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Investeert u milieuvriendelijk?:
de Belastingdienst betaalt mee
Milieulijst
U vindt de Milieulijst en overige informatie terug op de
website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De lijst bevat dit jaar extra investeringen
in circulair ondernemen. Fiscaal voordeel is bijvoorbeeld
ook te behalen met milieu-investeringen voor de landbouwsector. Maar ook voor de milieuvriendelijke auto!

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ook voor
2016 een Milieulijst gepubliceerd. Op deze lijst staan alle
milieu-investeringen waarmee u in aanmerking komt voor de
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Fiscaal voordeel
Op de Milieulijst staan 271 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk
bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst dan heeft
u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt,
kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in
mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u
voor verschillende milieu-investeringen de mogelijkheid
om 75% van de investering willekeurig af te schrijven
(VAMIL).

Milieuvriendelijke auto
De plugin-hybride auto met een CO2-uitstoot van meer dan
30 g/km valt helaas dit jaar niet meer onder de MIA/Vamil.
Investeert u echter in een zakelijke elektrische personenauto (CO2-uitstoot van 0 g/km) dan komt u voor maximaal
€ 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de
MIA. Dat geldt ook voor de plugin-hybride personenauto,
niet zijnde een dieselauto, met een CO2-uitstoot tussen
0 en 30 g/km. Het maximaal in aanmerking te nemen
investeringsbedrag is dan € 35.000. Tot slot is er voor de
waterstofpersonenauto (CO2-uitstoot=0) niet alleen MIA,

Tip:
Naast de MIA kunt u ook gebruikmaken van de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie
van MIA en Energie-Investeringsaftrek is echter niet
mogelijk. De (kleinschaligheids)investeringsaftrek
wordt door ons in uw belastingaangifte verwerkt.

maar ook Vamil. <

Vraag de MIA/Vamil op tijd aan! Dat wil zeggen, binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting
bent aangegaan. Uw relatiebeheerder kan u bij uw
aanvraag behulpzaam zijn.

Crisisheffing blijft intact
De Hoge Raad heeft recent in twee zaken een eindoordeel

Bezwaar over terugwerkende kracht

gegeven over de crisisheffing 2013 en 2014. Ondanks dat deze

Er is destijds veel bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing.

werkgeversheffing wel wat haken en ogen kende, blijft de

Een belangrijk bezwaar was de terugwerkende kracht van

regeling in stand.

de maatregel. Zo werd de crisisheffing voor 2013 aangekondigd op 25 mei 2012 terwijl deze wel betrekking had op

De crisisheffing was een heffing die in 2013 en 2014 werd

het loon genoten over héél 2012, dus ook over de periode

geheven van werkgevers die werknemers in dienst hadden

vóór 25 mei 2012. Dat de crisisheffing - die eenmalig zou

die in het daaraan voorafgaande jaar een loon genoten

zijn - mogelijk toch met een jaar zou worden verlengd naar

hoger dan € 150.000.

2014, werd voor het eerst aangegeven door het kabinet op
1 maart 2013 en uiteindelijk pas op Prinsjesdag 2013 defini-

De heffing bedroeg 16% van het deel van het loon boven

tief bevestigd. Dat terwijl de crisisheffing 2014 gold voor het

€ 150.000.

genoten loon over héél 2013.

2

Dringende redenen

Einde proefprocedures?

De Hoge Raad oordeelt nu dat de wetgever destijds voldoende

Met dit eindoordeel laat de Hoge Raad de crisisheffing in

specifieke en dringende redenen had om de crisisheffing in

stand. Dat betekent het mogelijke einde van veel gestarte

te voeren. Nederland kampte toen met ernstige begrotings-

proefprocedures.

problemen. Als een van de oplossingsmaatregelen heeft de

Het kan zijn dat in enkele individuele procedures de Hoge

wetgever gekozen voor een eenvoudig, goed uitvoerbare

Raad nog tot een ander oordeel komt als de crisisheffing

regeling. Daarmee is ook de terugwerkende kracht van de

voor de procederende werkgever heeft geleid tot een indivi-

crisisheffing voldoende gerechtvaardigd.

duele en buitensporige last. <

Oplossing pensioen in eigen beheer nabij
ring tegen de fiscale waarde betekent dat de toevoeging
op basis van de commerciële waardering in de jaarrekening weer ongedaan wordt gemaakt.

