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OTZETOROEI TKB
De groei in het midden- en kleinbedrijf
wordt slechts gedragen door één op

de tien bedrijven.De gezamenlijke

omzetgroei van het mkb (€ 30 miljard
meer omzet;3,4yo groei) wordt groten-

deels gedragen door deze kopgroep van

snelle groeiers, blijkt uit de jaarlijkse

Staat van het MKB, een uitgave van het

CBS en het Comité voor ondernemer-

schap en financiering. In totaal haalde

het mkb vorig jaar voor € 8,8 miljard
aan financiering op. Het aantal banen

in het mkb groeide met 93.000 tot3,3
miljoen mensen. De opstellers van het

rapport geven een "winstwaarschu-
wing" af: door toenemende krapte op

de arbeidsmarkt en achterblijvende
productiviteit dreiS de groei stil te
vallen.

0ptimisme
Volgens onderzoek van het FD onder

ondernemers, rekenen mkb-bedrijven
voor 2018 juist op een flinke groeispurt.

Gemiddeld verwachten de bedrijven
een omzetgroei van l0oÀ. Ondernemers

uit de logistieke dienstverlening en

de transportsector zijn het meest

optimistisch. De helft van de onderne-

mers noemt productontwikkeling en

innovaties als basis voor de groei. Ook

dit onderzoek ziet de krapte op de ar-

beidsmarkt als een probleem: bijna drie

op de vier bedrijven(72Yo) heeft moeite

voldoende gekwaliflceerd personeel aan

te trekken.

E,'0,
Benieuwd noor ciifers von uw bronche? 0p

www.siootvonhetmkb.nl kunt u de resultolen

verfiinen op bedriifsomvong, bronche, leeÍtild

of mote von groei.
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YOU]IGIIMER WI]IT AA]I
POPU1ARIIEII
Steeds meer mensen leasen een zoge-

noemde youngtimer, auto's die 15 jaar

of ouder zijn, voor zakelijk gebruik.

ln20l4 stonden 19.254 youngtimers

als zakelijke leaseauto geregistreerd,

inmiddels is dit aantal gegroeid tot

ABM - Adviesgroep

28.403, blijkt uit cijfers van BOVAG.
De brancheorganisatie schat dat het

werkelijke aantal youngtimers nog

vele malen hoger ligt. Ondememers

enzzp'ets kunnen een youlgtimer als

zakelijke auto in de boeken zetten.
BOVAG schat dat het om nog eens zo'n
twintigdui zend auto's gaat.

logere biitelling

Als u een auto van 1 5 jaar of ouder
leaset of 'op de zaak'rijdt, valt deze

onder de youngtimerregeling. De fiscale

bijtelling y an zo' n auto bedra agt 3 5%

van de dagwaarde. Omdat de auto

steeds minder waard is, gaat de bijtel-
ling voor een youngtimer bovendien elk
jaar een beetje omlaag.

De bijtelling voor auto's jonger dan

15 jaar wordt berekend over de nieuw-
waarde.

lel op!

Steeds meer Nederlondse en buitenlondse steden

honteren een milieuzone. fteck bii de oonschoÍ

von een youngtimer hoe het zil mel de uitstool,

brondslofsoorl elc.
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Brw ovER pnuÉorBRurr(
Voor auto's die tot het zakelijk ver-
mogen behoren, maar die u ook privé
gebruikÍ, moet u voor het privégebruik
btw betalen. Het woon-werkverkeer
geldt voor de btw ook als privégebruik.

De btw over het privégebruik berekent

u als volgt:
. U betaalt btw over het werkelijke

privégebruik. Dit kan alleen als u
een sluitende kilometeradministratie
bijhoudt.
Als u geen kilometeradministra-
tie heeft, stelt u de btw die u moet

betalen voor het privégebruik vast

op 2,7%o van de catalogusprijs van de

auto, inclusief btw en bpm.

Heeft u bij aankoop van een auto

geen btw afgetrokken (dit is bijvoor-
beeld het geval bij de aanschaf van

een marge-auto of een auto die u van

een particulier hebt gekocht)? Dan
geldt voor de berekening van het pri-
végebruik een percentage van 1,5%o

in plaats van2,7oÀ.

4

TEDEDElIlIG§P1ICHT §&O
Goed nieuws voor ondernemers die de

afclrachtvermindering voor speur- en

ontwikkelingswerk (S &O-regeling)
toepassen: het kabinet heeft voorgesteld

dat de verplichte mededeling(en) over

de bestede uren, kosten en uitgaven

vanaf 2018 nog maar één keer per jaar

aan het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat hoeven te worden
gedaan.

5

RIGE:RAKI(OORDs IWEE
BElÀ$tlt0§CliltYEt
Onder het nieuwe kabinet gaat de

inkomstenbelasting op de schop.

De hoogste tariefschiji van 52Yo,

verdwijnt. In de toekomst zijn er nog
maar twee belastingschijven voor box
I (belastbaar inkomen uit werk en

woning):
. voor inkomens tot € 68.000 gaat een

tarief van 36,93Yo gelden;
. daarboven gaan belastingplichtigen

een tarief van 49,5%o betalen.

Ook andere tarieven gaan op de schop

(zie hierna).

