Ac n

ce
orüe

M?DOORNEKAMP
ABC bedrijfsadviseurs

Italiëweg 25 • 2411 NR Bodegraven * Postbus l 054
2410 CB Bodegraven'0172 631777
info@doornekamp-abc.nl • www.doornekamp-abc.nl

Jaargang 29 nr. 5 - 2019

IN DIT NUMMER

EINDEJAARSTIPS

PAG.2
NAAR TWEE BELASTINGSCHIJVEN

HET BEIASTINGPIAN 2020
De koopkrachtplaatjes van het kabinet voor
2020 kleuren allemaal groen. De werkenden
gaan er volgens de prognose komend jaar
1,4% op vooruit. Vreemd genoeg is er
geen aparte categorie voor zzp'ers en IBondernemers. Om het verschil in belastingdruk tussen zelfstandigen en werknemers
te verkleinen, gaat de zelfstandigenaftrek
in acht stappen omlaag, van €7.280 nu naar
€5.000 in 2028. De komende jaren wordt de
aftrek Jaarlijks met €250 verlaagd (in 2020:
€7-030). Komend jaar en in 2021 gaat de
IB-ondernemer deze lagere zelfstandigenaftrek, dankzij een verhoging van de arbeidskorting, financieel nog niet voelen. De
hoogte van de MKB-winstvrijstelling blijft
in 2020 ongewijzigd op 14%. Deze aftrekpost
geldt voor de winst van de onderneming na
aftrek van de zelfstandigenaftrek.
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BOX 2
Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat in twee stappen omhoog:
van 25% naar 26,25% in 2020 en vervolgens
naar 26,90% in 2021. Hierdoor betaalt u
meer inkomstenbelasting als u in 2020 een
dividenduitkering doet of uw aandelen
verkoopt.

jaarbasis niet hoger is dan €20.000 hoeft
u geen BTW-aangifte meer te doen. De
vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar.
Bovendien gaat de KOR vanaf 2020 ook gelden voor rechtspersonen, zoals stichtingen,
verenigingen en bv's.
OVERIGE MAATRECEIEN
De fiscale voordelen voor elektrische en
hybride auto's worden in stappen afgebouwd
(zie hierna). De vermogensrendementsheffing van box 3 gaat op de schop, maar helaas
pas in 2022. De Energie-investerlngsaftrek
(EIA) geldt vanaf l januari ook voor investeringen die de uitstoot van COz verminderen, bijvoorbeeld warmte-infrastructuur. In
totaal is er €147 miljoen beschikbaar voor
de EIA.
Aanmelden voor de nieuwe KOR
kon tot 20 november jl. Wilt u toch
in aanmerking komen dan kan dat, maar
valt u over het eerste kwartaal van 2020 nog
onder de bestaande regels.

KIEINEONDERNEMERSREGEIING
Per l januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR). Als uw omzet op
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BELASTINGPIAN 2020
NAAR TWEE BEIASTINGSCHUVEN

Het belastingtarief voor de hoogste schijf gaat omlaag van
51,75% (2019) naar 4900% (2020 en daarna).
INKOMSTENBtUSTIHG BOX I
Inkomen t/m (61.507
2020
37,35X
2021
37,10X

Inkomen boven €68.507

49.50X
49.50)i

BEIASTINGKORTINGEN

De arbeidskorting en algeniene heffingskorting gaan
omhoog. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor alle werkenden niet een inkomen tussen de
€lo.ooo en €98.000 per jaar. De arbeidskorting wordt
geleidelijk afgebouwd. De korting is het hoogst voor
inkomens tussen de €20.000 en €35.000 (max. €3.819).
Daarboven wordt de arbeidskorting geleidelijk afgebouwd
tot €o. Hoeveel korting iemand krijgt, hangt af van het
inkomen. Lage inkomens hebben het meeste voordeel
van de algemene heffiiigskorting (max. €2711). Vanaf een
inkonien van €68.507 per jaar is de heffingskorting €o.
Ook de zorgtoeslag gaat omhoog.

de maatregelen wordt voor het eind van dit jaar verwacht.
Denk bijvoorbeeld aan een aanschafsubsidie of laadtegoed
voor de elektrische auto.
ENERGIEKOSTEN STIJGEN FUNK ZONDER
VERDUURZAMING WONING