Gezien de recente ontwikkeling rond het pensioen in eigen
beheer is er sterk de behoefte om hiervoor een oplossing te
vinden. De veranderende verslaglegging in de jaarrekening,
met hoge dotaties, leiden tot onbedoelde effecten. Daarvan zijn
daling van het eigen vermogen en de beperking met betrek-

Uitfaseren met afkoop

king tot dividenduitkering de bekendste. Het lijkt erop dat er

Instemming is ook vereist voor de tweede oplossingsrichting, namelijk het uitfaseren van het pensioen in
eigen beheer. Hiermee komt er een einde aan het in eigen
beheer opbouwen van een oudedagsvoorziening. Het in
eigen beheer opgebouwde pensioen kan worden afgekocht tegen fiscale waarde. Daarvoor komt een eenmalige
afkoopfaciliteit in de vorm van een 80%-regeling. Dat
wil zeggen dat u afrekent (u betaalt loonbelasting) over
80% van de fiscale waarde (afkoopsom) van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Verder bent u geen
revisierente verschuldigd. Afrekening tegen 80% van de
fiscale waarde zal echter in verreweg de meeste gevallen
geen optie zijn, omdat de bv over onvoldoende liquide
middelen beschikt.

uit twee varianten gekozen gaat worden. Oudedagssparen in
eigen beheer of uitfaseren (afschaffen) van het eigenbeheerpensioen. Dit zijn de twee richtingen die staatssecretaris Wiebes
van Financiën onlangs presenteerde als oplossing voor de knelpunten van het huidige pensioen in eigen beheer.
Oudedagssparen in eigen beheer

Het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) fungeert als
een ‘spaarpotje’ voor uw oude dag. U mag dan jaarlijks
een bepaald percentage van uw loon opzij zetten binnen
uw bv. Voor uw bv vormt het opgebouwde oudedagsspaarpotje vreemd vermogen. Uw bestaande in eigen
beheer opgebouwde pensioenverplichting kan geruisloos op basis van de fiscale waardering worden omgezet
in een oudedagsspaarverplichting. Geruisloos wil zeggen
dat er geen loonheffing of vennootschapsbelasting is
verschuldigd. Fiscale waarde is de waarde van het opgebouwde pensioen in eigen beheer op de fiscale balans
van de bv. Doordat omzetting naar een OSEB geschiedt
tegen fiscale waarde ziet u wel gedeeltelijk af van uw
opgebouwde pensioenrechten. Voor die omzetting is dan
ook instemming vereist van u en uw partner. De waarde-

Hoe nu verder?

Er liggen dus twee concrete oplossingsrichtingen voor
het pensioen in eigen beheer. De Tweede Kamer is nu
aan zet, want er moet een keuze worden gemaakt. Beide
oplossingsrichtingen tezamen is wat Staatssecretaris
Wiebes betreft geen optie. De nieuwe regeling zal naar
verwachting ingaan per 1 januari 2017. <
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VAR vervangen door modelovereenkomsten
Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op

of er geen dienstbetrekking in het spel is, anders moeten er

dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met

loonheffingen worden ingehouden en afgedragen over de

de afschaffing van de VAR en de invoering van een nieuw

werkzaamheden van de opdrachtnemer.

stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten.
Gewenningsperiode
Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een gewenningsperiode.

definitief te vervallen. Voortaan kan er gewerkt worden met

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen een jaar de tijd

vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde model- en

om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals

voorbeeldovereenkomsten. Wordt daadwerkelijk gewerkt

opgenomen in een model- of voorbeeldovereenkomst. Tot

volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdracht-

1 mei 2017 hebben beiden een inspanningsverplichting om

gever vooraf de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft

de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten dienstbe-

in te houden en te betalen.

trekking wordt gewerkt.