6

ZE 1Í§IA1I DIGE IIAÍTRE I( OT1AAO
Het nieuwe regeerakkoord bevat slecht
nieuws voor de IB-ondernemer. De

zelfstandigenaftrek gaat v anaf 2020

wijzigen. Het kabinet wil de zelfstan-

digenaftrek in vier jaarlijkse stappen

verlagen naar het basistarief (36,93%).

Voor zelfstandigen met een inkomen

tot € 68.000 heeft dit geen gevolgen, de

hogere inkomens gaan er in de nieuwe
plannen vanaf 2020 wel op achteruit.

Komend jaar verandert er nog niks. De

bedragen (zie tabel) blijven hetzelfde

als in 2017. Het percentage van de

MKB-winstbelasting blij ft komend j aar

onveranderd op l4%.

cl ,,,,

Bent u nu nog lB-ondernemer? Uw N0AB-

odviseur kon u odviseren of hel inleressont is

om over le stoppen noor een bv.

7

UER1AOIlIO
YE 11 1I OOISC HAP§BE 1A§II TIG

Per 2018 wordt de eerste tariefschijf
van de vennootschapsbelasting (VPB)
verlengd van € 200.000 naar € 250.000.
De tarieven in de vennootschapsbelas-

ting wordenvanaf 2019 in drie jaar tijd
afgebouwd, waardoor in 2021het tarief
voor de eerste schijf líoÀbedraagt en

voor de tweede schijf 2l%. Daar staat

tegenover dat het tarief van box 2 in
stappen omhoog gaat van 25Yo naar

28,5oh. Dit raakt dga's die de winst in
het bedrijf laten zítten in plaats van
deze uit te keren als dividend. De box
2-heffing vindt pas plaats op het mo-
ment dat de winst wordt uitgekeerd aan

de aanmerkelijk-belangaandeelhouder.

Vennootsrhopsbelosting

Uitkeringstest
De verhoging van het box 2-tarief kan
aanleiding zijn om de reserves in de bv
komende tijd versneld uit te keren als

dividend. Voor een winstuitkering geldt

sinds de introductie van de flex-bv de

zogenoemde uitkeringstest. U mag al-
leen maar dividend uitkeren als en voor
zoYer het vermogen van de bv groter

is dan de reserves die krachtens wet of
statuten moeten worden aangehouden.

Bij het beoordelen of de bv dividend
kan uitkeren, moet u rekening houden

met de pensioenverplichtingen. De

bv mag pas pensioen uitkeren als er

voldoende middelen in de bv aanwezig
zijn.

Gl ,,0,

Uw N0AB-odviseur kon u helpen bii de uitke-

ringstesl en u odviseren of een (extrol dividend-

uilkering fiscool roodzoom is.

BELÀSÏBMR BEDRAG BEI.ASTIl'lGÏARIEI

€ 0-€ 250.000 20l/o

VAl.lAF € 250.001 250/0

PRNÉGIBRUIl( BIJTELLIl'lG

O - 5OO KM PER JMR 0o/o

METR DAl,l 5OO l(Illl PER JMR Él{

o GR/I(M C02-[JIïSï00ï

4Yo

À4EER DAl{ 5OO I(/tI PER JMR É}l

> 0 GR/I(M C02-U|ïSï00ï

22Yo

AFIREKP(}ST BTDRAG

ZELFSIANDIGENAFÏREI( € 7.280

STARTERSAFTREl( €2.123

AFÏREI( VOOR SPIIJR-EN

Ol,lÏWIl(l(ELI}IGSll',IRK (S&O)

€12.522

EXÏRA S&O VOOR STARTERS € 6.264

ABM - Adviesgroep
&

BUïttLtNG AUï() l/At{ Dt ZAA|( (2017 El't 20t8}
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HYPOIHEEI(BEDRAG VOOR
IWEEVERDIE]IER§ OAAT OTHOOO
Het maximale bedrag dat tweeverdie-
ners aan hypotheek kunnen krijgen,
wordt volgend jaar verder verhoogd.
Het tweede inkomen telt vanaf 2018

voor 70%o mee. Dat is nu nog 60%o.

De komende jaren gaat het tweede

inkomen geleidelijk voor 100% meetel-
len. Volgend jaar kan er nog maar l00o/o

van de woningwaarde worden geleend,

tegen 101% dit jaar. Wel gaat de grens

voor de financiering met Nationale
Hypotheek Garantie §HG) omhoog
naar €265.000. Voor woningen waarin
wordt gernvesteerd in energiebespa-

rende voorzieningen is de NHG-grens

€ 280.900.

J{ieuwe leennormen

De leennorïnenregeling legt vast wat

consumenten op verantwoorde wijze
maximaal kunnen lenen voor de

aankoop van een woning. De normen

worden jaarlijks op basis van een

advies van het Nibud vastgelegd in de

regeling hypothecair krediet.
. Afgezïen van de ruimere mogelijk-

heden voor tweeverdieners, geldt in
2018 voor de meeste inkomenscate-
gorieën dezelfde leencapaciteit.

. De mogelijkheden om meer te lenen

bij de aankoop van een zeer energie-

zuinige woning worden uitgebreid.
. Voor kortlopende hypotheken die vol-

ledig worden afgelost is niet langer

de vaak hogere vaste toetsrente het

uitgangspunt, maar de contractrente

uit de offerte. Dit geeft meer ruimte
aan senioren die met het oog op hun
pensioen een deel van hun hypotheek

versneld willen aflossen.

