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Nieuwsbrief nr. 11
Werkkostenregeling wordt 1 januari 2015 definitief
ingevoerd
De werkkostenregeling wordt definitief ingevoerd. In hoofdlijnen gaat het om
de volgende zaken: 1) beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium
voor gereedschap, apparatuur, communicatiemiddelen en computers; 2)
invoering van een nieuwe gerichte vrijstelling voor werkgerelateerde
voorzieningen; 3) invoering van een nieuwe gerichte vrijstelling voor
personeelskorting; 4) invoering van een vrije ruimte op concernniveau; 5)
eenmalig afrekenen van de vrije ruimte na afloop van het kalenderjaar.
De vrije ruimte bedraagt met ingang van 1 januari 2015 1,2% van de fiscale
loonsom.

Pensioenfonds voor de ZZP-er
Veel ZZP-ers bouwen geen pensioen op of slechts een klein pensioen op. Er
zal daarom in 2015 een nieuw pensioenfonds worden opgericht, namelijk het
ZZP Pensioenfonds. Hiermee kunt u collectief pensioen opbouwen. U kunt
vrijwillig deelnemen en u kunt ook zelf bepalen hoeveel u inlegt. U krijgt de
beschikking over een individuele pensioenrekening. Derhalve kunt u alleen
aanspraak maken op uw eigen inleg en het rendement hierover.

Var 2014 langer geldig
De belastingdienst is op het moment bezig de webmodule in te voeren. Met
deze module moet de arbeidsrelatie online vooraf getoetst worden. Om de
overgang naar de webmodule soepel te laten verlopen is besloten dat ZZPers voorlopig geen nieuwe VAR aan hoeven te vragen voor 2015. De VAR
verklaring van 2014 zal ook voor de eerste maanden van 2015 gelden.

Enkel ondernemerschap is niet voldoende
Wanneer u wilt profiteren van de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek is enkel inschrijven bij de kamer van koophandel niet voldoende. U
moet in 1 kalenderjaar tenminste 1225 uur aan uw onderneming hebben
besteed en u moet meer tijd hebben besteed aan uw onderneming dan aan
andere werkzaamheden. Deze laatste voorwaarde geldt niet als u in 1 van de
5 voorafgaande jaren geen ondernemer was.
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Wel of geen dividend uitkeren
Wanneer u besluit in 2014 nog dividend uit te keren uit uw eigen B.V. dan
kunt u dit jaar nog profiteren van het verlaagde tarief van 22 % i.p.v. 25 %.
Van de 22 % wordt 15 % afgedragen via een aangifte dividendbelasting en
7% via de aangifte inkomstenbelasting over 2014.
U zult wel moeten nagaan of uw B.V. de dividenduitkering kan laten
plaatsvinden zonder dat de continuïteit van de B.V. in gevaar komt. Er mogen
dus geen problemen ontstaan m.b.t. de betalingsverplichtingen en indien er
een pensioen- of lijfrente- verplichting is opgenomen op de balans dient men
extra alert te zijn, daar deze verplichtingen vaak fiscaal zijn gewaardeerd. De
economische waarde is vaak vele malen hoger.
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