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Nieuwsbrief nr 9
Auto van de zaak
Milieuvriendelijke auto's kennen vele fiscale voordelen. Dat gaat per 1 januari
2014 gewijzigd worden.
A): De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor auto's met een bijtelling
van 14% vervalt per 1 januari 2014. Voor auto's met een 0% bijtelling vervalt
de vrijstelling per 1 januari 2016.
B): Wanneer u in 2013 een auto aanschaft waarvan de bijtelling 14% is, krijgt
u hiervoor maximaal 28 % kleinschaligheids-investeringsaftrek en 13,5 %
Milieu-investeringsaftrek. Op auto's waarvoor de bijtelling 0% is, krijgt u ook
maximaal 28% kleinschaligheids-investeringsaftrek en 36 % milieuinvesteringsaftrek. Het kabinet is van plan met ingang van 1 januari 2014 de
kleinschaligheids-aftrek voor personenauto's af te schaffen. Ook ligt er een
voorstel om de milieu-investeringsaftrek meer te richten op de elektrische
auto's en per investering een plafond in te stellen.
Hoewel de voorstellen nog niet door de Tweede en Eerste kamer zijn
aangenomen, ziet het er wel naar uit dat ze voldoende steun krijgen.
Wanneer u toch van plan bent een auto te kopen waarvoor dit jaar een
bijtelling geldt van 0% of 14% kunt u de aankoop beter dit jaar nog doen
zodat de nieuwe auto nog dit jaar op kenteken wordt gezet, in plaats van
de aankoop uit te stellen tot volgend jaar.
Volgend jaar kunt u dan waarschijnlijk niet meer profiteren van de
kleinschaligheids- en milieu- investeringsaftrek.

Investeringen
Wanneer u in uw bedrijf wilt investeren kunt u dit beter ook nog dit jaar doen
om te profiteren van het versneld afschrijven. Op investeringen (aanschaf
groter dan € 450, ex btw), uitgezonderd personenauto’s, die u doet t/m 31-122013 mag u 50% ineens afschrijven, naast de reguliere afschrijving van 20%.
Wilt u profiteren van de kleinschaligheidsaftrek, houdt u dan goed in de gaten
voor hoeveel euro u dit jaar al heeft geïnvesteerd. Wanneer u aan
investeringen boven de € 2.300 (ex btw) uitkomt op jaarbasis bedraagt de
aftrek 28%. Zit u op of onder de € 2.300 dan krijgt u helemaal geen
investeringsaftrek.
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
Mocht u de drempel van € 2.300 niet meer halen en u wilt niet persé 50%
dit jaar afschrijven, stel dan uw investering uit tot na 1 januari 2014.

Einde stamrecht BV / Einde stamrecht
bankspaarrekening
Het is vanaf 1 januari 2014 definitief niet meer mogelijk om een flinke
ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht-bv. Mocht u ontslagen
worden en een flinke ontslagvergoeding krijgen, welke u wenst in te brengen
in een stamrecht bv of welke u wenst te storten op een stamrecht
bankspaarrekening, dan kunt u een stamrecht bv oprichten of een stamrecht
bankspaarrekening openen als de ontslagdatum uiterlijk 30 juni 2014 is.
Hierbij gelden een aantal voorwaarden:
1) het ontslag moet uiterlijk op 31 december 2013 toegezegd zijn.
2) De vaststellingsovereenkomst dient uiterlijk 31 december 2013
getekend te zijn.
3) De stamrecht-aanspraak moet toegekend zijn voor 31 december 2013
Wanneer niet aan deze 3 voorwaarden is voldaan, moet vanaf 1 januari 2014
direct met de fiscus worden afgerekend over de ontvangen
ontslagvergoeding.
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