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 Van de redactie
Wat gaat 2018 u brengen op fiscaal 
gebied ? 
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 vindt u diverse fiscale onderwerpen 
waar u dit jaar mee te maken kunt krijgen.
Zo zijn er vanaf dit jaar nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk 
de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en 
geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Ook zijn de premiekortingen 
oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer vervangen 
door een loonkostenvoordeel (LKV). Dit levert u een aantrekkelijke 
tegemoetkoming op als u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst 
neemt of iemand met een arbeidsbeperking. In de loop van dit jaar treedt 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze 
Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van 
persoonsgegevens. 

Veel familiebedrijven bezitten in Nederland vastgoed. Het gaat om 
vastgoed voor gebruik in het eigen familiebedrijf en vaak ook om vastgoed 
dat ‘ter belegging’ wordt aangehouden. Alleen voor het eerstgenoemde 
vastgoed kan bij overdracht gebruik worden gemaakt van fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ook blijkt voor het familiebedrijf dat het 
gebruikelijk loon voor de DGA met een kwalificerende innovatieve start- 
up, lager kan worden bijgesteld (naar het wettelijk minimum loon).

Tot slot nog een opmerking inzake de komende aangifte inkomstenbelasting 
2017. Mogelijk kan de aangifte u nog de nodige hoofdbrekens opleveren. U 
dient bijvoorbeeld uw cryptomunten in box 3 te vermelden bij de aangifte 
IB. De waarde van de bitcoin en andere cryptocurrency fluctueert echter 
enorm. Uw tussenhandelaar kan wellicht de juiste waarde per 1 januari 
(2017) verstrekken.

Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

Strengere
privacyregels
per 25 mei 2018:
neem nu
maatregelen!
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. Deze Europese 
privacywet bevat de regels voor 
het (automatisch) verwerken van 
persoonsgegevens. Wat betekent de 
komst van de AVG voor u? 

De AVG volgt de Nederlandse Wet be-
scherming persoonsgegevens op en 
is meer toegespitst op de gedigitali-
seerde samenleving. De AVG is aan-
zienlijk strenger dan zijn Nederlandse 
voorganger. Bedrijven en instellingen 
die persoonsgegevens verwerken krij-
gen meer verplichtingen. Meer dan 
ooit zult u als bedrijf moeten laten >>>   
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NIEUW:  
Loonkostenvoordelen 
in plaats van 
premiekortingen

zien dat u zich aan de wet houdt. Onder de AVG moet u met 
specifieke documenten kunnen aantonen dat u de juiste orga-
nisatorische en technische maatregelen heeft genomen om 
aan de regels te voldoen. Dit wordt de ‘verantwoordingsplicht’ 
genoemd.

 Voor wie?
De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en 
instellingen die persoonsgegevens verwerken. Het gaat dus 
niet alleen om grote bedrijven. Ook kleinere bedrijven en zz-
p’ers moeten zich aan de AVG houden. In de praktijk krijgt 
vrijwel iedereen te maken met de AVG, want ook de meest 
gangbare gegevens vallen onder het bereik van de nieuwe wet. 
Voorbeelden zijn opgeslagen afspraken en telefoonnummers 
van klanten, en personeelsinformatie.

 Harmonisering
Naast een betere privacybescherming voor burgers, biedt de 
AVG ook voordelen voor bedrijven. Dat komt door de harmo-
nisering waarvoor de AVG zorgt. Er geldt straks nog maar één 
privacywet in de EU, in plaats van 28 verschillende nationale 
wetten. Bent u in meerdere EU-landen actief? Dan gaat u er 

in meerdere opzichten op vooruit. U heeft minder administra-
tieve kosten en nalevingskosten, doordat onder de AVG in alle 
lidstaten dezelfde wetgeving geldt. Ook heeft u meer rechts-
zekerheid en voorkomt de AVG dat bedrijven het in het ene 
land makkelijker hebben dan in het andere. Verder heeft u nog 
maar met één toezichthouder te maken.

 Stappenplan 
De AVG zal de privacyrechten van mensen scherper waarbor-
gen. Tegelijk zullen burgers zich steeds bewuster worden van 
hun privacyrechten en daar eerder voor opkomen. Er wordt 
dus het nodige van u gevraagd. De AVG biedt u instrumenten 
die helpen om de wet na te leven, zoals modelbepalingen voor 
het doorgeven van persoonsgegevens. Het is uiteraard zaak 
om goed voorbereid te zijn op de komst van de nieuwe regels. 
We raden u dan ook aan om tijdig na te gaan of uw processen, 
diensten en producten voldoen aan de AVG. Een eerste aanzet 
daartoe is te vinden op de website van de Autoriteit Persoons-
gegevens. Op deze website vindt u een stappenplan dat u een 
aardig eind op weg helpt.

Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen 
oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer 
vervangen door een loonkostenvoordeel (LKV). Dit levert 
u een aantrekkelijke tegemoetkoming op als u een uitke-
ringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met 
een arbeidsbeperking.

  Loonkostenvoordelen
Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen 
(LKV’s) voor werkgevers. In uw aangifte loonheffingen kunt u, 
mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de 
volgende tegemoetkomingen:
● LKV oudere werknemer (56+)
● LKV arbeidsgehandicapte werknemer
● LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
● LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere 
werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werk-
nemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet ver-
vangen en is dus definitief vervallen per 1 januari 2018.

 Vergoeding
Hoeveel loonkostenvoordeel u ontvangt, hangt af van de 
doelgroep waartoe uw werknemer behoort. Betreft het een 
oudere werknemer (56 jaar of ouder), een arbeidsgehandi-
capte werknemer of is sprake van de herplaatsing van een ar-
beidsgehandicapte werknemer, dan bedraagt het maximale 
loonkostenvoordeel per kalenderjaar voor die werknemer € 
6.000 voor maximaal drie jaar. Betreft het een werknemer uit 
de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden dan is 
het loonkostenvoordeel maximaal € 2.000 voor maximaal één 
jaar.

 Veiligstellen
Voldoen u en de werknemer aan alle voorwaarden en heeft u 
in uw administratie een doelgroepverklaring, dan kunt u in de 
aangifte loonheffingen van 2018 het betreffende loonkosten-
voordeel aanvragen. U doet dit door in de loonaangifte de indi-
catie ‘LKV’ op ‘ja’ te zetten. In 2019 stelt de Belastingdienst het 
definitieve loonkostenvoordeel voor 2018 vast.

L E T  O P
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan verschilt 
per loonkostenvoordeel. Voor alle LKV’s geldt dat de werk-
gever voor de werknemer een doelgroepverklaring moet 
hebben.

T I P
Wilt u meer weten over de vanaf 2018 geldende loonkos-
tenvoordelen, de voorwaarden die hieraan verbonden zijn 
en hoe u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact 
met ons op.
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Familiebedrijven kunnen bij overlijden van de dga te maken krij-
gen met hoge belastingen. Als het vastgoed binnen de bv aan-
gemerkt wordt als beleggingsvermogen dan kan de belasting-
druk oplopen tot maar liefst 40%. Om dit te voorkomen moet 
de ‘vastgoedexploitatie’ als onderneming worden beschouwd.

 Hoge belastingen
Bij het overlijden van een dga krijgen de erfgenamen te ma-
ken met inkomstenbelasting en erfbelasting. Eerst 25% aan 
aanmerkelijkbelangheffing (box 2) en daaroverheen nog eens 
10-20% erfbelasting maakt een gecombineerde belasting-
druk van 32,5% - 40%.

 Bedrijfsopvolgingsregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling geeft een vrijstelling van 100% 
over de waarde van het familiebedrijf van € 1.000.000. Boven 
deze waarde is een vrijstelling van 83% van toepassing. De be-
lastingdruk komt dan uit op 3,4% (20% erfbelasting over 17%) 
boven de € 1.000.000. Deze zeer lage belastingdruk ontstaat 
omdat binnen de familie de box 2-heffing van 25% kan worden 
doorgeschoven naar de volgende generatie. Er is dus alleen 
erfbelasting verschuldigd.

 Ondernemingsvermogen
Een belangrijk voorwaarde voor deze belastingfaciliteiten is 
dat het binnen de bv aanwezig vermogen aangemerkt wordt 
als ondernemingsvermogen. Al het vermogen binnen de bv 
dat dienstbaar of gerelateerd is aan het familiebedrijf, is on-
dernemingsvermogen.

Vastgoed van uw familiebedrijf: beleggings- of 
ondernemingsvermogen?
Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan 
gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf en vaak 
ook om vastgoed dat ‘ter belegging’ wordt aangehouden. 