Anders dan bij de VAR heeft de opdrachtgever geen absolute

De praktijk zal uit moeten gaan wijzen wat de gevolgen zijn

zekerheid. Het is mogelijk dat de werkgever achteraf toch

van de nieuwe systematiek. Voor de overschakeling van VAR

nog geconfronteerd wordt met loonheffing. Dit geldt als de

naar modelovereenkomst kunt u zich laten begeleiden door

werkzaamheden afwijken van de modelovereenkomst.

uw relatiebeheerder. <

De Belastingdienst heeft inmiddels een groot aantal
algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten op de site geplaatst. De
komende tijd komen daar regelmatig nieuwe overeenkomsten bij.
Eigen modelovereenkomst
Men mag ook werken met een eigen niet door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Een opdrachtgever
heeft dan alleen geen vrijwaring. Hij zal zelf moeten bepalen

Belasting box 3 in strijd met recht van eigendom?
De belasting die wordt geheven over vermogen (box 3), is in

In dat geval zullen alle aanslagen met een datum gelegen

strijd met het recht van eigendom.

op 15 mei 2015 of later verminderd worden conform de
uitspraak van de Hoge Raad. Ook eventuele bezwaren met

Als het vaste percentage belasting op vermogen niet kan

dezelfde grond voor aanslagen die eerder opgelegd zijn

worden voldaan uit de opbrengst hiervan, is er sprake van

zullen conform de uitspraak afgehandeld worden. Dit op

oneigenlijke ontneming, schrijft advocaat-generaal René

grond van de zogenaamde “massaal bezwaar” regeling waar

Niessen in een advies aan de Hoge Raad.

deze procedure onder valt.

Mensen behalen uiteenlopende rendementen op hun

De kans dat door de Hoge Raad het advies van de advocaat-

vermogen, maar betalen allemaal hetzelfde percentage

generaal wordt overgenomen achten wij overigens klein.

belasting. Dat is willekeur.
Zoals de plannen er nu zijn, zal box 3 in 2017 gaan
Indien de Hoge Raad dit advies overneemt, zal de vermo-

veranderen. Wij informeerden u hierover al eerder in de

gensrendementsheffing op losse schroeven komen te staan.

nieuwsbrief.
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Fiscaal vriendelijke auto’s? Het kan nog steeds
Fiscaal vriendelijk rijden. Is dat nog mogelijk nu wederom de

Voor een nieuwe auto gelden in 2017, als het wetsvoorstel

autobelastingen voor 2016 zijn aangescherpt? Het kan nog

wordt aangenomen, de volgende bijtellingspercentages en

steeds, maar de voordelen worden wel steeds minder.

CO2-grenzen:

Voor de meeste auto’s van de zaak waar ook privé mee
wordt gereden, geldt een standaardbijtelling van 25%
van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor
zuinige auto’s gelden echter lagere bijtellingspercentages.
Daarbij geldt dat hoe zuiniger de auto is (hoe minder
CO2-uitstoot), des te lager de bijtelling wordt. Ook in 2016
zijn de CO2-grenzen weer verder aangescherpt. In 2017
worden weer wijzigingen verwacht. De wijzigingen in de
autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn
opgenomen in een wetsvoorstel.

Soort auto

Bijtelling

CO2-uitstoot
alle brandstoffen

Nulemissie

4%

0

Vrijwel nulemissie

17%

1 t/m 50

Overig

22%

vanaf 51

Tip:
Het is minder aantrekkelijk om in 2016 een nieuwe
auto van de zaak aan te schaffen met een CO2-uitstoot
vanaf 107 gr/km. Bij aanschaf van een dergelijke auto
in 2016, krijgt u te maken met een bijtelling van 25%.
U zit hier dan ook in 2017 en verder aan vast. Schaft
u dezelfde auto nieuw aan in 2017 dan bedraagt de
bijtelling volgens het wetsvoorstel 22%.

