24.676, 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
2013 een belastingvrije schenking doen van € 2.057.
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 € 51.407 (in totaal). Ook
als u uw kind reeds een eenmalige schenking heeft gedaan, mag u in deze situatie een
aanvullende schenking doen tot € 51.407.

Maak gebruik van de tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling
Ontvangt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking van maximaal € 100.000 (per
schenker) voor de eigen woning, dan bent u hierover geen schenkbelasting verschuldigd. Het geld
moet u dan wel daadwerkelijk gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, voor een
verbouwing of om uw hypotheekschuld af te lossen. De schenking mag ook worden gebruikt voor de
aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning (ontstaan na 29 oktober 2012).
Iedereen mag tijdelijk van een ouder, familielid of willekeurige derde een onbelaste schenking
ontvangen van maximaal € 100.000 voor de eigen woning. De relatie tussen schenker en
ontvanger (ouder-kind) en de leeftijdsgrens van de ontvanger (tussen 18 en 40 jaar) spelen even niet.
Wel is er een beperking als u al eerder van uw ouder een bedrag geschonken heeft gekregen onder
de eenmalig verhoogde vrijstelling (2013: € 51.407). Uw ouder mag het eerder geschonken bedrag
dan nog aanvullen tot maximaal € 100.000.
Let op: er gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking
doet.
Er moet wel altijd aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangifte kunt u aangeven dat de
schenkingsvrijstelling van toepassing is. De aangifte moet ingediend zijn voor 1 maart van het jaar
volgend op het jaar van schenking. Deze aangifte is te downloaden op de site van de
belastingdienst, vanzelfsprekend kunnen wij deze ook voor u verzorgen.

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 hypotheekrenteaftrek voor deze nieuwe lening. U moet dit melden met het formulier 'opgaaf
lening eigen woning' dat de Belastingdienst op haar website ter beschikking stelt. U stuurt het formulier op bij het doen van
de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014.
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Einde aangiftebrief omzetbelasting
De Belastingdienst stopt met ingang van 1 januari 2014 met de verzending van de aangiftebrief
omzetbelasting. Deze dient ter herinnering dat het weer tijd is om uw btw-aangifte te doen. Bij deze
aangiftebrief zit ook altijd een acceptgiro. Beide komen te vervallen. De acceptgirokaart wordt in de
maand december en het 4e kwartaal 2013 al niet meer door de belastingdienst verstrekt. Wel krijgt
u begin januari eenmalig een jaaroverzicht van de Belastingdienst met daarin de aangiftetijdvakken,
de uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken.
Let op!: Wanneer wij voor u de betaling van de omzetbelasting verzorgen, dan moet er voor de
betaling van december en/of het 4e kwartaal een andere regeling getroffen worden.
Indien u zelf niet voor betaling kan zorgdragen, neemt u dan contact met ons op.

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 en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. Heeft u het afgelopen
jaar een andere auto gekocht, geeft u ons dan het kenteken door, dan kunnen wij de catalogusprijs voor u
achterhalen.
Voor de btw-heffing over het privégebruik 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 hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek
gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.
Privé-auto
Indien uw auto privé is aangeschaft en u rijdt hier ook zakelijke kilometers mee, dan geldt er een bijtelling van 1,5%
van de cataloguswaarde. U mag dan de BTW op de gebruiks- en onderhoudskosten aftrekken. Vanzelfsprekend
dient u dan wel de fakturen en brandstofbonnen te overleggen.
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In– en uitlenen van personeel
Met ingang van 1 juli 2012 is de “Wet Registratieplicht uitzendbureaus” in werking getreden. Deze wet bepaalt dat
uitzendbureaus, maar ook elke werkgever die wel eens tegen vergoeding één of meerdere werknemers aan een andere
onderneming ter beschikking stelt, bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd moet staan.
Inhuren personeel
Als u personeel inhuurt, bent u als inlener verplicht om te controleren of de uitlener op de juiste manier geregistreerd staat
bij de Kamer van Koophandel. Op de site www.kvk.nl/waadi kunt u via de Waadi check controleren of de onderneming
waarvan u personeel inhuurt, goed geregistreerd staat. Is dit niet het geval, dan moet u de onderneming wijzen op de
registratieplicht die na 1 juli geldt. De onderneming moet zich vervolgens laten registreren bij de KvK.
Let op! Dit geldt ook voor buitenlandse bedrijven waarvan u personeel inhuurt. Een kopie van het uittreksel van de
Kamer van Koophandel moet u samen met het contract van de uitlener bewaren.
U kunt het gehele artikel downloaden via onze site www.wavebinnenvaart.nl onder de button Downloads.
Storting op depot voor inlener van personeel
Werkgevers die tijdelijk personeel betrekken via een uitzendbureau, kunnen vanaf 1 juli 2015 gemakkelijker aansprakelijk
worden gesteld voor belastingschulden van het uitzendbureau. De werkgever ("inlener") moet tot maximaal 35% van de
factuur (incl. btw) storten in een depot dat het uitzendbureau ("uitlener") vanaf 1 juli 2014 moet aanhouden bij de
Belastingdienst. Gebeurt dat niet en het uitzendbureau komt zijn verplichtingen niet na, dan kan de Belastingdienst de
werkgever aansprakelijk stellen voor het niet-gestorte bedrag en ook een boete opleggen van maximaal € 7.800.
Let op! Maakt u gebruik van een uitzendbureau vraag dan tijdig om de werkwijze.

Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling
De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt met ingang van volgend jaar.
Hiervoor in de plaats komt vanaf 1 januari 2014 de subsidieregeling praktijkleren. Biedt u leer-werkplekken aan, dan is het verstandig hier nu alvast rekening mee te houden, want niet voor alle leerling-werknemers heeft u dan
recht op subsidie. Voor sommige bestaande leer-werktrajecten geldt een
overgangsregeling.
U kunt straks subsidie krijgen voor een leer-werkplek voor leerlingen in het
MBO die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL) en studenten die
een hbo-opleiding volgen in de techniek.
Voor bepaalde doelgroepen, zoals MBO-studenten die een beroepsondersteunende leerweg (BOL) volgen of VMBO-leerlingen die een leer-werktraject
doen, komt u niet in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.
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Bewaartermijnen administratie: 7 jaar
De administratie van uw onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het eind van dit jaar kunt u
dus de administratie over 2006 vernietigen. Permanente documenten zoals notariële aktes, pensioenpolissen,
vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst e.d. mogen niet worden vernietigd.
Let op: vaartijdenboeken, agenda’s etc. vallen ook onder de administratie!

DigiD
DigiD is een manier om u op websites van de overheid en organisaties te identificeren. Door middel van
een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt u inloggen op de website en verschillende zaken regelen.
Welke instellingen doen mee?
Nationale organisaties:
Gemeenten:
Provincies en waterschappen
Politie:
Zorg en zorgverzekeraars:
Pensioenoverzicht:

bijv. belastingdienst (toeslagen), SVB, Kadaster en UWV
voor bijv. uittreksels bevolkingsregister en vergunningaanvragen
doen van aangifte
digitaal indienen van declaraties en het bijhouden van het
gebruikte eigen risico
op de site mijnpensioenoverzicht.nl kunt u opvragen hoeveel
pensioen u in het verleden bij eventuele werkgevers heeft
opgebouwd.

U ziet dat er veel verschillende (soorten) organisaties zijn waarmee u digitaal zaken kunt regelen. Het
is daarom de moeite waard om een inlogcode aan te vragen. Uw DigiD is een persoonlijke inlogcode
die alleen door u te gebruiken is. Uw administratiekantoor heeft deze code niet in haar bezit. U zult
de code dus zelf moeten aanvragen.
Nadere informatie kunt u vinden op onze website www.wavebinnenvaart.nl onder de button Downloads.

Studiefinanciering

Digitale facturen

Wonen uw kinderen zelfstandig in uw eigen woning dan
kunnen zij toch in aanmerking komen voor de uitwonende
studiefinanciering. Dit gaat niet vanzelf!! Hiertoe moeten
uw kinderen bij de eerste aanvraag direct het speciale
formulier “aanvraag uitzondering GBA” insturen. Dit
formulier kunt u downloaden vanaf de site van het DUO of
vanaf onze site.

Er worden door bedrijven steeds vaker facturen digitaal naar de klant
verzonden. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar meer
worden. Wanneer u een factuur digitaal ontvangt is het van belang om
deze uit te printen en bij de administratie te voegen. Alleen op deze
manier kan de betaalde btw teruggevorderd worden. Daarnaast moet u
ook de digitale versie (het PDF-bestand) van de factuur 7 jaar bewaren,
dit behoort tot de administratie.

Let op! Op de beschikking van het DUO staat een
vervaldatum van deze uitzondering vermeld. Stuur het
formulier voor de vervaldatum opnieuw in, anders vervalt
het recht op uitwonende beurs. Met terugwerkende kracht
wordt deze beurs niet meer uitbetaald!
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EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification)
Door nieuwe Europese wetgeving krijgen alle in Europa gevestigde ondernemers een EORI-nummer toegekend. Met dit nummer kunnen
ondernemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd. U bent verplicht dit EORI-nummer bij alle douanehandelingen te
(laten) gebruiken als identificatie. Het EORI-nummer in Nederland is hetzelfde als het BTW-nummer echter zonder toevoeging van de
3 posities aan het eind. Een voorbeeld EORI-nummer is NL8090.40.593. U kunt controleren of uw nummer actief is via
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=nl. Indien deze nog niet actief is, kunt u dit via een formulier
aanvragen, welke u kunt downloaden op onze site. Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het kan voorkomen dat u van het CBS formulieren voor de productiestatistiek, kwartaalenquête e.d. ontvangt. U bent verplicht deze
formulieren in te vullen en terug te sturen naar het CBS. U kunt via een machtigingsformulier (te downloaden via www.wavebinnenvaart.nl)
ons machtigen zodat het CBS de formulieren rechtstreeks naar ons kantoor stuurt. Wij vullen deze formulieren dan voor u in en sturen het
weer terug. Indien de formulieren niet tijdig ingestuurd worden kan dit resulteren in een boete.

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen en
meewerkende echtgenoten/partners
Vrouwelijke zelfstandigen evenals meewerkende echtgenoten/partners hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en
bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomen in het kalenderjaar voordat u de
uitkering krijgt. Uw uitkering is nooit hoger dan het minimumloon. Werkt u minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming, dan heeft uw
uitkering maximaal de hoogte van het minimumloon, ongeacht wat u verdiend heeft.
Per 1 januari 2014 is dit maximaal € 1.485,60 bruto per maand.

13, 14 en 15 mei 2014 Maritime Industry (voorheen Construction & Shipping Industry)
Ook in 2014 zijn wij weer aanwezig op deze beurs in de Evenementenhal in Gorinchem!
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging en toegangskaarten van ons.