 Vastgoedverhuur aan derden
Wordt het vastgoed gebruikt voor het familiebedrijf dan is het 
per definitie ondernemingsvermogen. De moeilijkheid ont-
staat als er vermogen is geïnvesteerd in vastgoed dat verhuurd 
wordt aan derden. De Belastingdienst merkt dit steevast aan 
als beleggingsvermogen.

 Praktijkhandreiking voor belastinginspecteurs
In december 2016 heeft het ministerie van Financiën een prak-
tijkhandreiking moeten publiceren die alleen bedoeld was voor 
belastinginspecteurs.
De strekking van deze praktijkhandreiking is kortgezegd dat 
vastgoedexploitanten die zich alleen met verhuur bezig hou-
den per definitie beleggers zijn. Dit betekent dat zij geen recht 
hebben op de belastingfaciliteiten.

 Projectontwikkeling
Als het gaat om projectontwikkeling liggen er kansen. Als er 
bijvoorbeeld sprake is van het realiseren van nieuwbouwpan-
den of het herontwikkelen van vastgoed kan dit een onderne-
ming opleveren.

 Vastgoedmanagement in eigen beheer
In recente rechtspraak is geoordeeld dat intensief vastgoed-
management dat door de bv zelf wordt uitgevoerd als een 
ondernemingsactiviteit kan worden aangemerkt. Je moet 
dan denken aan een eigen technische, juridische en adminis-
tratieve afdeling om het vastgoedmanagement te regelen. Dit 
biedt kansen voor familiebedrijven om in aanmerking te komen 
voor hoge belastingvoordelen. Om hiervoor in aanmerking te 
komen moeten de feiten en omstandigheden er ook naar zijn. 
Het is belangrijk om dit goed aan te pakken en u hierin door uw 
adviseur te laten adviseren.

 Inventarisatie
Het ondernemerschap van een vastgoed-bv blijkt in de prak-
tijk moeilijk aan te tonen. Zeker omdat de Belastingdienst hier 
dwarsligt. Het loont echter de moeite om een inventarisatie te 
doen van de vastgoedactiviteiten van het familiebedrijf.

L E T  O P
Overtollige liquide middelen op de bankrekening van de bv 
zijn beleggingsvermogen en vallen niet onder de facilitei-
ten. Werkkapitaal van het bedrijf is natuurlijk wel onderne-
mingsvermogen.
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Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in de praktijk
alleen aan de orde voor zover er sprake is van een erfenis die 
verkregen is onder een uitsluitingsclausule. Dat wil zeggen dat 
de overledene in een testament uitdrukkelijk had bepaald dat 
de erfenis niet in enige gemeenschap zal vallen.

 Ondernemingsvermogen
Voorhuwelijks ondernemingsvermogen valt buiten de 
gemeenschap. Als u als ondernemer trouwt, valt uw 
onderneming dus niet in de beperkte gemeenschap. Veel 
discussie valt te verwachten ten aanzien van de huidige 
wettelijke bepaling die ’een redelijke vergoeding’ voor kennis, 
vaardigheden en arbeid in het kader van die voorhuwelijkse 
onderneming voorschrijft. De vergoeding wordt voldaan aan 
de gemeenschap. De vergoeding is aan de orde voor zover een 
dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide 
echtgenoten komt of is gekomen. Onduidelijk en onzeker is 
wat een redelijke vergoeding is en hoe dit bepaald wordt.  De 
huidige wet geeft op dit punt weinig rechtszekerheid. Op het 
moment dat rechters hierover gaan beslissen, ontstaan er 
mogelijk richtlijnen. Lastig blijft in hoeverre gevallen met elkaar 
vergelijkbaar zullen zijn.

De regeling betreffende de redelijke vergoeding geldt zowel 
voor een eenmanszaak als voor maatschap, vennootschap 
onder firma, besloten vennootschap of naamloze 
vennootschap. Bij een eenmanszaak is echter geen sprake 
van afgescheiden vermogen. Ten aanzien van de andere 
ondernemingsvormen (buiten de eenmanszaak) geldt deze 
regeling wanneer de echtgenoot in overwegende mate in 
staat is te bepalen dat de winst van de onderneming hem of 
haar toekomt.

Vanaf 1 januari van dit jaar zijn er nieuwe regels als u gaat 
trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van 
goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse 
voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd? 
 
Wat betekent dat een beperkte gemeenschap van goederen? 
En in welk opzicht wijkt dat af van de wettelijke regeling die 
voorheen gold, de algehele gemeenschap van goederen?