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg
dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt
geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt het
percentage opnieuw vastgesteld.
Tip:
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de
bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een
jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.
Bereken daarom wat voor u het voordeligst is!

De plannen vanaf 2019 zijn om de standaardbijtelling op 22%
te handhaven. Alleen auto’s zonder CO2-uitstoot krijgen dan
volgens de plannen nog een lagere bijtelling. Deze bedraagt
vanaf 2019 dan 4% tot een catalogusprijs van € 50.000 en 22%
voor zover de catalogusprijs hoger is. Voor waterstofpersonenauto’s geldt volgens de plannen een bijtelling van 4% ongeacht
de catalogusprijs van de auto. <

Wordt de auto in 2016 voor het eerst op kenteken gezet, dan
gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:
Soort auto

Bijtelling

CO2-uitstoot
alle brandstoffen

Nulemissie

4%

0

Vrijwel nulemissie

15%

1 t/m 50

Zuinig

21%

51 t/m 106

Overig

25%

vanaf 107

Uit het wetsvoorstel komt naar voren dat de plannen zijn
om vanaf 2017 de standaardbijtelling vast te stellen op 22%.
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot is dan een bijtelling van 4%
gepland. Auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/
km worden geconfronteerd met een stapsgewijze verhoging
van de bijtelling van 17% in 2017 en 19% in 2018 tot 22% vanaf
2019.
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Financiële voordelen van innovatie
Hoe kunt u uw producten, diensten en processen verbeteren? Hoe

Heeft u in de afgelopen jaren een RDA-beschikking gehad

kunt u inspelen op nieuwe vragen vanuit de markt? Innovatie is

voor een 20%-deel van S&O-uitgaven van € 1 miljoen of meer,

uw sleutel tot succes.

dan geldt een overgangsregeling. Deze resterende 20%-delen
mag u in de komende kalenderjaren nog opvoeren onder de
nieuwe samengevoegde WBSO-regeling.

Eén van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor
innovatie is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
(WBSO). Met de WBSO kunt u de loonkosten voor speur- en

De S&O-aftrek voor de ondernemer bedraagt in 2016 € 12.484.

ontwikkelingswerk (S&O) binnen uw bedrijf verlagen, maar

Omdat de RDA als zelfstandige innovatieregeling is komen te

ook de overige S&O-kosten en uitgaven. Tot 2016 vielen deze

vervallen, is hiervoor ook geen aanvullende S&O-aftrek meer

overige kosten en uitgaven overigens nog onder de RDA

mogelijk in de inkomstenbelasting.

(Research & Developmentaftrek). Met ingang van dit jaar zijn
de WBSO en de RDA samengevoegd tot een regeling: WBSO.

Is de verschuldigde loonheffing in een aangiftetijdvak niet

Ook als zelfstandig ondernemer kunt u onder voorwaarden

voldoende om een evenredig deel van de S&O-afdracht-

gebruik maken van de WBSO.

vermindering te kunnen verrekenen, dan mag u een restant
verrekenen met andere aangiftetijdvakken die vallen in het
kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

Welke projecten komen in aanmerking?
Onder de WBSO vallen met ingang van 2016 twee soorten
projecten:

Innovatiebox in de vennootschapsbelasting

• ontwikkeling van (onderdelen van) technisch nieuwe fysieke

Heeft u voor uw eigen innovatie een S&O-verklaring of een

producten, fysieke productieprocessen of programmatuur,

octrooi ontvangen en onderneemt u in de vennootschapsbelasting, dan is de innovatiebox van toepassing. De winsten die u

• technisch-wetenschappelijk onderzoek.

maakt met innovatieve activiteiten kunt u onderbrengen in de
Wat levert het op?

