
Met ingang van 2015 wijzigt de 
gebruikelijkloonregeling voor de DGA. 
Het is aan te raden om te toetsen 
of de gebruikelijkloonregeling goed 
wordt toegepast. 

Het gebruikelijk loon is in 2015 het 
hoogste van de volgende bedragen:
- 75% van het loon uit de meest  
 vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van de werknemers  
 die in dienst zijn van het lichaam, of  
 met het lichaam verbonden lichamen;
- € 44.000.
 
Bestaande afspraken over de hoogte 
van het gebruikelijk loon met de 
Belastingdienst waarbij een gebrui-
kelijk loon gelijk aan of lager dan 
het standaardbedrag is afgesproken, 
worden niet collectief opgezegd. 
Alleen de overige afspraken worden 
opgezegd. Voor die afspraken geldt 

overigens dat de inhoudingsplichtige 
de afspraak mag blijven toepassen 
mits het afgesproken loon wordt 
verhoogd tot 75/70e van het loon in 
2014 en de feiten en omstandigheden 
gelijk blijven.
 
Let op
Indien u geen gebruikelijk loon 
opgeeft riskeert u een boete van 50% 
over de niet ingehouden loonheffing. •

U als werkgever bepaalt per 1 januari 
2015 of er sprake is van noodzaak 
bij een beperkt aantal voorzieningen 
voor uw werknemers. 

Hierbij moet u denken aan voor-
zieningen zoals gereedschappen, 
computers, mobiele communicatie-
apparatuur en dergelijke apparatuur. 
Indien u als werkgever het nood-
zakelijk vindt dat de werknemer de 

voorziening tot zijn beschikking heeft 
en dat de werknemer die voorziening 
ook daadwerkelijk gebruikt bij zijn 
werk, dan kan dat onder de werk-
kostenregeling onbelast aangeboden 
worden.

Tablets, telefoons en computers die 
werknemers zonder meer nodig hebben 
om hun werk goed te doen, kunnen 
straks dus onbelast worden verstrekt. •

Tips voor de dga

Toets het gebruikelijk loon

Tips voor de werkgever / werknemer

U bepaalt straks wat noodzakelijk is
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Beste relatie,

Met deze nieuwsbrief informeren 

wij u over actualiteiten en ontwik-

kelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. Wilt u hierover meer 

informatie of wilt u een ander 

onderwerp bespreken, neem dan 

contact met ons op. Wij zijn u 

graag van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst!

Met ondernemende groet,

Mark Meijring



U kunt langer gebruik maken van het 
verlaagde btw-tarief op de arbeids-
kosten bij de renovatie en het herstel 
van woningen. Het verlaagde tarief 
van 6% voor woningen ouder dan 
twee jaar wordt namelijk verlengd tot 
1 juli 2015.

Welke werkzaamheden vallen ook 
al weer onder renovatie- en herstel-
werkzaamheden?
Onder renovatie- en herstelwerkzaam-
heden wordt verstaan het vernieuwen, 
vergroten, herstellen of vervangen 
en onderhouden van (delen van) 
de woning. Ook valt hieronder het 
aanbrengen van goederen in of aan 
een woning die in bouwkundig opzicht 
deel (gaan) uitmaken van de woning. 
Zo kunt u over de arbeidskosten 
voor het plaatsen van een keuken of 
het vervangen van een cv-installatie 
in beginsel het verlaagde 6%-tarief 
toepassen.

Verder is goedgekeurd dat het ver-
laagde btw-tarief wordt toegepast op:
- het ontwerpen en vervaardigen van  
 bouwtekeningen door architecten  
 en dergelijke ondernemers, mits zij  
 tevens de renovatie van de woning  
 begeleiden;
- de arbeidskosten van de in opdracht  
 op maat gemaakte goederen die  
 een onderdeel gaan vormen van  
 de woning. Dit geldt zowel voor de  
 op locatie vervaardigde goederen  
 als de in eigen bedrijf vervaardigde  
 goederen (denk aan inbouwkasten,  
 deuren, kozijnen en dakkapellen);
- de arbeidskosten van hoveniers 
 voor het aanleggen en onderhouden  
 van de bij de woning behorende  
 tuinen. •

BTw Tips

Profiteer 
langer van laag 
btw-tarief in de 
bouw

U kunt btw die u al hebt afgedragen 
maar niet (meer) van de debiteur kunt 
innen, terugvragen bij de Belasting-
dienst. 

Deze btw mag niet worden aangegeven 
op het suppletieformulier en ook niet 
in de eerstvolgende btw-aangifte, maar 

moet in briefvorm worden ingediend bij 
de Belastingdienst. Dit moet gebeuren 
binnen één maand na afloop van het 
aangiftetijdvak waarin is gebleken dat 
de debiteur niet zal betalen.