Versnelde oÍbouw hypotheekrenteoÍtrek

Sinds 2014 wordt de hypotheekren-

teaftrek elk jaar met 0,5 procentpunt

afgebouwd. In 2018 is de maximale

hypotheekrenteaftrek nog maar 49,5yo.

Vanaf 2020 wordt de hypotheekrente-

aftrek - in plaats van met 0,5 procent
per jaar - versneld afgebouwd met
3%o per jaaÍ ÍLaar 37%o ín2023.De
maatregel raakt met name mensen

met hogere inkomens, vanaf ongeveer

€70.000 per jaar bruto, in de portemon-

nee. Huiseigenaren die onder deze

inkomensgrens blijven, worden in de

plannen volledig gecompenseerd door
verlaging van het eigenwoningforfait -
de box l-heffing voor woningbezitters
op basis van de WOZ-waarde - en de

inkomstenbelasting.

I
HUIZE]IBEZIIIER TIEI KIEI]IE
HYPOIHEEI§CHUlD
Voor huizenbezitters die hun hypotheek
al grotendeels hebben afgelost, bevat

het regeerakkoord slecht nieuws. De
regeling'geen of beperkte woninghy-
potheekschuld', ook wel bekend als

de wet Hillen, wordt vanaf 2019 jaar

stapsgewij s afgebouwd.

De wet Hillen houdt in dat mensen

zonder hypotheekschuld geen belasting

betalen over het eigenwoningforfait.
Deze regeling wordt nu teruggedraaid,

waardoor huiseigenaren met een (bijna)

afgeloste hypotheek hierdoor in de

toekomst toch weer belasting moeten

betalen.

r0

ffIlIDER TIJD VOOR DTPO]IERE]I
JAARREI(ElIIlIO
De tijd voor het deponeren van u\ry

jaarrekening is sinds dit jaar verkort
van dertieflflaar twaalf maanden.

Bovendien mogen aandeelhouders nog
maar vijf maanden uitstel geven (was:

zes maanden). Voor de bv gelden de

volgende termijnen:
. Binnen vijf maanden na afloop van

het boekjaar maakt u de jaarrekening

op en legt u deze voor aan de aan-

deelhouders.
. De aandeelhouders mogen het be-

ABM - Adviesgroep

stuur maximaal vijf maanden uitstel
verlenen.

. De aandeelhouders hebben vervol-
gens twee maanden de tijd voor het
vaststellen van de jaarrekening.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder
of commissaris zijn, leidt ondertekening
van de jaarrekening meteen tot vaststel-
ling. In dit geval vervalt de extra
termijn van twee maanden voor de vast-
stelling. Wanneer u de jaarrekening niet
(op tijd) deponeert, kunt u persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld bij een

faillissement van de bv.

HLerop!
Voor de ioorrekening over 201ó is de uiterste

deponeerdotum hii moximool uitste! 3l decem-

her 2017. AIs de ioorrekening niet op tiid is

vostgesleld, kon uw NOAB-odviseur u helpen bii

hel deponeren v0n de voorlopige ioorrekening.

II
OETE]IODE KO§IE]I
Gemengde kosten zijn zakelijke kosten

met een privé-element. Deze mag u
slechts voor een deel aftrekken van uw
winst. De Belastingdienst heeft een lijst
met uitgaven samengesteld, zoals de

kosten van voedsel, drank, genofnidde-

len, representatie, congressen, seminars,

studiereizen en dergelijke. De kosten die

u in dit kader maakt, kunt u voor 80o/o

aftrekken in uw aangifte. Voor reis- en

verblijfskosten geldt een aftrekbeperking
van maximaal € 1.500. Heeft u hoge

kosten, bijvoorbeeld omdat u een jubi-
leumreceptie heeft gehad, dan kunt u in
plaats van de $O%o-regel ook kiezen voor
het toepassen van de € 4.500-drempel. In
dat geval mag u het bedrag boven deze

drempel volledig afoekften.

ïip!

Uw l'l0AB-odviseur kon bii hel opstellen von de

loorciifers voor u uilrekenen welke opfie het

meest gunslig uilpokt. I
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BOX 3 ]IITUWE §IIJI.
De bekritiseerde veflnogensrende-
mentsheffing van box 3 is aangepast.

De vrijstelling in box 3 gaat omhoog

van € 25.000 naar € 30.000 per
persoon. Vanaf belastingjaar 2017 ts

het vaste tarief van 4%overvangen door

drie vermogensschijven. Als u een klein
privévermogen heeft, betekent dit een

lagere heffing. Tot een verÍnogen van

rond de € 300.000 betaalt u minder
belasting, boven dit bedrag bent u

onder de nieuwe heffingsgrondslag

slechter uit.

Box 3-voordeel groene beleggingen

Als u of uw flscale partner geld belegt

in een groenfonds, knjgt u in box 3

een vrijstelling én heffingskorting voor
groene beleggingen. Groene beleg-
gingen zijn beleggingen in fondsen die

door de Belastingdienst zijn erkend

en die investeren in projecten voor
milieubescherming.

