Geven met Kerst

Kerst wordt van oudsher geassocieerd met gezelligheid. Om deze traditie in ere te
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houden, wordt deze tijd vaak gebruikt om relaties die om je heen staan blijk van
waardering te geven met een geschenk. De laatste jaren is de maatschappelijke
verantwoordelijkheid in opkomst en wordt het relatiegeschenk soms vervangen
door een kaart met daarop de kerstboodschap dat het geld wat eerder aan een
relatiegeschenk werd gegeven, nu geschonken is aan een goed doel. Want wees nou
eerlijk: die kunnen het toch hartstikke goed gebruiken?

Geven en de belastingregels
Relatiegeschenk
Je mag de relatiegeschenken in je onderneming aftrekken als kosten. De aftrek van de
omzetbelasting is beperkt tot een relatiegeschenk van € 227 (excl BTW) per ontvanger.
Personeelsgeschenk

Geven maakt je blijer
dan nemen

Het personeelsgeschenk is aftrekbaar in de onderneming. Maar het wordt wel gerekend tot
het loon. Er is beginsel loonheffing over verschuldigd, maar er is een vrije ruimte van 1,2% van
de totale loonsom (hele concern). Daar kan je gebruik van maken. Let op: het bedrag van het
geschenk moet voor de loonheffing inclusief BTW worden genomen.
Tevens is de omzetbelastingaftrek ook weer beperkt tot een geschenk van € 227 (excl BTW)
per ontvanger.
Het goede doel
Giften aan geregistreerde goede doelen zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar vanaf 1%
boven het inkomen met een minimum van € 60. Ze moeten wel aantoonbaar zijn. In giften zit
geen omzetbelasting.
Giften voor de vennootschapsbelasting (BV) zijn aftrekbaar. Tot 50% van de winst. Soms geldt
een verhoging van 50%. Dat is bij een culturele ANBI. Check hier de lijst.
Vrijwilligerswerk
Sta je een dezer dagen bij de Voedselbank te helpen? Krijg je daarvoor geen vergoeding, maar
doe je het helemaal vrijwillig? De vergoeding die je had kunnen krijgen, maar daar vanaf ziet,
kan je als gift aftrekken. De stichting moet je daarvan wel een bewijs overhandigen.
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“Impact maken” ipv
“dingen doen”
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Voortaan weet je dit ook weer
Zonne-energie

Voor niets gaat de zon op
Steeds meer mensen investeren in zonnepanelen.
Het fiscale voordeel voor jou als particulier is de aftrek van de omzetbelasting van de
aanschaf. Voor ondernemers is, naast de teruggave van BTW, met name het fiscale voordeel
de energie-investeringsaftrek, indien deze zonnepanelen voor de onderneming worden
gebruikt.

Ondernemen (II): Horizon 1
Ondernemen

Als je het leven neemt, zoals het komt en verder niet proactief daarop inspeelt, ga je
automatisch beslissingen nemen op de korte termijn. Je ziet een renteverhoging bij een
andere bank (zeer onwaarschijnlijk deze dagen, maar stel je voor) en hup! je stapt over naar
die andere bank. Je kan een order scoren als je snel beslist, maar denkt niet na over het
opbouwen van een relatie met die klant. Je kunt goedkoop een partij op de kop tikken, maar
dat blijkt achteraf rotzooi.
Dit is horizon 1. Ik zeg niet, dat je daarvan geen gebruik moet maken, maar je moet je er niet
op blind staren. Horizon 1 is korte-termijn-strategie en geeft een adrenalineshot, maar heeft
geen effect voor de lange(re) termijn.
Bron: “Nooit meer te druk” van Tony Crabbe
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Wist je dat…
… het kabinet de ambitie heeft, dat na het jaar 2035 alleen nog volelektrische auto’s verkocht worden? En na 2050 moeten er
alleen nog maar emissievrije auto’s rondrijden. De fiscale stimulans op deze auto’s is nu erg aantrekkelijk: 4% bijtelling en je betaalt
géén wegenbelasting of BPM.

Handige website-links
Deze maand: Ondernemer of hobbyist?
Nogmaals dit onderwerp, maar dan andersom: ik word van ondernemer een hobbyist. Hoe kan dat? De Belasting-dienst ziet geen
stijgende lijn in het resultaat en komt tot de (eenzijdige) conclusie dat je geen ondernemer (meer) bent. Zit je in deze situatie? Laat
je niet overdonderen door de inspecteur, maar bel eerst met ons: 0343-756340.

Volgende infoblad: Horizon 2 en de frisse start van 2017
Als we straks koud 3 weken 2017 achter ons hebben, zullen wij je weer verrassen met een nieuw infoblad.

Fijne dagen!
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