Strijker Administratie & Belastingadvies

Doe nog vóór 1 januari 2019 een schenking

A

ls u nog vóór 1 januari
2019 aan uw
(klein)kinderen
schenkt, kunnen zij
gebruikmaken van de
jaarlijkse vrijstelling van
€ 5.363 (kinderen) of € 2.147
(algemene vrijstelling). Voor
kinderen tussen 18 en 40 jaar
geldt daarnaast een
eenmalige vrijstelling voor
schenkingen van € 25.731.
Hierbij valt de dag van de 40e
verjaardag nog binnen de
leeftijdsgrens. Is het een
schenking aan kinderen voor
een studie, dan is de
eenmalige vrijstelling
€ 53.602. Bij een schenking
voor een eigen woning is de
eenmalige vrijstelling zelfs €
100.800. Met betrekking tot
deze eenmalige vrijstelling is
het echter niet noodzakelijk
om haast te maken met een
schenking, want in fiscaal
opzicht maakt het in principe
geen verschil of de schenking
in 2018 of in 2019 wordt
gedaan. De vrijstelling van
€ 100.800 geldt voor iedereen
die tussen de 18 en 40 jaar is.

Tip: U bent niet verplicht het
gehele bedrag van €
100.800 in één jaar te
schenken. Het onbenutte
deel kunt u gespreid
toepassen over een periode
van maximaal twee jaren die
direct volgen op het
eerstgenoemde
kalenderjaar. Houd er wel
rekening mee dat de
toepassing van de
verhoogde vrijstelling wordt
beïnvloed als eventueel in
een voorgaand jaar al de
toepassing van een
eenmalig verhoogde
schenking plaatsvond.
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Geef btw-correctie auto op
in 4e kwartaal 2018
De btw gaat in 2018 aan u
(w bedrijf) in rekening komt
op de aanschaf, het
onderhoud en het gebruik
van de zakelijke auto, is
aftrekbaar als voorbelasting
zolang u (w bedrijf) de auto
heeft gebruikt voor belaste
omzet. Als u de auto in 2018
mede voor privédoeleinden
heeft gebruikt, moet u een
correctie toepassen in uw
eigen btw-aangifte van
2018. Als u het werkelijke
privégebruik niet heeft
bijgehouden, mag u uitgaan
van 2,7% van de
catalogusprijs (inclusief btw
en bpm). Voor bepaalde
auto's, waaronder auto's die
vijf jaar in de onderneming
zijn gebruikt, mag u een
forfait van 1,5% van de
catalogusprijs (inclusief btw
en bpm) toepassen.
Let op! Woon-werkverkeer
wordt voor de btw-heffing
als privé rijden aangemerkt.

Ga flink aan de slag met uw studie

V

olgend jaar zijn
scholingskosten voor
een opleiding of studie
gericht op een (toekomstig)
beroep waarschijnlijk voor het
laatst aftrekbaar. Het vorige
kabinet wilde namelijk de
aftrek van scholingskosten
afschaffen, maar de
afschaffing is steeds

uitgesteld. Het lijkt er nu op
dat de scholingskostenaftrek
in 2020 komt te vervallen. Als
u nog niet zo ver bent
gevorderd met uw studie, is
het dus verstandig om hier
wat meer vaart achter te
zetten. Bovendien zijn de
scholingskosten dit jaar
aftrekbaar tegen maximaal

51,95 % en in 2019 tegen
maximaal 51,75 %.
Tip: Als u ondernemer bent,
kunt u onder voorwaarden ook
na 2018 de kosten voor
scholing blijven aftrekken als
ondernemingskosten

Wacht met verkoop groene beleggingen

W

ilt u de vrijstellingen in box 3 optimaal
benutten, vergeet dan niet de vrijstelling
voor groene beleggingen. Deze
beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een
maximum van € 57.845 (bedrag 2018) per
persoon (€ 115.690 bij fiscale partners). Met de
extra heffingskorting van 0.7% levert dit in box 3
een behoorlijke belastingbesparing op. Wilt u dit
belastingvoordeel ook in 2019 benutten, dan is
het van belang dat u de groene fondsen op

1 januari 2019 (peildatum) in bezit heeft. Dus als
u overweegt om deze fondsen van de hand te
doen, houd deze dan in elk geval aan tot na
1 januari 2019.
Tip: Als u nog geen groene beleggingen heeft
maar overweegt om geld groen te beleggen,
doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari 2019.
In dat geval kunt u immers al in 2019 profiteren
van de vrijstelling én de heffingskorting.