De energiekosten voor een gemiddelde woning zijn in
2030 zo n 13% hoger dan nu, als de woning in de tussentijd
niet wordt verduurzaamd, zo blijkt uit berekeningen van
het ING Economisch Bureau. Van de totale stijging komt
7% door hogere marktprijzen voor energie en 6% door
veranderingen in de energiebelastingen.
GEMIDDEIBE STUCIN6 AARDGASKOSTEN 2019-2030
VOOR EEN KOOPWONING OP JAARBASIS
€198
i 283
(332
i 376
€491

Appartement
Tussenwoning
Hoekwoning
Twee-onder-een-kapwoning
Vrijstuande woning
Bron; ING Economisch Bureau o.b.v. CBS, PBL, Rijksbegroting.

VERIAGING VPB-TURIEF
HifflNGSKORTINGEN
Maximum algemene heffmgskorting
Afbouwpercentage
Maximum arbeidskorting
Afbouwpercentags

2019
(2.477
5,147X
(3.399
6,OX

2020
(2.711
5.672X
(3.819
6,OX

In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd.
Het tarief voor de Vpb voor de eerste €200.000 vaii de
winst gaat omlaag van 19% in 2019 naar 16,5% in 2020.
VPB-WRIEf

INVESTEREN IN GOEDE ISOIATIE EN
ZONNEPANEIEN IOONT

Goede woningisolatie en zonnepanelen leveren woningeigenaren nu vaak al geld op. De investeringen kunnen met
een netto contante waarde (de kosten vs. de opbrengsten
nu en in de toekomst) van €4.100, respectievelijk €5.900
nu al uit. De elektrische en hybride warmtepomp, een
aansluiting op een warmtenet verdienen zichzelf nu nog
niet terug, volgens onderzoek van het ING Economisch
Bureau.

Deel van de winst.

winst t/m E 200.000

]unt

2019
2020
2021

TWEEDEHANDS E-AUTO

Het kabinet stimuleert vanaf 2020 de aanschaf van tweedehands elektrische auto's. Daarvoor stelt het kabinet van
2020 tot 2024 €100 miljoen beschikbaar. De uitwerking van
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BELASTINGPLAN 2020 (VERVOIG)
VERKEERSBOETES

BEUSTINGVOORDEil EIEKTRISCHE AUTO'S

De bedragen voor verkeersboetes worden per i januari
2020 met 2,7% verhoogd. Wordt u geflitst met 4 km/u te
hard, dan bent ten minste €25 kwijt, afhankelijk van de
plek waar u op de bon gaat (binnen/buiten de bebouwde
kom, autosnelweg etc.). Bij meer dan 10 l<m/u op de snelweg is dat €88 of meer. De inaximumstraffen voor rijden
onder invloed en roekeloos rijden gaan fors omhoog.

Nog steeds is het fiscaal voordelig(er) om een elektrische
auto te rijden. Tot 2025 profiteert u van korting op de
motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's en plug-in
hybrides. Elektrische auto's zijn tot 2025 vrijgesteld van
bpm (aanschafbelasting).

(bron: AutoRAI.nl).

OVERTREDING VERKEERSBOETE IN 2020
Rijden met mobiele telefoon in de hond
Appen efc. onder het rijden
Door rood ikht rijden
Rechts inhalen op snelweg
AutogordeÏ niet om
Sfoppen op vluchfsfrook zonder noodsituatie
Niet rechts houden op snelweg
Parkeerboete

i 240
€240
i 240
i 240
€140
€140
€140
€ 95

FIETS VAN DE ZAAK: 7% BUTEIUNG

Komend jaar veranderen de regels rond de fiets van de
zaak. Net als voor het privégebruik van een auto van de
zaak komt er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de fiets van de zaak. Als u een fiets, elektrische
fiets of speed pedelec van de zaak ter beschikking stelt,
moet de gebruiker van de fiets jaarlijks 7% van de waarde
van de consumentenadviesprijs bij het inkomen optellen.
Het gaat dus niet om de aankoopprijs van de fiets,
maar de catalogusprijs.

