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FISCAAL

19 oktober 2018

Dga met hoge schuld is de klos
Uit de nieuwe belastingplannen blijkt dat dga's met een schuld van meer dan
vijf ton te maken krijgen met nieuwe regels die lenen bij de eigen bv moeten
tegengaan.... 

FISCAAL

30 augustus 2018

Box 3: nog steeds discussie
De vermogensrendementshe
De vraag is of een dergelijke he

ng van box 3 lag en ligt nog steeds onder vuur.
ng in overeenstemming is met het Europees

Verdrag voor... 

FISCAAL

20 juni 2018

Spoedreparatie fiscale eenheid VPB ondeugdelijk
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de scale
eenheid voor de vennootschapsbelasting strijdig is met het Europese recht.
De staatssecretaris... 

FISCAAL

07 mei 2018

De ODV: wat kan of moet de dga er mee
Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. In het kader van die wet heeft de
dga de keuze om zijn in eigen beheer opgebouwde... 
FISCAAL

22 februari 2018

Feesten op kosten van de zaak
Een ondernemer mag de kosten die hij voor zijn onderneming maakt in aftrek
brengen van de winst. Dat geldt ook voor de kosten van recepties, feesten en
vermaak.... 

FISCAAL

20 november 2017

De auto; ook in 2018 een melkkoe?
De auto en de bijtelling blijft menigeen bezighouden, omdat de belasting over
de bijtelling behoorlijk kan oplopen. Hoe zit het momenteel precies, en wat
staat er... 

FISCAAL

18 september 2017

Geld moet rollen: belastingvrij schenken
Vanaf dit jaar mag er weer honderdduizend euro belastingvrij worden geschonken. Maar dat geld moet wel rollen:
schenken en terug lenen en een papieren schenking... 
FISCAAL

28 april 2017

Bed and breakfast in de eigen woning: pikt de fiscus
een graantje mee?
Een extraatje uit tijdelijke verhuur van uw huis is natuurlijk leuk, maar let op:
er kijken heel wat instanties mee, ook de belastingdienst. 

FISCAAL

14 maart 2017

Pensioen in eigen beheer: is het lange wachten
beloond?
In 2012 kondigde de toenmalig staatssecretaris aan om te onderzoeken of het
pensioen van de dga kon worden versimpeld. Vanaf 1 april 2017 gaat het dan
eindelijk... 

FISCAAL

09 januari 2017

Bijtelling van de auto: moeilijker kunnen we het niet
maken
Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen weer op een aantal punten. En het
wordt wéér niet eenvoudiger. 

FISCAAL

01 november 2016

Werkruimte in een huurwoning: hoe zit het nou?
Onlangs heeft de Hoge Raad een voor de praktijk interessant arrest gewezen
inzake de aftrek van huisvestingskosten van de werkruimte in een
huurwoning. Deze uitspraak... 

FISCAAL

29 augustus 2016

Crowdfunding, het nieuwe lenen
Crowdfunding wordt steeds populairder. Deze manier van lenen zonder nanciële intermediairs zorgt voor direct
contact tussen investeerders en ondernemer. Een vorm... 
FISCAAL

26 april 2016

Dga is zijn schulden niet zomaar kwijt
Wat zou het mooi zijn als de dga belastingvrij een streep zou kunnen zetten door zijn (hoge) schulden aan de bv. Maar
er is het nodige mis met de verhalen die daarover... 
FISCAAL

18 februari 2016

Puzzelen met de bijtelling
Fiscaal beleid stuurt in hoge mate de automarkt. Het nieuwe wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II is daar een
schoolvoorbeeld van. Leuker wordt het niet en zeker... 
FISCAAL

29 december 2015

Om box 3 heen?
Box 3 is het imago van 'pretbox' al lang kwijt. De forfaitaire rendementshe

ng riep de afgelopen jaren steeds meer

weerstanden op en het kabinet is nu met wijzigingen... 
FISCAAL

02 november 2015

Lenen van de bv: wel of niet doen?
De dga kan om verschillende redenen geld lenen van zijn bv. Dat leidt vaak tot discussies met de Belastingdienst. Hou
daarbij in de gaten dat de scale gevolgen... 
FISCAAL

28 augustus 2015

Welles-nietes rond btw voor dga
De dga heeft bij verhuur van zijn werkkamer aan de bv recht op btw-aftrek. Maar uiteraard alleen als aan de
voorwaarden wordt voldaan. Waar moet hij op letten? 
FISCAAL

03 juli 2015

Normaal vermogensbeheer, wat is dat?
Beleggingen in onroerende zaken horen voor de inkomstenbelasting thuis in box 1 of in box 3. Bij 'normaal
vermogensbeheer' is dat box 3. Maar wat is normaal vermogensbeheer? 
FISCAAL

15 april 2015

Dga en werkkostenregeling
De kinderziekten zijn nog niet uit de veelbesproken werkkostenregeling (wkr). Intussen is de regeling wel verplicht,
ook voor de directeur-grootaandeelhouder. Waar... 
FISCAAL

25 februari 2015

Iedere dga z'n verdiende loon
De gebruikelijkloonregeling is aanzienlijk aangescherpt, maar een verbetering is het niet. De nieuwe regeling past
eigenlijk niet meer in de Wet IB 2001 en zal tot... 