Controleer of u voldoet aan het urencriterium voor de
zelfstandigenaftrek

O

m in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u voldoen aan het zogenaamde
urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Bij
twijfel kan de inspecteur u vragen een onderbouwing te geven van de gewerkte uren. Zorg dat u
een urenregistratie heeft waaruit blijkt dat u voldoet aan het urencriterium.

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

D

e huurtoeslag, zorgtoeslag en het
kindgebonden budget kennen een
vermogenstoets. Of er recht bestaat op
een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen
afhankelijk van het inkomen maar ook van het
vermogen van de toeslaggerechtigde, de
eventuele toeslagpartner en de eventuele
minderjarige kinderen waarover gezag wordt
uitgeoefend. Bij de huurtoeslag telt tevens het
vermogen van een medebewoner mee.

Maximale vermogen
Indien het vermogen in het toeslagjaar hoger is
dan het maximale vermogen, vervalt het gehele
recht op de betreffende toeslag. Dit wordt gepeild
op 1 januari van ieder jaar, net zoals box 3. De
maximale vermogens voor 2019 zijn onlangs
bekendgemaakt. Dat is van belang, omdat het
vermogen in box 3 op 1 januari aanstaande
beslissend is. Het vermogen in box 3 bijvoorbeeld spaargeld en aandelen - is in
principe bepalend voor uw toeslagen.

Huurtoeslag
Voor de huurtoeslag is het maximale vermogen
gelijk aan het heffingsvrij vermogen van box 3. In
2019 bedraagt dat € 30.360 per persoon, en
€ 60.720 voor toeslagpartners.

Kindgebonden budget en zorgtoeslag
Voor het kindgebonden budget en de zorgtoeslag
geldt bovenop het heffingsvrij vermogen in box 3
nog een extra drempel van € 84.416. Het
maximale vermogen komt daarmee op € 114.776
voor een alleenstaande en € 145.136 voor
toeslagpartners.

Oplossing
Om het recht op toeslagen voor 2019 niet te
verspelen, moet u rekening houden met het
vermogen per 1 januari 2019. Indien dit vermogen
te hoog is, moet voor het einde van 2018 actie
worden ondernomen. Mogelijke oplossingen zijn
het schenken van vermogen, het tijdig betalen
van schulden.
Let op! Om de omvang van het vermogen voor de
toeslagen te bepalen, kan in beginsel worden
aangesloten bij het box 3-vermogen uit de
aangifte inkomstenbelasting.
Echter, zogenaamde groene beleggingen zijn
vrijgesteld in box 3 - in 2018 tot maximaal
€ 57.845 per partner - maar tellen wel mee voor
de vermogenstoets van de toeslagen

Partner krijgt meer verlof bij geboorte kind
Als partner heb je na de geboorte van je kind
recht op verlof. De officiële term hiervoor is het
geboorteverlof, maar dit wordt ook wel
kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof
genoemd. Vanaf 1 januari 2019 gaat het
geboorteverlof voor partners van 2 dagen naar
eenmaal het aantal werkuren per week.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste
half jaar na de geboorte van de baby vijf weken
extra geboorteverlof krijgen. De
verlofmogelijkheden voor partners worden zo fors
verruimd, tot maximaal zes weken.
De week geboorteverlof kan meteen worden
opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier

weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de
kraamverzorger net weg is of later.
Minister Koolmees zorgt met zijn WIEG ( wet
invoering extra geboorteverlof) voor meer en
langere verlofmogelijkheden voor werknemers.
Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar
maximaal vijf weken extra geboorteverlof
opnemen. In die periode hebben partners recht
op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.
Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt
ook verlengd, van vier naar zes weken.
De nieuwe wet van Koolmees moet er voor
zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor
partners steeds normaler wordt.