Voor groene beleggingen geldt een extra

vrijstelling van € 57.385 per partner. U
hoeft alleen belasting te betalen als de

waarde van uw groenfondsbeleggingen

boven dit bedrag uitkomt. Behalve op

de vrijstelling hebt u ook recht op extra

heffingskorting van0,7oÀ van het bedrag

van de vrijstelling waaÍ u, eventueel

samen met uw partner, recht op hebt.

EI ,,0,

0f een fonds ols gÍoene helegging is er-

kend, kunt u checken op de site von de

Beloslingdiensl.

lnkomen uit sporen en beleggen - box 3

BTLASTINGïAMff 30%

[|EFFINGVRIJ VERMOGTN PER

PARTNER

€ 30.000

t3

ITVE§IIRI]IG§AÍTREI(

Bedrijfsmiddelen zijnzaken die u voor
een aantal jaren aanschaft. Denk aan

computers en tablets, auto's, onroerend
goed en machines. Vergunningen en

andere niet-tastbare zaken zijn imma-

teriële bedrijfsmiddelen. U heeft recht

op (kleinschaligheids)investeringsaftrek

als u voor ten minste € 2.301 aan

bedrijfsmiddelen (van € 450 of meer)

aanschaft binnen een jaar. Het extra

bedrag mag u aftrekken van de winst,
bovenop de afschrijving.

lnvesteringsoÍtÍek voor 2017 (en 2018)

EI ,,,,
(heck, ols u dit ioor een oonlol kleinere in-

vesteringsmiddelen heeft oongeschoÍ1, of hel

gezomenliike bedrog hoven de ondergrens von

€ 2.301 uilkomt. Als u mel een exlro oonkoop

voor 3l december boven dit bedrog uilkomt,

levert dit u een exlro oftrekposl 0p v0n €.644

(28% von € 2.301).

t4
ElIERGIE. E]I/O; TIIIIEU.
ITYE§TERIlIG
Als u investeert in energiebesparende

bedrijfsmiddelen of in duurzame ener-

gie, kunt in aanmerking komen voor de

Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor
201,7 is de aftrek55% (2018: 54,50À).

Voorwaarde om aanspraak te maken op

EIA is dat:
. Het bedrag aan energie-investeringen

minimaal C 2.500 per bedrijfsmiddel
is en het bedrijfsmiddel niet eerder is

gebruikt.
. Het bedrijfsmiddel op de zogenoem-

de energielijst staat (u kunt de lijst
vinden op: \ilww.rvo.n1).

. U de investering binnen drie maan-

den na het aangaan van de (aankoop)

verplichting meldt bij RVO.nl.

De voorwaarden voor de milieu-
investeringsaftrek (IWA) zijn min of
meer gelijk. Het verschil: het bedrijfs-
middel moet op de milieulijst van
RVO.nl staan.

EI ,,,,

U kunt EIA of MIA ook oonvrogen hii finonciol

leose von een nieuw hedriifsmiddel.

Milieu-investeringsoÍtrek MIA

t5

H ET 1EVE1I lAlIGlEREII I(RE DIEÍ
Met ingang van studiejaar 2017 - 2018

kan iedereen tot 55 jaar die geen recht

meer heeft op studiefinanciering geld

lenen om collegegeld of lesgeld te

betalen: het levenlanglerenkrediet.

INI,T§TERING tfl.HNSffiAuGHrDS-

IN'ÍT§ÏTRINGSAFïREK

NIET MEER DAI,I € 2.300 0olo

€ 2.301 t/M€.s6.024 28%VA}I tltï
IN\/ESÏTRIl,lGSBEDRAO

€.s6.025r/M

€ I03./48

€ 15.ó87

€ r03.749 T/M

€ 31 1.242

€ I5.óB/ VER'ïIIt'lDERD

ÍïltT7,56% VAl'l

HTT DEIL VA!\l [lET

It,l\/TSTERI}'lGSBTDRAG

BOVEl.l € I03.74B

€ 3II.243 EN MEER Ao/o

INVTSïERII'IGSBEDRAG € 2.500 .

€ 24.999.999 EN

MIAfTR(ENTA6E

Ii4ILIEUINVESIERIl'lG CAIEG0RIt I 36l/o

ÀllILIEU.INIIESTERIl.lc CATEGORIE II 27Yo

II/IILITU{i,IVTSTERING CATEGORIE III 13,5Y0

'JERMOGTN
H§ITT RTNDEMTI.Iï

2017 20t I
€0-€r00.000 2,87Ys 2,650/,

€ r00.001 -€ r.000.000 4,60/0 4,52%

vAl{Ar € r.000.001 5,39% 5,ïBliO

ABM - Adviesgroep
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In deze tijd, met een snel veranderende

arbeidsmarkt, is er behoefte aan een

voortdurende bij- en omscholing. Met
het levenlanglerenkrediet kunt u tegen

gunstige voorwaaÍden uw les- of colle-
gegeld lenen voor een wettelijk erkende

opleiding in het hoger onderwijs of
een beroepsopleidende leerweg in het

mbo. Het achterliggende idee is dat

iedereen zich kan blijven ontwikkelen
om zo de veranderingen in de eigen

baan bij te houden of om makkelijker
van de ene baan naar de andere baan te

kunnen overstappen.