MOTORRUTUIGENBEIASIING (MRB)
elekfrisïhe (bestel)auto
tot 2025
OXmrb
2025
mmrb

vanaf 2026

ICOXmrb

p!ug-in hybride
SOXmrb
75Xmrb
lOOXmrb

BUTElllNG AUTO VAN DE ZAAK

Het bijtellingspercentage voor een elektrische auto van de
zaak gaat tot en met 2026 stapsgewijs omhoog tot 22% van
de catalogusprijs. In 2020 gaat de bijtelling van 4% naar
8% tot een catalogusprijs van €45.000 en 22% daarboven.
Voor alle andere auto's blijft het bijtellingspercentage
ongewijzigd 22%. Voor zogenoemde youngtimers (auto's
van 15 jaar en ouder) is het bijtellingspercentage 35% van
de dagwaarde van de auto. Is de auto omgebouwd tot een
volledig elektrische auto (COz-uitstoot: o) dan bedraagt
het percentage 17%.
Zie onderstaande tabel Bijtelling volledig elektrische auto's'.

BUTEIUNC VOllEDIG EIEKTRISCHE AUTO'S
45.000
40.000
35.000
30.000
Tot (in ()
Pertenfage

2020

2021

2022

2023

2024
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BELASTINGPLAN 2020 (VERVOLG)
AFKOOP PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Dga's met eeii pensioen in eigen beheer hebben nog maar
een paar weken, tot en met 31 december 2019, om het
pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen of om te
zetten in een oudedagsverplichting. Bij afl<oop geldt in 2019
een aïïcoopkorting van 19,5%.
Als u het pensioen in eigen beheer afkoopt na 31
december 2019, wordt de volledige pensioenaanspraak
aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en belast
tegen de waarde in het economische verkeer. Daarbovenop
betaalt u revisierente!
IENEN DGA BIJ EIGEN BV
Het kabinet heeft een wetsvoorstel klaarstaan om lenen
bij de eigen bv aan banden te leggen. Door een bedrag van
de eigen bv te lenen, in plaats van dividend of loon,kan
belastingheffing worden uitgesteld. Daarom is, kort gezegd,
het voorstel dat in box 2 belasting wordt geheven voor zover
een dga meer dan €500.000 heeft geleend van zijn vennootschap. Naar verwachting wordt vóórhet eind van dit
jaar een definitief wetsvoorstel ingediend. De maatregelen
moeten vanaf 2022 ingaan.
Heeft u een lening bij de eigen bv? Dan moet de Iening aan zakelijke voorwaarden voldoen en moet u de
afspraken in de leenovereenkomst nakomen. Is dit niet het
geval, dan wordt de lening als inkomsten gezien waarover u
belasting moet betalen.
REKENING-COURANT DGA
Als dga mag u 'in het rood' staan bij de eigen bv, zonder dat
u rente verschuldigd bent, als u de volgende voorwaarden in
acht neemt:
- Het rekening-courantbedrag mag gedurende het kalenderjaar niet boven de €17.500 uitkomen.
- De bv mag geen rente vergoeden aan de dga bi] een
creditsaldo.
- De dga mag de schuld aan de bv niet opvoeren in box 3.
Wilt u meer geld van de bv dan de grens van
€17.500? Sluit dan voor het extra bedrag boven de
€17.500 een afzonderlijke lening tegen zakelijke voorwaarden af bij de bv.