 Drie vermogens
Bij een beperkte gemeenschap van goederen, zijn er drie 
vermogens in plaats van één gemeenschapsvermogen, 
namelijk: twee privévermogens en het gemeenschappelijk 
vermogen. De beperkte gemeenschap omvat alle gezamenlijke 
goederen en gezamenlijke schulden die echtgenoten vóór 
het huwelijk al hadden en alle goederen en schulden die zij 
vanaf aanvang van de gemeenschap tot aan de ontbinding 
van de gemeenschap verkrijgen of maken, met uitzondering 
van erfenissen of schenkingen. Het privévermogen en de 
privéschulden van vóór het huwelijk vallen buiten de beperkte 
gemeenschap.

 

Vaker privé
Het feit dat er nu standaard drie vermogens zijn, maakt 
dat u eerder te maken kunt krijgen met de zogenaamde 
vergoedingsrechten. Hiermee wordt bijvoorbeeld de 
situatie bedoeld dat privégeld, zoals een ontvangen erfenis, 
is geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed, zoals de 
gezamenlijke echtelijke woning en dit bedrag vergoed dient 
te worden door de gemeenschap aan de echtgenoot die de 
investering gedaan heeft. Onder de oude wetgeving was dit 

L E T  O P
Nu is het maken van een uitsluitingsclausule door een 
erflater niet meer nodig. Nu kan wel een insluitingsclausule 
of gemeenschapsclausule worden gemaakt, indien de 
erflater wil dat de partner van de erfgenaam ook erft.

T I P
Maak voorafgaand aan het huwelijk duidelijke afspraken 
over deze vergoeding in huwelijkse voorwaarden of wijk 
van de wettelijke regeling af in huwelijkse voorwaarden.
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Belastingvrij schenken in 2018
Met schenken kunt u alvast iets van uw vermogen 
overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is 
schenken bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, 
vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. 
Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken 
aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat, 
mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks 
minder erfbelasting betalen. Maakt u optimaal 
gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder 
geval geen schenkbelasting te worden betaald. In 
2018 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:
●		 Kinderen   € 5.363  
●		 Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.731 óf  
 kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking  
 wordt aangewend voor een dure studie  
 € 53.602 
●		 Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien   
 schenking wordt aangewend voor de eigen  
 woning  € 100.800  
●		 Overige verkrijgers  € 2.147

Tips & Actualiteiten

Eigenwoningverleden 
partner? Toch meer 
hypotheekaftrek
Partners die gezamenlijk een nieuwe woning kopen, mogen 
hun eigenwoningverleden bij helfte verdelen. De staatsse-
cretaris van Financiën heeft dit onlangs goedgekeurd. Af-
hankelijk van de situatie kan hierdoor mogelijk een hoger 
bedrag aan eigenwoningschuld in box 1 worden meegeno-
men met als resultaat meer hypotheekrenteaftrek. 

 Complex
De eigenwoningregeling zit complex in elkaar. Zo is sinds 2001 
de rente voor een eigenwoninglening (hypotheek) nog maar 
maximaal 30 jaar aftrekbaar. Met ingang van 2013 zijn de regels 
verder aangescherpt. Voor een eigenwoninglening afgesloten 
vanaf die tijd geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de 
lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair 
wordt afgelost. En verkoopt u uw eigen woning met winst, dan 
krijgt u sinds 2004 te maken met een eigenwoningreserve. 

 Eigenwoningverleden
Wie zijn oude woning verkoopt en met zijn partner een 
nieuwe woning koopt, loopt dus al snel aan tegen een 
eigenwoningverleden. Dat verleden kan resulteren in minder 
hypotheekrenteaftrek voor de nieuwe woning. 

 Goedkeuring onder voorwaarden 
Omdat sprake is van een niet-beoogde beperking van de 
hypotheekrenteaftrek keurt de staatssecretaris goed dat 
partners het eigenwoningverleden voor de helft aan elkaar 
overdragen. Er geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moeten 
partners de eigen woning aankopen in een 50/50-verhouding 
en ook de eigenwoningschuld moet in die 50/50-verhouding 
worden aangegaan. Bovendien moeten beiden een beroep 
doen op deze goedkeuring en de verdeling voor de helft van 
het eigenwoningverleden is definitief. Dit kan dus niet meer in 
een later belastingjaar worden teruggedraaid.