De hoogte van het levenlanglerenkre-

diet hangt afvan de hoogte van het col-
legegeld of lesgeld dat u moet

betalen. U kunt het krediet aanvragen

voor de duur van de opleiding. Voor de

meeste studies is dit vier jaar. Voor een

deeltijdopleiding is dit vijfjaar. Voor de

'studielening' geldt dezelfde rente die

studenten met recht op studieflnancie-

ring hebben.

U moet de lening binnen vijftien jaar

terugbetalen, te beginnen op 1 januari

na het afronden van de studie. De

hoogte van de aflossing is afhankelijk
van uw inkomen. De rente staat dan

telkens voor 5 jaar vast.

U kunt het levenlanglerenkrediet

aanvragen bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO).

ló
1001r DooRBETAII ll0§ PllC Hr B lJ
ZIEKIE
De nieuwe coalitiepartijen hebben

in het regeerakkoord aangegeven de

verplichte loondoorbetalingsperiode

bij ziekte voor'kleine' werkgevers (tot

25 werknemers) van twee naar één jaar

terug te willen brengen. Blijft de werk-
nemer na 52 weken ziek, dan betaalt

UWV zijn loon in het tweede ziektejaar.

Voor niets gaat alleen de zon op: voor
de collectieve kosten van het tweede

ziektejaar moeten de kleine werkgevers

een uniforme lastendekkende premie

gaanbetalen. Dit betekent dat de ziek-
tekosten van het tweede jaar worden

uitgesmeerd over het hele mkb. Als het

zieldeveruuim in uw bedrijf laag is,

betekent dit op termijn vermoedelijk
een hogere premie.

t7
wErrElUK n! rriluil(J EuGDl
100lt
De brutobedragen van het wettelijk mi-
nimumloon en het minimumjeugdloon
stijgen I januari 2018.

Het wettelijk brutominimumloon
(WNtr ) voor werknemers van22 jaar

en ouder bij een volledig dienstverband

wordt per I januari 2018:

€ 1.578,00 per maand;

C 364,15 per week;

C72,83 per dag.

Lel op!

De leeffiid voor hel volwossen minimumloon is

sinds I iuli 2017 verloogd von 23 noor 22 ioor.

Voor iongeren von 22ioor en ouder koml u

mogelilk in oonmerking voor hel loge-inkomens-

voordeel (UV).

r8

PAYROlillIO
Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel

waarin het soepeler arbeidsrechtelijk

regime van de uitzendovereenkomst

buiten toepassing wordt verklaard en

werknemers op het vlak van primaire

en secundaire arbeidsvoorwaarden ten

minste gelijk moeten worden behandeld

met werknemers bij de inlener.

De definitie van de uitzendovereen-

komst blijft ongemoeid. Payrolling
blijft mogelijk, maar wordt zodanlg

voÍngegeven dat het een instrument is

voor het 'ontzorgen'van werkgevers en

niet voor concurrentie op arbeidsvoor-

waarden.

t9

zzP-
OPDRACHTGEVER§VERI(IARITO
De omstreden \Met DBA wordt
vervangen. Daarvoor in de plaats komt
de'opdrachtgeversverklaring' die
opdrachtgevers vooraf online via een

webmodule moeten gaafl invullen. Met
deze opdrachtgeversverklaring krrj gt

een opdrachtgever zekerheid vooraf
van vrijwaring van loonbelasting en

premies werknemersverzekeringen,
tenzij hij de vragen niet naar waarheid
heeft ingevuld.
De nieuwe wet dient twee doelen:

enerzijds echte zelfstandigen én hun
inhuurders de zekerheid bieden dat er

geen sprake is van een dienstverband en

anderzij ds schij nzelfstandigheid voor-
komen. De zzp'ers aan de onderkant
van de inkomstenkant - ook wel aange-

duid als schrln-zzp'ers - krijgen extra
bescherming. Bij de uitwerking van de

wet worden veldpartijen betrokken en

worden zowel de handhaafbaarheid als

de effecten op de administratieve lasten

onderzocht. Twee in het oog springende

vernieuwingen:

loog torieÍ: oltild orbeidsoveÍeenkomst
Voor zzp'ers aan de onderkant van de

markÍ wordt bepaald dat altijd sprake

is van een arbeidsovereenkomst bij
een laag tarief in combinatie met een

langere duur van de overeenkomst of
een laag tarief in combinatie met het

verrichten van reguliere bedrij fsactivi-
teiten. De definitie van een laag tarief
is een vergoeding die overeenkomt met

loonkostentot 125Yo van het wettelijk
minimumloon (de grens die bijvoor-
beeld ook voor het lage-inkomensvoor-

deel (LIV) wordt gehanteerd) of met de

laagste loonschalen in cao's.

Hoog torief:'opl oul'YooÍ de loonbe-

losfi n g/werknemersyeÍzekeÍingen

Als sprake is van een hoog tarief in
combinatie met een kortere duur van

de overeenkomst of een hoog tarief

ABM - Adviesgroep
&
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in combinatie met het niet verrichten
van reguliere bedrij fsactiviteiten wordt
voor deze categorie zzp'ers een'opt
out'voor de loonbelasting en werk-
nemersverzekeringen ingevoerd. Als
ohoog tarief'denkt het nieuwe kabinet

aan een tariefboven de € 75 per uur.

