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Nieuwsbrief nr 10
Zonnepanelen aanschaffen erg aantrekkelijk
Het aanschaffen van zonnepanelen is fiscaal erg aantrekkelijk.
Wanneer u als particulier zonnepanelen aanschaft wordt u aangemerkt als
ondernemer. U kunt daardoor de omzetbelasting, welke is inbegrepen in de
aanschafprijs terug vorderen van de belastingdienst.
Voorwaarde is dat u zichzelf als ondernemer aanmeldt bij de belastingdienst.
Het gevolg van de aanschaf is dat u omzetbelasting moet afdragen over de
geleverde stroom aan het energiebedrijf en aan uzelf. Om dit te bepalen heeft
de belastingdienst forfaitaire bedragen vastgesteld aan de hand van de
opgewekte stroom.

Strenge controles bij omzetbelasting-aangiftes
Als er een verschil wordt geconstateerd tussen de verschuldigde
omzetbelasting conform uw jaarcijfers en de door u ingediende
omzetbelasting-aangiftes is het verstandig om de suppletie-aangifte
omzetbelasting zo snel mogelijk in te dienen. Sinds kort heeft de
belastingdienst voor de suppletie-aangifte omzetbelasting een speciaal
formulier op de website staan. U bent verplicht dit formulier voor de suppletieaangifte omzetbelasting te gebruiken. Wanneer u de suppletie-aangifte
omzetbelasting niet snel, na afwikkeling van de jaarcijfers, indient kunt u een
boete opgelegd krijgen. Op dit moment controleert de belastingdienst extra
streng hierop.

Uitbetaling door belastingdienst slechts op 1
bankrekeningnummer
Vanaf 1 december 2013 maakt de belastingdienst belasting teruggaven en
toeslagen van één zelfde persoon nog slechts over op 1
bankrekeningnummer. Voorwaarde is dat de tenaamstelling van het
bankrekeningnummer overeenkomt met die van de belastingplichtige.
Wanneer een wijziging van een bankrekeningnummer niet door de
belastingplichtige wordt doorgegeven heeft de belastingdienst er geen schuld
aan als de bedragen toch worden overgemaakt naar het oude, bekende
bankrekeningnummer van de belastingplichtige bij de belastingdienst.

HS Financieel Advies | Hogerhoeve 40 | 3438 LK Nieuwegein, Nederland
Telefoonnummer: 030-6054337 Mobielnummer: 06-42366523
Website: www.hsfinancieeladvies.nl

HS Financieel Advies
Uw partner voor Fiscaal en Financieel Advies

Aanschaf zeer zuinige auto’s
Hoewel de investeringsaftrek voor personenauto’s is afgeschaft kunt u in
2014 nog wel profiteren van de milieu-investeringsaftrek bij zeer zuinige
auto’s. De percentages milieu-investeringaftrek zijn als volgt:
1) auto’s met een CO² uitstoot van 0 g/km: 36 % met een maximum van
€ 50.000
2) auto’s met een CO² uitstoot tussen 0 en 30 g/km: 27% met een
maximum van € 35.000.
3) auto’s met een CO² uitstoot tussen 30 en 50 g/km: 13,5% met een
maximum van € 12.500
4) auto’s op aardgas met een CO² uitstoot groter dan 50 g/km: 13,5%,
slechts de helft van de investering in een auto op aardgas komt in
aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
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