Overgangsregeling auto van de zaak in 2013
Zoals wij in onze nieuwsbrief Bezuinigingspakket
2013
(http://www.wijnenadvies.nl/files/Bezuinigingspakket%20voor
%202013.pdf) al hadden aangegeven worden met

Nieuwsbrief nummer 03-2012
De zomer gaat bijna beginnen net als de
vakanties voor een heel groot deel van
Nederland. Een paar roerig paar maanden liggen
achter ons. Op 23 april jl. is het kabinet gevallen
en onlangs is het lenteakkoord al gepresenteerd.
Dit heeft heel veel gevolgen voor u zoals u in
onze nieuwsbrief over de
bezuinigingsmaatregelen al heeft kunnen lezen.
Toch hebben wij voor u nog wat ander nieuws/
items gevonden die wij hieronder aan u zullen
presenteren.
Veel leesplezier.
Heffingsrente
Zoals elk kwartaal wijzigt ook voor het
aankomende kwartaal de heffings- en
invorderingsrente. Bedraagt deze momenteel
nog 2,3%, voor het derde kwartaal zal deze
stijgen naar 2,5%.
BTW alternatieve geneeskunde
Met ingang van 01 januari 2013 wordt de BTW
vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging
van de mens door zorgverleners met de vereiste
beroepskwalificaties beperkt tot een BIG
beroepsbeoefenaar. Deze dienstverlening is
alleen vrijgesteld als deze ook behoort tot de
uitoefening van een BIG beroep.
Zo zal de vrijstelling voor psychologische
diensten alleen worden beperkt tot door GZpsychologen geleverde diensten.
Acupuncturisten, chiropractoren, pedagogen,
osteopaten en dergelijke kunnen geen gebruik
meer maken van de vrijstelling.

ingang van 01 januari 2013 woon- werkkilometers
aangemerkt als privékilometers. Dus komt u al
snel in aanmerking voor de bijtelling. Er is echter
overgangsrecht vastgesteld op de volgende
punten:
1. Als openbaarvervoer abonnementen voor
25 mei 2012 zijn ingegaan worden deze
gerespecteerd gedurende de looptijd.
Woon-werkkilometers die met dit
abonnement worden afgelegd blijven
onbelast.
2. Voor leaseauto’s geldt ook een
overgangsrecht. Hiervoor gelden twee
voorwaarden namelijk dat het contract
moet zijn aangegaan voor 25 mei 2012
en dat u nu geen of minder dan 500
kilometer privé rijdt met deze auto. Dit
overgangsrecht geldt gedurende de
looptijd van het leasecontract maar
uiterlijk tot 01 januari 2017. U wordt niet
geheel ontzien, maar u zal 25% van de
eigenlijk verschuldigde bijtelling moeten
gaan betalen. Dat houdt in dat u dus 25%
over 25%, 20% of 14% bij uw inkomen
moet tellen.
De overgangsregeling geldt dus alleen indien u
de auto alleen voor zakelijk en woonwerkverkeer gebruikt en het overige privé gebruik
minder bedraagt dan 500 kilometer per jaar.
Uiteindelijk zal de Tweede Kamer moeten
beslissen over dit akkoord en de uitslag hiervan is
ook weer afhankelijk van de verkiezingen die op
12 september 2012 gehouden gaan worden.
Zodra er nieuws is zullen wij u hiervan op de
hoogte houden.
Afroommethode niet voor iedere DGA
In 2004 besliste de Hoge Raad dat een interim
manager die als DGA werkte voor
opdrachtgevers 70% van de omzet van de BV als
salaris op moest nemen. Dit wordt de
afroommethode genoemd.Nu heeft de advocaat
generaal op 13 april jl. een advies uitgebracht
waarin is aangegeven dat de afroommethode niet
geschikt is voor advocatenkantoren en dergelijke.
Indien de dienstverlening wordt verstrekt door
een zelfstandige beroepsbeoefenaar dan is dat in
het geheel niet vergelijkbaar met het vervangen
van een leidinggevende of werknemer bij
opdrachtgevers waar het bij interim diensten om
gaat.
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Kasboek
Op zich geen nieuws onder de zon, maar toch
willen we u dit even onder de aandacht brengen.
Wanneer u als ondernemer handelt met contant
geld dan bent u verplicht een kasboek bij te
houden.
Er is geen wettelijke regeling waarin wordt
aangegeven hoe u uw kasboek moet bijhouden,
dus mag u ervoor kiezen om dit digitaal te doen
maar op papier is ook goed.
U dient uw kasboek te onderbouwen met bonnen,
kwitanties, stortingsbewijzen, kassa-uitdraaien en
dergelijke. Tevens dient u alle kascontroles die u
maakt (bijvoorbeeld kastellijst) te bewaren.
U telt immers uw kasgeld en controleert of dit
overeenkomt met het geld dat u in kas heeft.
Maakt u gebruik van thermische kassabonnen
dan bent u verplicht deze te kopiëren, aangezien
deze onleesbaar worden na verloop van tijd.
Daar u uw administratie 7 tot 10 jaar dient te
bewaren moet dit ook dan nog leesbaar zijn.
In de praktijk komt het nogal eens voor dat een
kasboek negatief gaat, hetgeen onmogelijk is. Als
de Belastingdienst dit constateert kan zij de
kasadministratie verwerpen en uw inkomen gaan
schatten.
De Belastingdienst kan ook vragen stellen als uw
kassaldo aan de hoge kant is. In deze tijd is dat
immers niet meer gebruikelijk. Is dat bij u wel het
geval dan kan dat lastige vragen van de
Belastingdienst oproepen.
Wettelijk minimumloon per 01 juli 2012.
Op 14 mei jl. heeft demissionair minister Kamp
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
bedragen voor het wettelijk minimumloon
gepubliceerd. Het brutominimumloon voor
werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig
dienstverband zal per 01 juli 2012 bedragen:
- € 1.456,20 per maand
- € 336,05 per week
- €
67,21 per dag

Resumé
Zoals u heeft kunnen lezen is de informatie die
wij u hebben verstrekt van algemene aard en niet
voor iedereen van toepassing. Heeft u nog
vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief
dan vernemen wij dit graag. Als u suggesties
heeft kunt u deze mailen naar
info@wijnenadvies.nl. Wij wensen u alvast een
fijne vakantie.
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