Tip
Stuur een kopie van de factuur mee. •

BTw Tips

Vraag btw over facturen van 
niet-betalende debiteuren terug

Bij vervreemding van een bedrijfs-
middel kan de vervreemdingswinst 
buiten de belastingheffing blijven 
door deze winst te reserveren in een 
herinvesteringsreserve. 

Voorwaarde is dat u een voornemen 
hebt tot herinvestering en dat deze 
herinvestering ook plaatsvindt binnen 
drie jaar na het jaar van reserveren. 
Ga na of dit jaar een herinvesterings-
termijn verloopt. 

Tip 
In bijzondere situaties is termijn-
verlenging mogelijk. De bijzondere 
omstandigheden dienen ertoe te 
leiden dat u redelijkerwijs niet aan 
de termijn kan worden gehouden. •

Tips voor de ondernemer

Laat uw herinvesteringsreserve 
niet verlopen

Indien u op jaarbasis maximaal 
€ 1.883 aan btw (na aftrek van 
voorbelasting) bent verschuldigd, 
komt u in aanmerking voor de 
kleineondernemersregeling 
(KOR). 

In dat geval kan het zijn dat u 
een deel van de btw niet hoeft 
te voldoen. Er geldt zelfs een 
vermindering van 100% indien u op 
jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan 
btw bent verschuldigd. Ga na of u 
de KOR kunt toepassen. •

BTw Tips

pas de kor toe

U kunt nog voor het einde van het jaar 
een dividenduitkering doen onder het 
verlaagd aanmerkelijkbelang-tarief 
van 22% voor zover het inkomen uit 
aanmerkelijk belang niet meer dan 
€ 250.000 bedraagt. Met uw fiscale 
partner behaalt u nog meer voordeel. 
U kunt tezamen totaal € 500.000 tegen 
22% uitkeren in 2014. 

Let op
In 2015 geldt weer het normale 
aanmerkelijkbelang-tarief van 25%. •

Tips voor de dga

Maak gebruik van 
verlaagd ab-tarief



Telecommunicatie-, omroep- en 
elektronische diensten worden 
vanaf 1 januari 2015 belast in het 
land waar uw klant woont. 

Als u niets doet, moet u, in alle 
lidstaten waar uw klanten wonen, 
zich registreren, aangifte doen en 
btw betalen. Maakt u echter gebruik 
van een speciale regeling, dan hoeft 
u slechts in één EU-land (Nederland) 
btw-aangifte te doen en btw te 
betalen voor alle elektronische 
diensten aan uw afnemers in 
EU-landen. Meldt u zich vóór 

31 december 2014 aan voor deze 
regeling bij de Belastingdienst, dan 
kunt u hiervan vanaf 1 januari 2015 
gebruikmaken.

Let op
Ieder kwartaal moet u de digitale 
diensten, geleverd aan particulieren, 
melden via het beveiligde gedeelte 
van de internetsite van de Belasting-
dienst. Het gaat daarbij enkel om 
melding van de verschuldigde btw. 
De btw-melding moet uiterlijk 20 
dagen na afloop van een tijdvak 
digitaal zijn ingediend. •

Er is een aantal mogelijkheden om uw 
winst te verlagen. Onder voorwaarden 
kunt u een voorziening vormen voor 
verwachte uitgaven zoals een reorgani-
satie, onderhoud, saneringskosten, het 
verlenen van garantie op producten of 
jubileumuitgaven voor het personeel. 

Als een voorziening niet mogelijk is, 
kan soms een kostenegalisatiereserve 
uitkomst bieden. Deze reserve is 
bijvoorbeeld mogelijk voor groot 
onderhoud van een bedrijfspand. 

Wellicht heeft u nog activa op de 
fiscale balans die een lagere waarde 
hebben. Hiervan kan bijvoorbeeld 
sprake zijn van incourante aandelen 
of wanneer u incourante voorraad in 
het magazijn hebt liggen. Binnen de 
grenzen van goed koopmansgebruik 
kunt u deze activa afwaarderen ten 
laste van de fiscale winst. Onder 
omstandigheden kan het afwaarderen 
ook zien op oninbare vorderingen of 
bedrijfspanden en kan u een flinke 
aftrekpost opleveren. •

BTw Tips

Btw voor digitale diensten aan 
particulieren administratief 
vereenvoudigd

Tips voor de ondernemer

Verlaag uw winst en waardeer 
activa af

U kunt als DGA uw fiscaal voordeel 
behalen met de werkkostenregeling. 
Zo kunt u uw bonussen onder de vrije 
ruimte laten vallen. 