Een kortere duur wordt gedefinieerd als

korter dan een jaar.

trrerop!
De omstreden wet DBA is ofgeschoft. De

Belostingdienst heeft de hondhoving opgeschorsl

tot ten minsle I iuli 2018. Zzp'ers en opdrochl-

gevers kriigen in die periode dus geen boeles of

noheffingen, beholve ols u evident de (gezogs-)

regels ontduikt.
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BIW OP O]IITBARE YORDERI]IOE]I
Wanbetaling blijft een steentje in de

schoen van het mkb. Maar liefst 2,2yo

van uitstaande binnenlandse facturen

is oninbaar, blijkt uit cijfers van kre-
dietverzekeraar Atradius (gemiddelde

Europa: 3,5Yo). Bovenop de pijn van

de gemiste inkomsten, komt daar ook

nog eens de afgedragen btw. Voorheen

moest u een administratief mijnenveld
in om de btw terug te krijgen. Dankzij
nieuwe wetgeving heeft u sinds dit jaar

recht op teruggaaf uiterlijk één jaar

na het tijdstip waarop de vergoeding

opeisbaar is geworden.

De teruggaaf loopt via de reguliere

btw-aangifte in plaats van via een apart

verzoek. Ontvangt u later alsnog een

(gedeeltelijke) betaling van de oninbaar

geachte vordering, dan wordt de terug-

ontvangen bt'w op deze gedeeltelijke

betaling alsnog verschuldigd.

ET,,0,
Voor de niet-betoolde vorderingen uit 201 6

heeft u vonof I ionuori 201 I recht op btw-

teruggooÍ. Uw N0AB-odviseur kon u hierbii

behulpzoom ziin.

2t

PEll§l0E 1|0PB0UW3 COllECIl E t
0; roR
Het geld dat u opzijzet voor uw
pensioen, is onder voorwaarden fiscaal

aftrekbaar. De afgelopen jaren zijn een

aantal c o lle ctieve pensioenre gelingen

speciaal gericht op zzp'ers opgericht,

waaronder ZZP Pensioen, Brand
New Day en BrightPensioen. Ook als

zelfstandig ondernemer kunt u hierbij
aansluiten. De belangrijkste kenmerken

van de collectieve zzp-pensioenen zijn
onder meer de vrijwillige deelname,

een flexibele inleg, en het feit dat uw
opgebouwde vermogen van uzelf blijft
en niet verdwijnt in een gezamenlijke

pot. U bepaalt zelf wanneer de pensi-

oenuitkering moet ingaan en voor hoe

lang u de uitkering wilt ontvangen. Een

alternatief is een lijfrente bij een verze-

keraar, bank of beleggingsinstelling.

Fiscole oudedogsÍeterve

Als IB-ondernemer of zzp'er kunt u
ook een deel van de winst reserveren

voor uw oude dag via de fiscale

oudedagsreserve (fo0. Dit bedrag wordt
op de balans vermeld als reservering.

De toevoeging aan de reserve is een

percentage van de winst die u als

ondernemer in Nederland hebt behaald

- voor 2017:9,8Yo van de winst - tot
maximaal C 8.946. Over dit deel van de

winst dat u toevoegt aan de oudedagsre-

serve, knjgt u uitstel van belastinglref-

fing. U kunt elk jaar een toevoeging

doen, maar dit is niet verplicht. Om een

percentage van de winst toe te voegen

aan de for moet u ondernemer zijn
voor de inkomstenbelasting en moet u

voldoen aan het urencriterium.

trLetop!
De Íor is bestemd voor de oonkoop von een

Iiifrente. U moet dus zorgen dot het bedrog dot

u in de loop der ioren in de for hebt opgebouwd

oonwezig is op het momenl dot u de A0lIÍ-

leefliid hereikt.

ABM - Adviesgroep
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De premies en stortingen voor een liifrente of

zzp-pensioen ziin fiscool oftrekboor. [loeveel

u moximool mog oÍtrekken, kon uw N0AB-

odviseur voor u uitrekenen.
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YE R§IE RKI]IG I 1I ]IOUAIIEKRAC HT

De MKB Innovatiestimulering Regio en

Topsectoren (MIT) en de innovatiekre-

dieten voor het MKB worden uitgebreid.
Voorts komt er € 200 miljoen per jaar

exfra beschikbaar voor toegepast onder-

zoek en wil de overheid als 'launching
customer' innovaties gaan aanjagen. Dit
betekent datzij meer gebruik gaat ma-

ken van de Small Business Innovation
Research Regeling (SBIR).

Hoolboorheidsonderzoek

De Small Business Innovation Research

Regeling (SBIR) is een competitie
waarbij ondernemingen met de beste

offertes een opdracht krijgen voor een

haalbaarheidsonderzoek. Alle ministe-
ries en andere aanbestedende diensten

kunnen een SBIR uitschrijven. Deze

zogeheten SBlR-oproepen staan open

voor alle bedrijven in de EU, ongeacht

grootte. Nederlandse bedrijven kunnen

ook inschrijven op tenders in andere

Europese landen.

