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De belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2017:
De afgelopen maanden hebben wij u steeds geïnformeerd over de komende wijzigingen op het
gebied van minimumjeugdloon, de Arbowet en Pensioen in eigen beheer. De volgende
wijzigingen zijn met ingang van 1 juli 2017 ingegaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft
Minimumloon gaat omhoog
Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts
Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers
Meer inspraak Arbo-arts en OR
Pensioen in eigen beheer

Aanleveren stukken en bescheiden maand juli 2017:
In verband met de geplande vakantie van Erika mogen wij u dringend verzoeken alle stukken
en bescheiden t.b.v. de aangifte Omzetbelasting over de maand juli uiterlijk 18 augustus 2017
aan te willen leveren.
Minimumloon voor opdrachtnemers:
Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst
werken, vallen per 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon. (WML). De regeling
WML wordt uitgebreid met de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken,
zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Door betaling van het WML aan
opdrachtnemers moet misbruik van deze groep door middel van te lage tarieven worden
voorkomen. De wetswijziging komt voort uit de discussie over het gebruik van
opdrachtovereenkomsten in de postmarkt. Het WML geldt niet voor zelfstandige
opdrachtnemers (ZZP’ers) en gastouders die kinderen in eigen huis opvangen.
Scholings- en monumentenaftrek:
De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven en uitgaven voor
monumentenpanden wordt met een jaar uitgesteld tot 2019.
Aanslagen Belastingdienst nieuwe stijl:
Waren de aanslagen Vennootschapsbelasting afgedrukt op een mooi velletje papier, het is nu
een blanco wit a-4tje met hier en daar wat regels. Volgens ons een verregaande opmaat naar
geheel digitaal.

Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018:
Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. De afschaffing zal worden opgenomen
in het pakket Belastingplan 2018. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede
Kamer laten weten. Hij stelt dat door toenemende transparantie, onder meer op het vlak van
internationale fiscale gegevensuitwisseling, de belastingdiensten meer informatie tot hun
beschikking hebben en beter in staat zijn tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met
verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt hierdoor almaar groter.
De afschaffing van de inkeerregeling heeft tot gevolg dat er ingaande 1 januari 2018 geen
beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt. Momenteel
is die termijn twee jaar. De boete bedraagt 120%.
Dat de Staatssecretaris hiermee qua tijdspad behoorlijk vooruit loopt heeft naar onze optiek
alles te maken met een ultieme poging om nog meer belastingplichtigen eerder over de streep
te krijgen.
(bron: TaxLive)
Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba):
U kent de wet vast nog wel (als één van de opvolgers van de Var) De wet Dba heeft een
turbulente start doorgemaakt, misschien wel iets te turbulent, want vlak na de ingangsdatum
werd de wet al op een zijspoor gezet. De handhaving ziet vanaf dat moment alleen nog maar
op de “zware zaken”, waarmee bedoeld wordt de zaken waarvan de Belastingdienst al op
voorhand weet dat het niet goed zit.
De wet is zeer recent nog langer uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2018, wat overigens niet wil
zeggen dat het een vrijbrief is om niet aan de wettelijke vereisten te voldoen, want de
Belastingdienst blijft handhaven op die wet.
Kamer van Koophandel lanceert app gratis inzage Handelsregister:
De Kamer van Koophandel (KvK) heeft onlangs een app gelanceerd waarmee ondernemers
per jaar dertig gratis mogelijkheden krijgen op inzage in ondernemingen die in het
Handelsregister staan.
De app is geschikt voor Android en voor Apple.
Verlaging van de vennootschapsbelasting in België:
Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt vanaf 2018 van 33% naar 29%, en zal
vanaf 2020 gelijk zijn aan 25%. Het verlaagd opklimmend tarief daalt van 25% naar 20%
voor de eerste schijf van 100.000 euro. Daarnaast komt er wel een minimumbelasting van
7,5%. Dit om te vermijden dat bedrijven via verschillende omwegen en fiscale aftrekken
nauwelijks belasting betalen. Misschien iets voor Nederland?!!
Nieuwe wet trouwen in 2018 van kracht:
De nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat er niet meer standaard in gemeenschap van
goederen gehuwd wordt, maar onder huwelijkse voorwaarden, gaat in januari 2018 van
kracht.
Momenteel wordt een huwelijk automatisch gesloten in gemeenschap van goederen.
Dat betekent dat echtgenoten zowel bezittingen als schulden met elkaar delen en daarvoor
verantwoordelijk zijn, ook als deze bezittingen of schulden al bestonden vóór de huwelijkse
datum.

Volgend jaar verandert dat dus, het automatisme van de gemeenschap van goederen gaat dan
wijzigen in een automatisme van huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden
kunnen naar wens aangepast worden. Daarvoor is wel de gang naar een notaris vereist.
Indien in het uitzonderlijke geval de huwelijkse partners toch een algehele gemeenschap van
goederen wensen, ook dan is een bezoek aan een notaris noodzakelijk
Trouwen onder huwelijkse voorwaarden betekent dat alles wat u bezit op het moment dat het
huwelijk gesloten wordt gescheiden blijft.
Alles wat er tijdens het huwelijk binnenkomt, is wel gemeenschappelijk, tenzij u voorafgaand
aan het huwelijk anders heeft bepaald. U kunt dus bij de notaris laten aanpassen wat wel
gemeenschappelijk is en wat niet.
Overigens is het goed te weten dat het bovenstaande ook van toepassing is voor de mensen
die kiezen voor een geregistreerd partnerschap.
Tot slot nog de mededeling dat bestaande overeenkomsten ongewijzigd blijven totdat u
beiden vindt dat er een wijziging moet gaan plaatsvinden.
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
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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.
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