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OMZETBELASTING

KOR WORDT OVOB
Per 1 januari 2020 wordt de bestaande kleineondernemers
regeling (KOR) in de btw vernieuwd. De huidige regeling betekent
dat zowel een eenmanszaak als maatschap/VOF korting krijgt
op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar
bedraagt. Als de verschuldigde btw minder is dan € 1.345, is de
korting 100%. Boven dit bedrag krijgt de ondernemer een korting
die afloopt naar nihil bij € 1.883 af te dragen btw.
Deze regeling verdwijnt en er komt een “nieuwe KOR”. Dit wordt
de zogenaamde “OVOB”. De omzet afhankelijke vrijstelling
omzetbelasting. Deze OVOB gaat voor alle rechtsvormen gelden.
Dus ook voor een BV, Stichting en Vereniging. Hierbij is niet
langer de verschuldigde btw beslissend maar de hoogte van de
btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per
jaar kan men opteren voor de OVOB. Het is dus een vrijwillige
regeling en niet verplicht. De vrijgestelde verhuur van onroerende
zaken telt mee bij de bepaling van de € 20.000 omzetgrens.

kosten/investeringen meer kan verrekenen. Een ondernemer
die met name levert aan andere ondernemers en/of van plan is
fors te investeren, zal niet snel kiezen om van de OVOB gebruik
te maken. Als u zich aanmeldt voor de OVOB, dan moet u deze
regeling minstens 3 jaar toepassen, tenzij de omzet boven de
€ 20.000 uitkomt. Als blijkt dat de jaaromzet op 20 oktober >
€ 20.000 bedraagt, eindigt de OVOB. Vanaf dat moment moet u
de regeling beëindigen en dit melden bij de belastingdienst. Er
zullen dan ook weer aangiften btw moeten worden ingediend,
ook moet de btw weer op de facturen worden vermeld. Pas na 3
jaar kan men zich dan weer aanmelden voor de OVOB.
Zijn er in de afgelopen jaren grote investeringen geweest, ook dan
is het opletten geblazen. Bij gebruik van de OVOB verandert het
btw-regime. Men krijgt dan te maken met de herzieningsregeling
(5 jaar voor roerende en 10 jaar voor onroerende zaken).
Reeds terugontvangen btw moet dan weer worden afgedragen.
Gelukkig is hiervoor een jaarlijkse drempel van € 500 bedacht.
Hiervan zullen vooral zonnepaneelhouders gebruik maken.

Voor met name ondernemers met particuliere klanten/afnemers,
weinig kosten en een jaaromzet van < € 20.000, kan deze regeling
handig zijn. Er hoeven geen aangiften btw meer gedaan te
Als men vanaf 1 januari 2020 gebruik wil maken van deze regeling, worden. Wel moet de omzetgrens van € 20.000 goed in de gaten
moet men zich vóór 20 november 2019 met een speciaal formulier worden gehouden. Bij overschrijding eindigt immers de regeling.
aanmelden bij de belastingdienst. Men mag dan geen btw meer
op de facturen vermelden, zodat afnemers ook geen btw meer Denkt u dat deze regeling voor u van toepassing kan zijn, neem
kunnen verrekenen op hun inkopen. Er wordt geadviseerd om dan met ons contact op. Uw klantmanager kan dan in overleg met
dan op een factuur te vermelden: “geen btw ingevolge Artikel 25, u bekijken wat verstandig is. Ook wij zullen de komende tijd e.e.a.
Wet OB." Een ander gevolg is dat men zelf ook geen btw op de bekijken en indien nodig met u contact opnemen.

SCHENKEN & ERVEN

LAAT DE KLEINKINDEREN
ERVEN
Voor kinderen bedraagt de vrijstelling bij erven € 20.616. Maar
wist u dat deze vrijstelling ook voor kleinkinderen geldt? Er
is behoorlijk wat erfbelasting te besparen door bij testament
aan kleinkinderen te legateren: € 2.000 tot € 4.000 per
kleinkind, afhankelijk van uw vermogen en het maximale
erfbelastingpercentage dat uw kinderen moeten betalen. De
uiteindelijke besparing is minstens het tweevoudige, want de
tussenstap — vererving van kind naar kleinkind met opnieuw
10% of 20% erfbelasting — vindt niet plaats. Bij testament kunt
u ook vastleggen dat de kleinkinderen het geld tot een bepaalde
leeftijd niet kunnen verbrassen (‘erven onder bewind’). Ouders —
of andere bewindvoerders — houden de hand dan namens u op
de knip. Bespreek de mogelijkheden met uw notaris.

INKOMSTENBELASTING

HOGE RAAD: RENDEMENT
BOX 3 NIET HAALBAAR
Het forfaitaire rendementspercentage van 4% is voor de jaren
2013 en 2014 voor spaarders te hoog. Bij de totstandkoming
van dat percentage is de wetgever ervan uitgegaan dat die
4% zonder veel risico gedurende een lange reeks van jaren
haalbaar is. Voor 2013 en 2014 is dat echter niet meer het
geval. Dat heeft de Hoge Raad op 14 juni geoordeeld in een
bezwaarprocedure die is aangespannen door de Bond voor
Belastingbetalers. Op stelselniveau is volgens de Hoge Raad
sprake van een buitensporig zware last als het nominaal in
box 3 te behalen rendement voor de jaren 2013 en 2014
gemiddeld lager is dan 1,2% (4% x het belastingtarief van 30%).
De uitspraak betekent echter niet dat spaarders de belasting
over box 3 terugkrijgen. Aan het stelsel kan de Hoge Raad niets
doen, dat is aan de politiek. De rechter kan wel ingrijpen als een

individuele belastingplichtige geconfronteerd wordt met een
buitensporig zware last. Dat valt echter buiten het bereik van
deze bezwaarprocedure. In de komende weken buigt de Bond
voor Belastingbetalers zich over de vraag of deze uitspraak moet
worden voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens. Tevens buigt de Bond voor Belastingbetalers zich over de
vraag wat dit arrest nu precies betekent voor de box 3-heffing in
de aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016. Voorlopig dus nog
een overwinning zonder echt resultaat.

FLEXACCOUNT IN RESSEN
ÉN GENDT
Wellicht hebt u het reeds vanuit onze mailing of vanuit de
media vernomen; wij openen begin juli ook een kantoor in
Gendt. De huidige vestiging in Ressen blijft bestaan en zal
dienst blijven doen als hoofdvestiging. Ook het bezoek- en
correspondentieadres (Slenkweg 2, 6684 DK Ressen) en
telefoonnummer (0481-470200) blijven ongewijzigd.
Het kantoor in Gendt wordt gevestigd aan De Kruigang 5.
Bezoek aldaar bij voorkeur op afspraak, zodat de juiste
medewerker aanwezig kan zijn.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