BEUSTINGRENTE VPB
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt
maar liefst 8%. De Belastingdienst brengt deze in rekening
bij een aanslag op of na l juli volgend op het belastingjaar.
U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet
betalen. U betaalt geen belastingrente als u vóóri april
aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte
ongewijzigd overneemt of als u vóóri mei een voorlopige
aanslag aanvraagt.
BTW OP E-BOEK EN DIGITAIE KRANT
Vanaf 1 januari 2020 geldt voor elektronisch geleverde
boeken (e-boeken) en digitale abonnementen op kranten
en tijdschriften het lagere tarief van 9%. Het lage tarief
geldt ook voor downloadbare luisterboeken, bladmuziek
en leermiddelen. Voor betaalde (abonnementen op) streamingsdiensten voor films en muziek blijft het hoge tarief
gelden.
NATIONAIE HYPOTHEEK CARANTIE
De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
gaat volgend jaar van 0,9% naar 0,7% van het totale leningbedrag van de nieuwe woning. Dit scheelt kopers tot €620
bij het afsluiten van de NHG. De grens van het te lenen
bedrag gaat van €290.000 naar €310.000. Voor woningen.
met energiebesparende maatregelen ligt de grens hoger, op
€3z8.6oo.
AOW-lEEfTUD STIJGT MINDER SNEl
Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOWleeftijd minder snel stijgen dan voorheen was afgesproken.
De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd vastgezet op
66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door
naar 67 jaar in 2024. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd
al in 2021 naar 67 jaar gaan.
AOW-liifTUD
2020
66 jaar + 4 maanden
2021
66 jaar + 4 maanden
2022
66 jaar + 7 maanden
2023
66 jaar+10 maanden
67 jaar
2024
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BEIASTINGPLAN 2020 (VERVOLG)
OVERDRACHTSBElASTINGBEDRUrSPANDEN
De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat geen woning is
gaat vanaf 2021 omhoog van 6% naar 7%. Onder niet-woningen vallen naast bedrijfspanden, hotels en pensions ook
grond voor woningbouw, ziekenhuizen en aanlegplaatsen
voor woonboten. Voor de aankoop van woningen blijft het
percentage voorlopig ongewijzigd op 2%.
HYPOTHEEKRENTEAFTREK
De hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 verder afgebouwd.
Als het inkomen meer is dan €68.507, kunt u de aftrekbare
kosten voor uw eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken. Komende jaren gaat dit percentage verder omlaag.
De afbouw van het percentage geldt ook voor persoonsgebonden aftrekposten (onder meer alimentatie, zorgkosten,
scholingsuitgaven en aftrekbare giften), ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling)
en aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de
eigen woning.

Maximaal tarief
aftrekbare kosten
eigen woning

2020

2021

2022

2023

4(,OX

43,0ïi

40,OX

37,05!i

AFIOSSINGSVRUE HYPOTHEKEN
In het tweede Trendzichtrapport van de AFM waarschuwt
de financiëletoezichthouder voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. Meer dan de helft van de hypotheekschuld van Nederlandse huizenbezitters bestaat uit
afl.ossingsvrije leningen. AFM constateert dat veel van deze
leningen over tien a vijftien jaar aflopen. Voor veel huishoudens valt dit samen met de pensionering en het verlies
van het recht op hypotheekaftrek. De combinatie van een
lager (pensioen)inl<omen en hogere hypotheekuitgaven kan
tot financiële problemen leiden, vreest AFM. Consumenten
kunnen de risico s verkleinen door extra vermogen op te
bouwen en tijdig met hun hypotheekaanbieder in gesprek te
gaan over wat voor hen de beste oplossing is.
Uw NOAB-adviseur kan u helpen de financiële
situatie rondoni uw pensioen in kaart te brengen.

URENCRITERIUM
Onderdeel van het wetsontwerp minimumbeloning
zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is een boete van
maximaal €4.150 euro voor zzp'ers die hun urenadministratie niet goed bijhouden. De Belastingdienst is vooruitlopend
hierop actiever in het opvragen van de urenadministratie
van zzpers met een geringe omzet. Uren voor offertes, het
bijhouden van uw administratie of de bedrijfswebsite tellen
mee voor het urencriterium.
Een gewaarschuwd niens telt voor twee: start het
nieuwe Jaar goed met het bijhouden van de gewerkte
uren. Dat biedt ook een handvat om te checken of uw
'uurloon niet omhoog kan.
VERDERE INPERKING INKEERREGEIING
Met de inkeerregeling kan iemand verzwegen box-3
inkomen alsnog melden bij de Belastingdienst. Zolang de
Belastingdienst niet weet of vermoedt dat u uw erfenis,
inkomen of vermogen niet hebt aangegeven, kunt u
vrijwillig alsnog aangifte doen, uw aangifte verbeteren,
of de inkeerregeling gebruiken. De inkeerregeling geldt
niet voor buitenlands box-3 vermogen. Vanaf 2020 valt ook
verzwegen inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) ofbinnenlands vermogen (box 3) onder de uitsluiting. Hiermee
komt een einde aan de mogelijkheid om in te keren voor
niet-toegestane constructies met vennootschappen.
Heeft u inkomen of vermogen verzwegen dat u alsnog
wilt melden bij de Belastingdienst? Vraag uw NOABadviseur advies over de te volgen stappen.
VERIAGINC IIV EN JEUGD-UV
De minder snelle stijging van de AOW-leeftijd gaat ten koste
van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.
Vanaf i januari 2020 geldt voor het LIV nog maar ééntarief
(€0,51 per verloond uur), met een maximum van €1.000 per
jaar. De regeling geldt voor werknemers met een gemiddeld
loon van 100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon. Het jeugd-LIV wordt gehalveerd en per i januari 2024
volledig afgeschaft. Er komt geen overgangsrecht.
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GROEIENDE BEDRIJVEN
3,2% van de bedrijven behoort tot de groep snelle groeiers.
Het gaat hier om bedrijven die in dtie jaar tijd met minstens
33,1% zijn gegroeid. In de periode 2010-2018 groeiden 2.425