Drie Íosen

Een SBlR-traject omvat drie fasen:

1. Haalbaarheidsonderzoek;
2. Toegepast onderzoek en ontwikke-

ling;
3. Marktrijp maken.

De hoogte van de vergoeding is het

offertebedrag, dit moet lager zijn dan

het maximumbedrag en marktconforn.
Bedrijven kunnen niet in fase 2

instromen als niet aan fase I is voldoen.

Fase 3 komt niet in aanmerking voor
overheidsfinanciering.

De benodigde documenten zijn te
vinden op www.rvo.nl.
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§CHOOIVAKA]ITIE§ 2OT 8

Kerstuokontie

Heel Nederland: 23 december 20t7
tlmT januari 2018

Voorioorsvokontie

Regio zuid:17 februari tlm25
februari
Regio midden en noord: 24 februai
tlm 4 maart
Carnaval is in 2018 van Ll tlm 13

februari. Veel scholen in Limburg
en Nood-Brabant kiezen ervoor om
de voorjaarsvakantie hiervoor te

vervroegen.

tleivokontie
Heel Nederland:28 apríl t/m 6 mei

Zomervokontie
Regio noord: 21juli tlmZ septem-

ber
Regio midden: 14 juli tlm26
augusfus

Regio zuid: 7 juli Ílm 19 augustus

HerÍstvokontie
Regio zuid: 13 oktober tlm2l
oktober
Regio midden en noord: 20 okÍober

tlm28 oktober
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O]IDER]IETIER§ tlEI §CHUIDE]I
Ondernemers met schulden kunnen

hulp zoeken bij de gemeente. Wanneer

sprake is van een levensvatbaar

bedrijf en de ondernemer voldoet
aan de voorwaarden, kan het Besluit
bij standsverlening zelfstandigen (Bbz)
worden ingezet. Voor meer informatie
over de mogelijkheden die de gemeente

heeft om ondernemers met schulden

te helpen, heeft Divosa de werkwijzer
"Dienstverlening voor zelfstandigen

met schulden inrichten" (te vinden op:

www.divosa.nVpublicaties) ontwikkeld.
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IIRO EOTA§E Í I ]IAII C I E RI 1I O

Bij innovatie is de stap van een

idee naar de aanvang van echte
productontwikkeling cruciaal. Voor
het bestaande mkb wordt deze fase de

vernieuwingsfase genoemd. Om het

proces van planfase tot startfase kracht
bij te zelten heeft het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat de

Vroegfasefinanciering (VFF) ontwik-
keld. RVO.nl veruorgl de uitvoering
voor mkb-ondernemers en innovatieve
starters. De VFF is een lening waarÍnee

aanvragers kunnen onderzoeken of hun
idee kans van slagen heeft op de markt.
De lening en de hierop berekende rente

(4,87% per I september 2017) moeten
worden terugbetaald. Kijk voor meer
informatie op rvo.nl.
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DE WWZ KRIJGI ET]I TACE1IÍI
De Wet werk en zekerheid (V/wz) is

nog geen drie jaar oud, maar gaat als

het aan het nieuwe kabinet ligt weer

op de schop. Met de'Wwz ging het

ontslagrecht op de schop en kregen

werknemers met tijdelijke contracten
eerder een vast contract. In de praktijk
blijkt de Wwz ontslag te bemoeilijken,
waardoor werkgevers extra huiverig
zijn om contracten voor onbepaalde tijd
aan te gaan.Ditzijn de plannen:

Nieuw: (umulotiegrond

In situaties waarbij de afzonderlijke
gedragingen onvoldoende wettelijke
grondslag bieden voor ontslag, maar

de problemen zich opstapelen, kan de

rechter de afiveging maken of ontslag
gerechtvaardigd is op basis van de cu-
mulatie van omstandigheden genoemd

in de verschillende gronden. Denk
bij voorbeeld aan verwijtbaar handelen

gecombineerd met disfunctioneren en

een verstoorde arbeidsrelatie.

De rechter knjgt meer ruimte om een

extra vergoeding toe te kennen van

maximaal de helft van de transitie-
vergoeding (bovenop de al bestaande

transitievergoeding). De rechter
knjgt ook ruimere mogelijkheden
om scholingskosten in mindering te

brengen op de transitievergoeding. In
de Kamer liggen bovendien al twee
voorstellen:
. Werkgevers krijgen compensatie voor

de verschuldigde transitievergoeding
bij ontslag van een werknemer we-
gens langdurige arbeidsongeschikt-
heid.

. Geen transitievergoeding bij ontslag
om bedrijfseconomische redenen als

een cao-regeling van toepassing is,

Elkoor opYolgende (onlÍoden

De periode waarna elkaar opeenvol-
gende tijdelijke contracten overgaan

in een contract voor onbepaalde tijd,
wordt verlengd van twee naar drie
jaar. Voor opvolgende contracten gaat

de teller weer 'op nu['als tussen de

twee contracten een periode van zes

maanden zit, maar er komt ruimte
om binnen een sector af te wijken
van deze hoofdregel. Dit is al zo voor
seizoensarbeid en wordt nu vemrimd
naar ander terugkerend tijdelijk werk
dat ten hoogste gedurende een periode

van negen maanden kan worden ver-
richt. Het is aan de sociale partners om
dit vast te leggen in afspraken.