Verhoging lage btw tarief van 6 % naar 9%
Op de factuur 6 of 9% btw?
Zoals bekend, is het kabinet voornemens om het
verlaagde btw-tarief per 1 januari 2019 te
verhogen van 6 naar 9%. Een veel gestelde
vraag is vanaf welk moment er met het btw-tarief
van 9% gerekend moet gaan worden. Hoe zit
dat?

Datum van presteren
6 of 9%? Voor de vraag of het 6%-tarief of het
9%-tarief toegepast moet worden op de prestaties
die vallen onder het lage btw-tarief, is het moment
waarop het goed is geleverd of de dienst door uw
onderneming wordt verricht van belang.

Datum van presteren in 2018.
Als de datum van presteren gelegen is in 2018,
dan is het 6%-tarief van toepassing, ook als de
factuur pas in 2019 door u aan uw afnemer wordt
uitgereikt.
Datum van presteren in 2019.
Prestaties die onder het verlaagde btw-tarief
vallen en die in 2019 worden verricht, zijn belast

met het 9%-tarief, ook als er in 2018 alvast een
bedrag vooruit wordt gefactureerd. Hiervoor geldt
echter een coulance-regeling van de
Belastingdienst (zie hierna).

Factuur
Zorg daarom altijd dat duidelijk uit de factuur blijkt
op welke datum de goederen zijn geleverd of de
dienst is verricht. Let op. Op grond van de
factuurvereisten is dit verplicht als die datum
afwijkt van de factuurdatum.
Voorbeeld 1
Fietsenmaker Daan repareert op 20 december
2018 de fiets van Jantien. Hij zal de factuur per
post opsturen. Op 3 januari 2019 verstuurt Daan
de factuur. Per 1 januari 2019 is het 9%-tarief van
toepassing, maar omdat Daan de dienst al in
2018 had verricht, vermeldt hij 6% btw op de
factuur. Hij geeft dit in zijn aangifte over het
eerste kwartaal aan bij vraag 1b.

Prestatie in 2019
Als het goed in 2019 wordt geleverd of de dienst
in 2019 wordt verricht, dan moet het verlaagde
btw-tarief van 9% worden toegepast.

Factuurdatum
Als u de factuur al in 2018 stuurt voor een dienst
in 2019, moet u op de factuur 6% btw berekenen
(dat is het tarief als u de factuur stuurt). In 2019
moet u dan 3% na factureren (aan ondernemers)
of 3% extra afdragen (particulieren).

Coulance regeling:
Vooruitbetalingen. Normaal gesproken zou dat
ook gelden voor in 2019 geleverde presentaties
die in 2018 al vooruitbetaald zijn. Op dit punt
heeft het kabinet echter aangekondigd de
ondernemers niet te willen belasten met extra
administratieve lasten.
Tip: Als u in 2018 vooruit factureert voor
prestaties in 2019, en de factuur wordt ook nog in
2018 betaald, hoeft u maar 6% btw af te dragen
en niet achteraf nog extra te berekenen.

Het einde van het jaar 2018 komt dichterbij.
Zoals ieder jaar geeft Administratiekantoor Strijker
de jaarkalender uit.
En zo ook voor 2019.
Deze kalender ligt voor u klaar op ons kantoor.

Let wel: OP = OP

Voorbeeld 2
Muziek Vof verkoopt concertkaarten. In december
2018 verkopen zij kaarten voor een concert dat in
maart 2019 plaatsvindt. De kaarten betaald de
koper in december 2018. Muziek Vof brengt 6%
btw in rekening. Ook al ligt het moment van de
prestatie in 2019, dan hoeft er in 2019 niet alsnog
3% extra btw te worden afgedragen.
Tip: Richt uw administratie tijdig in op de btwwijziging. De boekhoudprogramma’s moeten
worden aangepast alsook de
factuurvermeldingen.