bedrijven uit tot middenbedrljf (tussen de 50 en 250 werknemers). Dit is de optelsom van de oranje getallen in het
schema (bron: Jaarbericht Staat van het MKB 2019).

VERRUIMING VRIJE RUIMTE WKR
Personeelsfeestjes, cursussen, reiskosten en zakelijke
lunches vormen slechts een kleine opsomming van de
werkgerelateerde kosten en uitgaven voor werknemers.
Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn de regels hieromtrent vastgelegd. Onder de WKR mag u een percentage
(2019; 1,2%) van de totale fiscale loonsom van uw organisatie
besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
aan werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over alles wat
u daarboven vergoedt, betaalt u een eindheffing van 80%.
Komend jaar wordt de vrije ruimte verruimd en worden de
regels versoepeld;
l. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de
vrije ruimte:
* over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom van
uw onderneming wordt de vrije ruimte 1,7%;
• boven dit bedrag blijft het percentage 1,2%.

2. De eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimte,
moet u nu nog uiterlijk tegelijk met de eerste aangifte
van het volgende kalenderjaar aangeven en betalen.
Vanaf 2020 krijgt u tot en met het tweede aangiftetijdvak
de tijd om aangifte te doen en de afdracht te betalen.
3. Voor het berekenen van de waarde van de vergoeding
of verstrekking van producten uit uw eigen bedrijf aan
werknemers is niet langer de prijs die een derde voor het
product zou moeten betalen bepalend, maar de waarde in
het economisch verkeer.
vergoeding van de kosten van het aanvragen van
De
4.
een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vanaf 2020 een
gerichte vrijstelling.
Uw NOAB-adviseur kan u vertellen welke vormen
van loon u onbelast aan uw werknemers mag vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.
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CHECKLIST: WET ARBEIDSMARKT IN BALANS
Dit gaat vanaf i januari voor u als werkgever veranderen.

1.
Versthil in WW-premie

Vaste uren voor oproep-

Gelijke rechten voor

Ingrijpende verandering

vast en flex

krathten

in transitievergoeding

Als werkgever betaalt u vanaf

Vanaf 1 Januari moet u
oproepkrachten die twaalf

payrollwerknemer
Vanaf 1 januari krijgen

januari een lage WW-premie

>

4.

3.

2.

voor werknemers in vaste
dienst. Voor werknemers met

>

maanden in dienst zijn een
aanbod doen voor een vast

Vanaf 1 januari moet u ook
bij het niet verlengen van

poyrollmedewerkers die u

>

inhuurt minimaal dezelfde

een tijdelijk contract een

arbeidsvoorwaarden als

tronsitievergoeding betalen.

een flexibel contract betaalt

aantal uren werk per week of

medewerkers bij u in dienst.

Vannf 1 april 2020 heefl u

u juist een hoge WW-premie.
Umoetditmdeloonaangifte

maand of een joorurennorm

U moet het uitzend- of

recht op compensatie voor

afspreken.

payrollbedrijf informeren over
de arbeidsvoorwaarden voor

transitievergoedingen bij twee

doorvoeren. De sectorpremie
vervalt.

uw eigen medewerkers.

jaar arbeidsongeschiktheid.

FINANCIËIEBUFFER MKB
Dankzij de hoogconjunctuur is de financiële situatie van het
MKB de afgelopen jaren verbeterd (bron; Jaarbericht Staat
van het MKB 2019). De solvabiliteit (= verhouding eigen
vermogen/totale vermogen), de ratio waarmee financiers
berekenen of een bedrijf aan de financiëleverplichtingen
kan voldoen, is fors gestegen sinds 2010. Zo verbeterde
tussen 2010 en 2017 de verhouding tussen het eigen en totaal
vermogen (solvabiliteit) bij het microbedrijf van 35,3 naar
48,4. In het kleinbedrijf verbeterde de solvabiliteit in deze
periode van 29,6 naar 38,8 en in het middenbedrijfvan 25,9
naar 35,1.