Verruiming proeÍtiid
Als u als werkgever direct - als eerste

contract - een contract voor onbepaalde

tijd aanbiedt, wordt de proeftijd
vemrimd naar vijf maanden. Voor
meerj aarscontracten (meer dan 2 j aar)

wordt de proeftijd drie maanden.
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IARIE] I]I]IOVAIIEBOX OTHOOG
Het nieuwe kabinet wil het tarief van
de innovatiebox in de vennootschaps-

belasting optrekken van 5%o naar 70À.

Volgens doorrekening van het Centraal

ABM - Adviesgroep
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Planbureau levert dit ondernemingen

een lastenverzwaring van 0,1 miljard
euro op.

ZelÍ voortbrengen
De innovatiebox is bestemd voor on-

dernemingen die zich bezïghouden met

innovatieve proj ecten voor immateriële

activa. Om in aanmerking te komen

voor de regeling is vereist dat zij deze

immateriële activa zélf voortbrengen.

Bovendien moet voor deze activa een

octrooi of S&O-verklaring zijn ontvan-
gen. De innovatiebox geldt niet voor
merken, logo's en marketinginstru-

menten. De winst die uit de innovatie

voortkomt moet in belangrijke mate

(dat is ten minste 30%) voortvloeien uit
het verleende octrooi.

DT ZE§ HETTI]IG§KORTIIIGET
De werkbonus vervalt per 1 januari

201 8. De loonheffingskorting
bestaat hierdoor vanaf komend
jaar uit zes heffingskortingen,

waaflnee u als werkgever rekening

moet houden bij de inhouding van

loonbelasting/premie volksverzeke-

ringen op het loon. Het gaat om de:
. algemene heffingskorting
. arbeidskorting
. ouderenkorting
. alleenstaande-ouderenkorting
. jonggehandicaptenkorting
. levensloopverlofkorting
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wlJztorlrG
HUWElI'K§VERTOOElI§RECHI
Vanaf l januari 2018 is trouwen in
algehele gemeenschap van goederen

niet meer de standaard van het huwe-
lijksvermogensrecht. Maar liefst 1 80

jaar was u automatisch in gemeenschap

van goederen gehuwd, als u geen

keuze maakte. Alle bezittingen zijn bij
algemene gemeenschap van goederen

gezamenlijk bezit. Schuldeisers kun-

nen zich op de bezittingen van beide

partners verhalen. Dat is een probleem

als u als zelfstandige schulden maakÍ in
de onderneming. Bij een echtscheiding

hebben beide partners ieder recht op de

helft. Ook dit kan tot onbedoelde conse-

quenties hebben voor de onderneming.

Beperkte gemeenschop von goedeÍen

Vanaf I januari 2018 geldt als u
zonder huwelijkse voorwaarden trouwt
automatisch een beperkÍe gemeenschap

van goederen. Alleen het vennogen

dat u tijdens het huwelijk opbouwt, is

van u samen. Schulden of bezittingen

van vóór uw huwelijk vallen buiten de

boedel. Schenkingen, giften en erfenis-

sen zijn van de partner die deze krtjgt,
ook al is er geen uitsluitingsclausule

opgenomen in de schenking of erfenis.

8,,0,
Uw N0AB-odviseur kon u informeren hoe u uw

ondernemingsvermogen kunl ofschermen v0n uw

privévermogen en welke risicot u ols onderne-

mer loopt bii een scheiding.
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EXIRA BE1A§TI]IOilPS
. Kleine ondernemingsregeling

(KOR): als u als ondernemer minder
dan € 1.883 aan BTW moet afdragen,
kunt u mogelijk de kleine onderne-
mersregeling ( KOR ) toepassen.

In dat geval knjgt u een belasting-
vermindering of hoeft u misschien
helemaal geen bt'w te betalen.

. Bewaarplicht U bent verplicht om
uw administratie minimaal zeven
jaar te bewaren. In sommige situaties
is de bewaartermijn echter langer,

bijvoorbeeld bij onroerende zaken
waarvoor een herzieningstermijn van
tien jaar geldt.

. Meewerkende partner: dan zijn er
drie mogelijkheden om de arbeid te
belonen:
. De meewerkaftrek is een aftrekpost

, gelijk aan een percentage van
de winst. Het percentage hangt af
van het aantal uren dat uw partner

meewerkt.
. U geeft een arbeidsbeloning .Deze

is aftrekbaar bij uw onderneming
en belast bij uw partner. Als de be-

loning niet hoger is dan € 5.000, is
de arbeidsbeloning niet aftrekbaar
van de winst, maar ook niet belast
bij uw partner.

. IJw partner treedt toe tot de onder-
neming.
Als wordt voldaan aan de onderne-
merscriteria (urencriterium), heeft
uw partner recht op zelfstandigen-
aftrek, de mkb-winstvrij stelling en

andere voordelen.

(olofon

Bii het somenstellen von deze nieuwsbrief is de groolst

mogeliike zorgvuldigheid betrocht. De iuistheid en volledig'

heid von de nieuwsbrief kon echter niet worden geg0r0n'

deerd. De somenstellers en de uitgever occepteren don

ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord

ook, die het directe of indirecte gevolg is von hondelingen

en/of beslissingen die geboseerd ziin op deze nieuwsbrief.
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