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Pensioen in eigen beheer:
Met de vermelding dat de implementatie van nieuwe fiscale wetgeving anno 2016 en 2017
een schier onmogelijke taak blijkt te zijn vertellen we helaas niets nieuws. De Wet Dba (ter
vervanging van de Var) is daar een schoolvoorbeeld van zo ook de wetgeving die ziet op het
pensioen in eigen beheer verdiend geen schoonheidsprijs. Het ziet er op dit moment naar uit
dat dit stukje wetgeving definitief per 1 april 2017 zal ingaan.
Meer dan een jaar heeft men er luchtig over gedaan, thans worden alle consequenties aan de
horizon zichtbaar.
Heeft u binnen de eigen besloten vennootschap een pensioen in eigen beheer, dan is actie
geboden. Al tijdens ons seminar najaar 2016 hebben wij dat uitvoerig onder uw aandacht
gebracht.
Enkele steekwoorden:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Geen opbouw meer vanaf 1 april 2017
Op dit moment nog mogelijkheid van overdracht van elders verzekerd kapitaal
Een verzoek daartoe uiterlijk voor 1 juli 2017
Is de pensioenopbouw nog niet gestopt, dan moet dit uiterlijk voor 1 juli 2017
Indien u afkoop overweegt, dan is haast geboden zodat extra heffing voorkomen kan
worden
Ø Afkopen vaak niet gunstig is, doet u dat toch, denk dan ook aan het Box III inkomen
i.c.m. de nieuwe tarieven per 1 januari 2017
Ø Ter bescherming van de rechten van uw (ex) partner heeft u de uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van uw (ex) partner nodig om tot actie over te kunnen gaan
U weet, wij zijn geen pensioenfiscalisten, wij mogen u ook niet adviseren in bepaalde
pensioenkwesties, om die reden hebben wij enkele externe pensioenkantoren bereid gevonden
u met raad en daad terzijde te staan. Onze taak in dezen is u te begeleiden en het bewaken van
het gehele traject teneinde de pensioenvoorziening in eigen beheer ook in 2017 pensioenproof
te krijgen.
WOZ waarde loket:
De website van de overheid www.wozwaardeloket.nl begint steeds meer handen en voeten te
krijgen. Helaas zijn er nog steeds gemeenten die er niet aan mee willen werken, maar dat is
gelukkig een minderheid.

Gedoe met de Belastingdienst:
En weer lijkt het er op dat Eric Wiebes, de staatssecretaris van Financiën, en dus
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij de Belastingdienst er weer zonder kleerscheuren
vanaf komt.
Het aantal blunders en ernstige misstappen volgen zich in hoog tempo op, en juist de totaal
mislukte vertrekregeling bij de Belastingdienst legt de bijzonder inefficiënte management laag
ernstig bloot. Eigenlijk is het te schandalig voor woorden, maar kennelijk laat de Tweede
Kamer zich weer “inpakken”. Naast dat het tijd wordt voor een nieuwe Staatssecretaris wordt
het ook tijd voor een nieuwe Tweede Kamer.
Verkiezingen op 15 maart 2017:
Op woensdag 15 maart aanstaande krijgt u (weer) de mogelijkheid om uw politieke voorkeur
kenbaar te maken. En ja wel, ook dit jaar weer met een kleurig rood potlood, daarna wordt
alles met de hand geteld, samengevoegd, weer geteld, alles gebundeld en vervolgens per
koerier worden de uitslagen naar een centraal punt vervoerd. Neen, dit gaat niet per computer
want je weet maar nooit…
Een mooie opdracht voor het Kabinet zou kunnen zijn om de “klucht van het rode potloodje”
maar eens definitief te vervangen door een gedegen automatiseringssysteem.
Natuurlijk heeft u al eens gekeken op www.stemwijzer.nl. Maar heeft u ook al eens gekeken
op www.defiscalestemwijzer.nl?
Loondoorbetaling bij ziekte:
Onlangs is er onderzoek gedaan naar de verschillen per land als het gaat om loondoorbetaling
bij ziekte gevallen. Graag geven wij u een inkijkje:
Land

Doorbetaling in tijd

Percentage salaris

Duitsland
Finland
Nederland
Noorwegen
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Spanje

zes weken
tien werkdagen
twee jaar
zestien werkdagen
achtentwintig weken
veertien werkdagen
eerste vijftien dagen van ziekte

minimaal 70%
minimaal 100%
minimaal 70%
minimaal 100%
Max. £88.45 bruto/maand
80%
eerste drie dagen 100%
daarna 60%

Moraal van dit verhaal, de twee jaar die in Nederland is te lang en daardoor te duur.

Tijdelijke problemen met de website Dinkla & Dinkla:
Op vrijdag 11 februari jl. hebben we “tijdelijke problemen” met de website gehad. De
provider meldt dat er verschillende zaken mis zijn en dat hij er alles aan doet om zijn systeem
weer in de lucht te krijgen. Op maandag 13 februari 2017 hebben wij u per afzonderlijk emailbericht hierover geïnformeerd. Mocht u bepaalde informatie zoeken, stuur dan een e-mail
naar ons kantoor.

Bijtelling (zeer) oude automobielen:
Vorige maand hebben wij getracht u duidelijk te maken hoe gecompliceerd de bijtelling voor
het privé gebruik auto in elkaar kan zitten. Door een cliënt werden wij er geattendeerd dat er
één optie ontbrak, graag willen wij bij dezen aanvullen:
Bij een auto, ouder dan vijftien jaar geld een bijzondere regeling, zijnde 35% over de
werkelijke (is gelijk aan de economische) waarde.
Stel, u heeft een auto van 20 jaar oud, de economische waarde is € 5.000,--, dan is de
bijtelling: 35% van € 5.000,-- = € 1.750,-- per jaar, dat kan dus erg interessant zijn.
Het kan natuurlijk ook tegenzitten, bijvoorbeeld bij een antieke auto, waarvan de
economische waarde buitensporig hoog is.
Tot slot nog het volgende. Privé gebruik auto heeft al menige boekenkast gevuld als het om
het aantal publicaties gaat, maar er is natuurlijk niets op tegen om de fiets te pakken,
goedkoper en milieubewuster.
Fiscaal Actueel:
Op 22 februari jl. hebben wij u het eerste nummer van Fiscaal Actueel 2017 via de e-mail
toegezonden. Tal van onderwerpen zoals privé gebruik auto, het pensioen in eigen beheer, de
inkeerregeling enzovoorts blijven het beeld in de fiscale pers bepalen. Wij hopen natuurlijk
dat ook deze editie aan uw informatie behoefte voldoet. Heeft u vragen, schroom dan niet om
contact met ons kantoor op te nemen.
Belastingdienst Toeslagen:
U weet, de behandeling en afhandeling van de Toeslagen gaat geheel buiten ons om, dat
brengt met zich mee dat als u van mening bent in aanmerking te komen voor een Toeslag, u
dat zelf moet aanvragen. In het geval u “verdwaald” bij het aanvragen van een Toeslag, dan
mag u vanzelfsprekend een beroep op ons doen.

Wilt u meer weten over deze Nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar dinkla@dinkla.nl
U mist een editie van de Nieuwsbrief, of u wilt nog meer nieuws, kijk op www.dinkla.nl
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed blijven vergissingen, onjuistheden en/of
onvolkomenheden mogelijk en, mede op grond van het informatieve dan wel signalerende
karakter van deze Nieuwsbrief, kunnen wij, de samenstellers, redactie en uitgever daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56168195
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V.