Microbedrijf
< 10 werknemers
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Kleinbedrijf
< 50 werknemers

Middenbedrijf
< 250 werknemers
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Inmiddels is ruim éénop de zes werkenden zelfstandig ondernemer of zzp'er.
Alleen al in de eerste negen maanden van 2019 zijn 161.076 nieuwe bedrijven
opgestart (bron: KvK). Dat is 11% meer dan in dezelfde periode van 2018:

NIEUW BTW-NUMMER EENMANSZAAK
Alle eenmanszaken in Nederland
krijgen vanaf l januari 2020 een
nieuw BTW-identificatienummer.
Dit nieuwe BTW-nummer is een
alternatief voor het huidige numnier,
dat het burgerservicenummer (BSN)
van de ondernemer bevat. Het oude
nummer blijft echter óókvan kracht,
als omzetbelastingnummer;
* Het (nieuwe) BTW-identificatienummer (btw-id) gebruikt u
bij contacten met klanten en
leveranciers.
* Het (bestaande) omzetbelastingnummer gebruikt u in de communicatie met de Belastingdienst,
bijvoorbeeld voor het doen van de
aangifte Omzetbelasting.
U moet op facturen en websites
het oude BTW-numnier
vervangen door het nieuwe BTWnummer (btw-id).
BEIEGGINGSFRAUDE
De Autoriteit Financiële Marken
(AFM) kreeg in de eerste helft van 2019
ruim 2700 tips binnen over vermeende
oplichting, fraude en of andere misstanden. De meeste meldingen gingen
over aanbieders van beleggingsproducten en -diensten in vreemde valuta
(forex) en/of cryptomunten. Melders

waren in de meeste gevallen aan het
einde van de rit hun inleg kwijt.
Gebruik uw gezond verstand
bij beleggingsproducten.
Check om te beginnen in het
Vergunningenregister van AFM
en DNB of de organisatie over een
vergunning beschikt. En vermijd
beleggingsproducten die u niet snapt.
BUSTANDSREGELING ZEirSTANDIGEN
De bijstandsregeling voor ondernemers met (tijdelijke) financiële
problemen (Bbz) wordt eenvoudiger.
Met ingang van i januari 2020 wordt
de Bbz op een aantal punten aangepast. In de nieuwe regeling is sterker
verankerd dat de bijstandsregeling
dient voor het tijdelijk ondersteunen
van ondernemers niet een levensvatbaar bedrijf. De regeling waarmee
ondernemers vaii 55 jaar en ouder
een niet-levensvatbaar bedrijf met
financiëleondersteuning tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd
kunnen voortzetten, wordt vanaf i
januari 2020 afgebouwd. Bovendien
kan een oiidernemer niet meer met
terugwerkende kracht financiële
hulp aanvragen.
Financiële problemen kondigen zich vaak al vroegtijdig

aan. Uw NOAB-adviseur is het eerste
steunpunt dat u met raad en daad
terzijde kan staan.
DWANGSOM NIET LANGER AFTREKBAAR

Een boete is al sinds jaar en dag
niet aftrekbaar van de winst.
Bestuursrechtelijke dwangsommen,
bedoeld om overtredingen ongedaan
te maken dan wel herhaling of
voortzetting van overtredingen te
voorkomen, waren dat tot nog toe
wel. Het kabinet niaakt een einde aan
dit onderscheid, omdat bi] dwangsomnien maatschappelijk ongewenst
gedrag in het spel is. Deze worden
daarom van aftrek uitgesloten. Dit
geldt ook voor de kosten met betrekking tot een strafbeschikking
AUTO VAN DE ZAAK
Als u uw auto van de zaak een aantal
dagen niet kunnen gebruiken in
verband met een reparatie, mag u
voor de met een vervangende (privé)
auto afgelegde zakelijke kilometers
een kilometervergoeding opvoeren.
Vanzelfsprekend moet u met uw
agenda en rittenadministratie
kunnen aantonen dat de met de vervangende auto gemaakte kilometers
zakelijk zijn. De bijtelling van de auto
van. de zaak loopt gewoon door.
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