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Fiscale nieuwsbrief
LUCIAN houdt voor u alles nauwgezet bij en brengt u ieder kwartaal op de hoogte van de (voor u)
meest interessante fiscale ontwikkelingen.
In deze nieuwsbrief besteed ik aandacht aan:
✓
✓
✓
✓
✓

BTW-aangifte corrigeren?; vanaf 01-01-2018 alleen nog digitaal;
De afschaffing van de landbouwregeling met ingang van 01-01-2018;
Het terugvragen van BTW bij oninbare vorderingen vanaf 2018;
De wijzigingen in het besluit ‘omzetbelasting: administratieve-,facturerings-en andere
verplichtingen’;
Het belastingplan 2018.
: hyperlinks naar (externe) bronnen



Btw-aangifte corrigeren? Vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal
Vanaf 1 januari 2018 kunt u als ondernemer een correctie op uw btw-aangifte (‘suppletie’) alleen
nog maar digitaal doorgeven. Via de internetsite van de belastingdienst of uw eigen software.
Hebt u dit jaar of de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? En wilt u daarom uw
btw-aangifte wijzigen met een suppletie? Na 1 januari 2018 kunt u dat op de volgende manieren
doen:

✓
✓
✓

U logt in op de internetsite van de belastingdienst bij het onderdeel ‘inloggen voor ondernemers’.
U gebruikt uw eigen software.
U laat uw adviseur de suppletie digitaal doorgeven.

(lees meer : )
(bron : website belastingdienst)

Afschaffing landbouwregeling met ingang van 01-01-2018
Bent u een landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer of veehouder? En maakte u tot 1 januari 2018
gebruik van de landbouwregeling? Lees wat de meest voorkomende gevolgen zijn van de afschaffing.
(lees meer : )
(bron : website belastingdienst)

BTW terugvragen bij oninbare vorderingen vanaf 2018
Wilt u btw terugvragen omdat een klant uw factuur niet (volledig) betaalt? Lees hoe u dat doet
vanaf 01-01-2018.
Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 01-01-2017
lag? Dan worden deze vorderingen op 01-01-2018 als oninbaar aangemerkt.
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(lees meer : )
(bron : website belastingdienst)

De wijzigingen in het besluit ‘omzetbelasting: administratieve-,facturerings-en
andere verplichtingen’
De staatssecretaris heeft het besluit van 06-12-2014 over administratieve, facturerings- en andere
verplichtingen voor de btw geactualiseerd. De wijzigingen gelden vanaf 20-10-2017. In het geactualiseerde besluit staan onder andere de volgende wijzigingen:
(lees meer : )
(bron : website belastingdienst)

Belastingplan 2018
Het hele belastingplan voor 2018 bij langs lopen is een zinloze verspilling van energie wanneer je
kunt volstaan met de meest interessante wijzigingen:
Inkomstenbelasting
✓
Afbouw hypotheekrenteaftrek:
De maximale hypotheek is volgend jaar 100% van de waarde van de woning. Het maximale tarief
voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd van 50% naar 49,5%. De effecten hiervan
werken de komende jaren door op de woningmarkt.
✓
Verlaging eigen woning forfait:
Het eigen woning forfait (EWF) wordt volgend jaar voor de meeste woningen verlaagd van 0,75%
naar 0,7%. Dit als een gevolg van de gestegen prijzen voor woningen en de gestegen huren. Het
EWF is het bedrag dat iedere woningeigenaar bij het inkomen moet tellen en is gekoppeld aan de
WOZ-waarde van de woning. Mensen zonder aftrek van hypotheekrente hebben nu nog geen EWF,
maar dit wordt vanaf 2019 over een periode van 30 jaar afgeschaft.
✓
Aftrekpost scholingsuitgaven vervangen door vouchers:
Het kabinet heeft het voornemen om de fiscale aftrekpost scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2019 af te schaffen en te vervangen door een uitgavenregeling met vouchers.
Dat blijkt uit de beleidsstukken van het ministerie van Onderwijs. Voor een leven lang ontwikkelen
wil het kabinet de fiscale aftrek van scholingsuitgaven omvormen tot een gerichte uitgavenregeling
in de vorm van scholingsvouchers. Hiervoor is vanaf 2019 jaarlijks een budget van 196,8 miljoen
euro beschikbaar.
Vennootschapsbelasting
Rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de bv, betalen vennootschapsbelasting over de winst. De vennootschapsbelasting wordt berekend in twee schijven.
In de eerste schijf worden winsten tot €250.000 (was €200.000) belast tegen een tarief van 20%.
Het meerdere van de winst blijft in de tweede schijf belast met 25%.
Kansspelbelasting
En houdt u van een gokje? Gewonnen prijzen in het eerste halfjaar van 2018 worden met 30,1%
kansspelbelasting belast. Daarvoor en daarna is het tarief 29%.
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Na het lezen van deze nieuwsbrief bent u -als ik mijn werk goed gedaan heb- weer volledig op de
hoogte!; of heeft u toch behoefte aan tekst en uitleg.
Geïnteresseerd in wat LUCIAN voor u en/of uw organisatie kan betekenen?, vragen, opmerkingen,
suggesties of klachten?; stuur een mailtje naar andries@luciancs.nl of surf naar LUCIAN.
Het archief bevat alle voorgaande fiscale nieuwsbrieven, een bezoek is absoluut de moeite waard.

Met vriendelijke groet,

Andries
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