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Nieuwsbrief nr 6
Belastingdienst mag u sneller een boete opleggen
Vanaf 1 januari 2013 kunt u eerder een boete van de Belastingdienst
ontvangen. Dit geldt voor zowel een vergrijpboete als een verzuimboete. In
het Belastingplan 2013 is namelijk opgenomen dat de fiscus u in eerdere fase
mag beboeten als de situatie daar om vraagt.
U kunt een verzuimboete opgelegd krijgen als u niet of niet op tijd uw aangifte
indient. Momenteel mag de Belastingdienst dit pas doen na het opleggen van
een (ambtshalve) aanslag, maar dit jaar kunt u de boete dus al eerder
verwachten. De inspecteur kan bij het opleggen van deze boete vermelden
dat de boete verlaagd kan worden als u alsnog binnen de gestelde termijn
aangifte

MKB-vrijstelling verhoogd
De MKB-vrijstelling bij ondernemers voor de inkomstenbelasting is per 1
januari 2013 verhoogd van 12 % naar 14%. Dit betekent dat deze groep
ondernemers minder inkomstenbelasting gaan betalen in 2013.

U betaalt vanaf 1 januari 2013 de werkgeversheffing
ZVW
Vanaf 1 januari 2013 betaalt uw onderneming de nieuwe werkgeversheffing
Zorg Verzekeringswet aan de Belastingdienst. Tot 2013 moest u de
inkomensafhankelijke bijdrage ZVW inhouden op het nettoloon van de
werknemer en deze aan de Belastingdienst betalen. Ook moest u in de
meeste gevallen een vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
aan uw werknemer betalen. Deze regeling is gewijzigd.

Fiscus kan ook tijdens uw avondmaaltijd bij u aankomen
Heeft u een belastingschuld? Dan is het mogelijk dat de fiscus ook ’s-avonds
en in het weekend bij u thuis op bezoek komt. De fiscus neemt ruim 100
nieuwe werknemers aan om ingewikkelde schulden waar veel werk bij komt
kijken te innen. Bovendien komen er maar liefst 1600 toezichtwerknemers bij.
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