Deze is in 2014 nog 1,5% van de 
loonsom. In 2015 wordt de vrije ruimte 
verlaagd naar 1,2% van de loonsom. 

Let op
U dient wel te voldoen aan de 
voorwaarde dat u de bonussen in het 
verleden ook al onder de eindheffing 
liet vallen en dat de bonus niet 
ongebruikelijk hoog is. Houd rekening 
met een eventuele toekomstige 
aanpassing van deze regeling. •

Tips voor de dga

Breng uw bonus 
in de vrije ruimte 

Indien u uw verliezen niet tijdig 
verrekent dan verdampen deze. 
U kunt verliezen verrekenen met 
de winst van 1 jaar terug, de zoge-
noemde carry-back. 

Het resterende verlies kunt u vervol-
gens verrekenen met winsten uit de 
9 volgende jaren, de zogenoemde 
carry-forward. U kunt mogelijk nog 
dit jaar verliesverdamping voorkomen 
door ondermeer:
- het realiseren van stille reserves/ 
 meerwaarde/goodwill; 
- het inbrengen van winstgevende  
 activiteiten; 
- het afbouwen van voorzieningen. •

Tips voor de ondernemer

Voorkom verlies-
verdamping

U kunt per 1 januari 2015 als DGA 
voordeel behalen met het gebruik van 
de concernregeling. De concernrege-
ling maakt het mogelijk om de vrije 
ruimtes binnen één concern samen 

te voegen. Indien u een holdingstruc-
tuur hebt, waarbij u in dienst bent 
bij de holding, dan kunt u straks de 
vrije ruimtes van de holding en de 
werkmaatschappij samenvoegen. •

Tips voor de dga

maak gebruik van de concernregeling



Beoordeel of het wenselijk is te wach-
ten met investeringen tot na 1 januari 
2015. Als tijdstip van investering geldt 
het moment waarop u de verplich-

tingen tot aanschaf of verbetering 
van het bedrijfsmiddel aangaat. Door 
investeringen uit te stellen ontvangt u 
mogelijk meer investeringsaftrek. •

Bent u als werkgever voorbereid op 
de pensioenwijzigingen per 1 januari 
2015? U kunt zich alvast beraden over 
de aanpassing van uw bestaande 
pensioenregeling en over de vereiste 
reparatie- en/of (eventuele) compen-
satiemaatregelen. 

Zo kan straks over het salaris boven 
€ 100.000 niet meer fiscaal gefacili-
teerd pensioen worden opgebouwd. 

Dit maximale pensioengevend salaris 
wordt jaarlijks geïndexeerd. Er komt 
een mogelijkheid voor werknemers 
om vrijwillig te sparen uit het netto-
salaris boven de € 100.000. De in te 
leggen premies worden onttrokken 
uit het nettosalaris en zijn dus niet 
aftrekbaar. Het gespaarde saldo is niet 
belast in box 3, maar mag alleen in 
de vorm van een lijfrente (periodieke 
uitkeringen) worden opgenomen. •

Tips voor de ondernemer

Maak optimaal gebruik van 
investeringsaftrek

Tips voor de werkgever / werknemer

Pensioengevend salaris afgetopt

De afdrachtvermindering onderwijs is 
vervangen door de Subsidieregeling 
Praktijkleren. Zoals de naam al aan-
geeft is de nieuwe regeling een 
subsidie en geen tegemoetkoming 
in de loonbelasting. Heeft u al een 
beroep gedaan op deze subsidie? 
Het subsidiebedrag kan oplopen tot 
€ 2.700 per studiejaar per leerling-
aanvraag.

Om voor de regeling in aanmerking te 
komen, moet aan specifieke voor-
waarden worden voldaan. Zo moet 
uw onderneming zijn aangemerkt als 
erkend leerbedrijf. Ook worden er 
eisen gesteld aan de overeenkomst 
tussen leerling, opleidingsinstelling en 
de werkgever en de daadwerkelijk aan 
de student geboden begeleiding.

Let op
In tegenstelling tot de eerdere 
maandelijkse afdrachtvermindering 
wordt de subsidie nu pas na afloop 
van het studiejaar verleend. •

Tips voor de werkgever / werknemer

Maak gebruik 
van de Subsidie-
regeling 
Praktijkleren

Hebt u als werknemer nog een 
levenslooptegoed? U kunt uw 
tegoed in 2015 voordelig in één 
keer opnemen. De werkgever 
mag dan 20% van het opgenomen 

tegoed onbelast uitbetalen. Deze 
80%-regeling gaat alleen gelden 
voor het levenslooptegoed inclusief 
rente dat op 31 december 2013 in de 
levensloopspaarpot zat. •

Tips voor de werkgever / werknemer

neem uw levenslooptegoed op in 2015