Handhaving Wet DBA 
opgeschort tot 1 januari 
2020
Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtin-
gen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd 

dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp’er en 
opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving 
van de Wet DBA op tot 1 januari 2020. De Belastingdienst 
handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid. Die handhaving 
wordt per 1 juli 2018 zelfs uitgebreid.

  Handhaving opgeschort
De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft 
niet gedaan wat het moest doen: meer duidelijkheid geven 
over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. 
In plaats daarvan zorgt deze wet voor veel onrust onder zz-
p’ers en opdrachtgevers. Het kabinet zet daarom in op nieuwe 
wet- en regelgeving. Als alles verloopt zoals gepland gaat deze 
nieuwe wet- en regelgeving in per 1 januari 2020. Tot die tijd 
wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort.
Tot 1 januari 2020 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers 
dus geen boetes en naheffingen als achteraf blijkt dat toch 
sprake is van een dienstbetrekking. Na invoering van de nieu-
we wet- en regelgeving geldt nog een terughoudend handha-
vingsbeleid van maximaal 1 jaar. Zo heeft iedereen straks vol-
doende tijd om te wennen aan de nieuwe regels.
 
 Kwaadwillendheid
De Belastingdienst handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid. 
Die handhaving wordt zelfs uitgebreid per 1 juli 2018. Nu richt 
deze zich alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillend-
heid. Vanaf 1 juli handhaaft de Belastingdienst in alle gevallen 
van kwaadwillendheid waarbij sprake is van:
1. een (fictieve) dienstbetrekking
2. evidente schijnzelfstandigheid
3. opzettelijke schijnzelfstandigheid  

De Belastingdienst zal deze drie criteria van kwaadwillendheid 
moeten bewijzen. 

T I P
Bekijk samen met uw adviseur of het in uw situatie gun-
stig is een beroep te doen op de goedkeuring. Ook wan-
neer u niet voldoet aan de 50/50-verhouding komt u hier 
mogelijk voor in aanmerking. U moet uw situatie dan wel 
voorleggen aan de Belastingdienst. De goedkeuring werkt 
terug tot en met 2013. Voor de sinds die tijd reeds defini-
tief vaststaande belastingjaren, kunt u nog een verzoek 
indienen voor een ambtshalve vermindering.



6

Voor informatie
AMSTERDAM
Postbus 53045
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Disclaimer
De inhoud van deze publicatie is 
bedoeld als algemene informatie 
en vormt geen advies en is ook 
niet bedoeld om enig recht of 
enige verplichting te creëren. 
Raadpleeg voor het nemen van 
beslissingen altijd uw adviseur. 
Ondanks dat deze publicatie met 
uiterste zorg is samengesteld 
aanvaarden uitgever, redactie, 
auteurs, noch het accountants- 
en belastingadvieskantoor of 
Nexia Nederland BV waar deze 
auteurs werkzaam zijn enige 
aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden, drukfouten, 
onvolledigheden of gevolgen 
(door handelen of nalaten) 
daarvan.

Redactie:
mr. Alex Berkhout
Redactiesecretariaat:
Mona Smit, Postbus 53045,
1007 RA Amsterdam

HORLINGS streeft ernaar het 
verbruik van papier zoveel 
mogelijk te reduceren. Onze 
nieuwsbrief versturen wij dan 
ook alleen digitaal. Mocht u 
onze nieuwsbrief digitaal willen 
ontvangen dan kunt u een e-mail 
sturen naar msmit@horlings.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.

Mocht u naar aanleiding van de 
inhoud vragen hebben neemt u 
dan contact op met één van onze 
kantoren.

Tijdelijke verlaging van de WBSO 
2018
Het voordeelpercentage van de tweede schijf 
van de WBSO is voor 2018 tijdelijk omlaag 
gegaan van 16% naar 14%. De verlaging geldt 
alleen voor de tweede schijf. Om het gebruik 
van de WBSO door het mkb zoveel mogelijk te 
blijven stimuleren, blijft het percentage van de 
eerste schijf gehandhaafd op 32%. 

In 2018 is de S&O-afdrachtvermindering 
loonheffing als volgt: 
●	 Eerste schijf: 32% (40% voor starters) van  
 de totaal gemaakte loonkosten en de 
 overige kosten en uitgaven voor speur- 
 en ontwikkelingswerk voor zover deze niet  
 meer bedragen dan € 350.000. 
●	 Tweede schijf: 14% over het meerdere. 