innovatiebox. De vennootschapsbelasting is 5% voor de winst

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2016 32% van

die in de innovatiebox valt. De praktijk wijst uit dat de finan-

de totaal gemaakte S&O-(loon)kosten voor zover deze niet

ciële voordelen van de innovatiebox hoger zijn dan de WBSO.

meer bedragen dan € 350.000, en 16% over de resterende

De WBSO is echter wel belangrijk om toegang tot de innova-

S&O-(loon)kosten. Er geldt geen maximum meer voor de

tiebox te krijgen. Er zijn plannen om het innovatieboxregime in

S&O-afdrachtvermindering.

te perken. De komende maanden volgt meer duidelijkheid. <

Tips
Nieuwe energiesubsidie voor particulieren en bedrijven

voor particulieren anders dan voor bedrijven. Een particulier kan subsidie krijgen als hij in 2016 een apparaat koopt
waarop subsidie mogelijk is en het daarna binnen drie
maanden laat installeren, in gebruik neemt en de subsidie

Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een

aanvraagt. Als particulier kunt u de subsidie dus pas

tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonne-

aanvragen als het apparaat niet alleen gekocht maar ook al

boilers, warmtepompen of pellet kachels. De subsidie is

in gebruik genomen is. Drie maanden na de aankoop vervalt

minimaal € 500. Het precieze bedrag hangt af van het soort

het recht om een subsidieaanvraag in te dienen.

en de specificaties van het apparaat. Het gaat om een meerjarige subsidieregeling die tot 31 december 2020 zal lopen.

Voor bedrijven zijn de regels precies omgekeerd. Zij kunnen

Jaarlijks wordt het budget voor het daarop volgende jaar

alleen een subsidie krijgen als zij de subsidie aanvragen

bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen beschikbaar.

vóórdat ze het apparaat kopen. Na goedkeuring van de
subsidie heeft men vervolgens een jaar om het apparaat te
kopen en in gebruik te nemen.

De regels voor het ontvangen van een tegemoetkoming zijn
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Stapsgewijze verlaging WW-uitkering en
–rechten

Boeterente hypotheek aftrekbaar bij aflossing of rentemiddeling

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de

Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer woning-

publieke WW-uitkering stapsgewijs verlaagd. Dit gebeurt

eigenaren ervoor om hun hypotheek open te breken en

met één maand per kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari

deze tegen een lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt

2016. Vanaf april 2019 is de maximale WW-uitkering dan

uw bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft u de in

nog maximaal 24 maanden in plaats van 38 maanden. De

rekening gebrachte boeterente niet in één keer te betalen.

hoogte van de WW-uitkering blijft gekoppeld aan het laatst-

De boeterente wordt dan ‘uitgesmeerd’ over de nieuwe

verdiende loon. Alleen mensen die op of na 1 januari 2016

rentevaste periode. Met een opslag wordt die boeterente

instromen in de WW krijgen met deze maatregel te maken.

verdisconteerd in de nieuwe lagere hypotheekrente.

Ook de opbouw van WW-rechten wordt vanaf 1 januari

Recent is duidelijk geworden dat de boeterente bij rente-

2016 beperkt. Werknemers bouwen in de eerste tien jaar van

middeling aftrekbaar is, mits dit een reële vergoeding

hun loopbaan één maand WW-recht op per gewerkt jaar.

betreft voor het renteverlies dat de bank lijdt vanwege

Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand WW

het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een

op. WW-rechten die werknemers al hebben opgebouwd

eigenwoninglening. Andere opslagen die de bank voor de

voor 1 januari 2016 blijven tellen voor één maand.

rentemiddeling in rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij
het totaal van die opslagen verwaarloosbaar is (niet meer

Doorwerken na de AOW-gerechtigde
leeftijd aantrekkelijker

dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het
risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop.

Boete voor personeel inlenen?

Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker
om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden
of te nemen. Zo is de opzegtermijn bij het opzeggen van de

Als u weleens personeel inleent voor uw onderneming

arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer

loopt u het risico op hoge boetes. U kunt aansprakelijk

beperkt tot één maand. Bij ziekte geldt een loondoorbeta-

worden gesteld voor de door de uitlener te betalen afdracht

lingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee

van loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

jaar. Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerech-

heeft. Ook moet u ervoor waken dat u met een geregi-

tigde werknemer is verruimd en u hoeft niet in te gaan op

streerde uitlener zaken doet (www.waadicheck.nl).

een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer voor
uitbreiding (of vermindering) van zijn aantal te werken

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een

uren. Er zijn ook nieuwe verplichtingen. Zo heeft de door-

andere ondernemer in uw onderneming onder uw leiding

werkende AOW’er recht op minimaal het minimumloon of

of toezicht werkzaamheden verricht. De andere onder-

een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij een reorganisatie

nemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook

bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te

een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u

ontslaan.

uitleent.
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Ondernemingsraad krijgt meer invloed
op pensioenregeling

Nu is het ook voor ons mogelijk om te beschikken over uw

De ondernemingsraad (OR) krijgt in de toekomst meer

Hiervoor hebben wij als kantoor wel uw toestemming

invloed op de pensioenregeling van werknemers. Hiervoor

nodig. Dit werkt als volgt.

is onlangs een wetsvoorstel ingediend. Het is de bedoe-

- Wij dienen bij de belastingdienst een verzoek in om uw

ling dat de OR in de toekomst het recht krijgt om wel of
niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. De OR heeft nu alleen instemmingsrecht als een
werkgever een pensioenregeling wil vaststellen of intrekken.

vooraf ingevulde aangifte.

vooraf ingevulde aangifte te mogen gebruiken;
- U ontvangt van de belastingdienst een brief met daarin
een activeringscode;
- Als u akkoord bent stelt u de activeringscode aan ons ter
beschikking.

De OR krijgt geen instemmingsrecht als de pensioenafspraken al inhoudelijk zijn geregeld in bijvoorbeeld een cao

Totdat u de brief met de activeringscode van de belasting-

of als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een

dienst heeft ontvangen hoeft u niets te doen.

verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De keuze voor
een bepaalde pensioenuitvoerder blijft bij de werkgever.

Met de activeringscode die vermeld is in de brief van de

Daar heeft de OR geen zeggenschap over. Let wel, dit is nog

belastingdienst kunnen wij uw gegevens ontvangen.

een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer ligt.

Vooraf ingevulde aangifte nu ook voor
AT&C beschikbaar

De vooraf ingevulde aangifte is een hulpmiddel. Het aanleveren van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting
blijft noodzakelijk. Wij kunnen dan de gegevens van de
belastingdienst checken.

Sinds enkele jaren kan bij het invullen van de aangifte

Naast voornoemde ingevulde informatie waarover de

inkomstenbelasting gebruik gemaakt worden van de vooraf

belastingdienst wel beschikt, kunnen wij in de aangifte de

ingevulde aangifte.

inkomsten of aftrekposten invullen waar de belastingdienst
niet over beschikt.

Hierbij heeft de belastingdienst al bepaalde gegevens
ingevuld in de aangifte zoals uw loon, de WOZ-waarde van

Factuur AT&C ontvangen per email

uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Deze gegevens
krijgt de belastingdienst van uw werkgever, gemeente en
bank.

Het is mogelijk dat u voortaan onze factuur alleen nog
ontvangt per email. Stelt u het op prijs de factuur van AT&C
alleen nog per email te ontvangen, geef dan uw emailadres
door aan: administratie@atcaccountants.nl, met vermelding
van uw naam of bedrijfsnaam. <

Laan van Westroyen 2
4003 AZ Tiel
Postbus 6114
4000 HC Tiel
T 0344 - 63 61 61
F 0344 - 61 52 44
E info@atcaccountants.nl
I www.atcaccountants.nl