De S&O-aftrek voor de ondernemer bedraagt 
in 2018 € 12.623. Voor startende ondernemers 
geldt een extra S&O-aftrek van € 6.315.

Hoeveel bedraagt het 
gebruikelijk loon voor de dga en 
startup in 2018?
Bent u DGA? Dan bedraagt dit jaar het vaste  
bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u 
dit jaar minimaal € 45.000. Dit is hetzelfde 
bedrag als in 2017. 

Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2018 
onder voorwaarden lager vaststellen dan 
€ 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijs- 
regeling voor de hoofdregel dat het loon van 
een dga het hoogste van de volgende bedra-
gen bedraagt:
● 75% van het loon uit de meest    
 vergelijkbare dienstbetrekking;
● het hoogste loon van de overige werk- 
 nemers van de bv of daarmee verbonden  
 vennootschappen (lichamen);
● € 45.000. 

Wordt uw bv voor toepassing van de S&O-
afdrachtvermindering als starter aangemerkt? 
Dan mag u uw gebruikelijk loon vaststellen 
op het wettelijk minimumloon. U kunt deze 
startupregeling maximaal drie jaar toepassen.

Ook na uitkering is afstorten 
oudedagsverplichting (ODV) in 
lijfrente mogelijk
Heeft u er als dga voor gekozen om uw reeds 
in eigen beheer opgebouwde pensioen om te 
zetten in een oudedagsverplichting, dan mag u 
deze oudedagsverplichting ook gebruiken voor 
een lijfrente bij een bancaire instelling of een 
verzekeringsmaatschappij. Die mogelijkheid is 
er ook als de uitkeringsfase al is gestart. 

Tot voor kort was de regel dat de oudedagsver-
plichting (ODV) niet meer mag worden aange-
wend voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfren-
terekening of lijfrentebeleggingsrecht, zodra u of 
uw erfgenamen uitkeringen hieruit ontvangen. 
Die hoofdregel is nu versoepeld. Ook als er al uit-
keringen zijn gedaan, mag de ODV nog worden 
omgezet in een lijfrente. 

Daarbij gelden wel de volgende twee voorwaar-
den:
1. De volledige waarde van de ODV- 
 aanspraken moet worden aangewend voor  
 het verkrijgen van een lijfrente, lijfrente- 
 rekening of lijfrentebeleggingsrecht.
2. Voor de omzetting van ODV naar   
 lijfrente moet u een verzoek indienen bij de  
 Belastinginspecteur en relevante stukken   
 aanleveren. 

De waarde van uw bitcoin voor Box 3
U dient uw bitcoins bij de aangifte te vermelden 
in box 3. De waarde van de bitcoin fluctueert 
echter enorm. Schommelingen van tientallen 
procenten per dag zijn geen uitzondering. Voor 
uw aangifte inkomstenbelasting is echter al-
leen de waarde op de peildatum van box 3 van 
belang. Voor de komende aangifte over 2017 is 
dat dus de koers op 1 januari 2017. Die was toen 
zo’n € 950. Voor de exacte koers van uw bitcoins 
op 1 januari 2017, kunt u uw tussenhandelaar 
contacten.

Telt postadres voor de btw-aftrek?
Voor de btw is een factuur een waardepapier. 
Aan de hand van deze factuur heeft u immers 
recht op teruggave van de berekende btw. Het-
zelfde geldt voor door u uitgegeven facturen, 
waarmee uw afnemer de door hem betaalde 
btw kan verrekenen. Aan een factuur worden 
dan ook strenge eisen gesteld. Deze moet 
onder andere beschikken over de datum van 
uitreiking, een opeenvolgend nummer be-
vatten en de naam en het adres van zowel de  
leverancier als de afnemer. Bij het ontbreken 
van één of meer van deze gegevens kan de 
Belastingdienst de aftrek van de btw weigeren. 
De rechter kwam onlangs tot het oordeel dat 
een postadres voldoende is. Daarbij refereerde 
hij aan het doel van dit voorschrift, het kunnen 
nagaan of de in aftrek gebrachte btw ook daad-
werkelijk door de leverancier is afgedragen. Het 
is dus niet nodig dat op het postadres ook de 
economische activiteiten worden uitgeoefend.

L E T  O P
Zijn er onvoldoende financiële middelen- 
beschikbaar om de ODV af te storten in een 
lijfrente dan gelden er aanvullende voorwaar-
den. Wij kunnen u hier meer over vertellen.




