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ZUINIGE AUTO VAN DE
ZAAK 2014

16
AFTREK LEVENSONDERHOUD VOOR KINDEREN

-

lasting voor oldtimers geldt vanaf 1
januari 2014 alleen nog voor motor-

Voor de motorrijtuigenbelasting (MRB)
is per 1 januari 2014 het volgende
veranderd:
ling van de motorrijtuigenbelasting

als u een personenauto hebt met een
CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50
gram per kilometer, hoeft u ook na
1 januari 2014 geen motorrijtuigenbe-

isoleren van vloeren, muren en daken

een overgangsregeling voor oldtimers

betaalt u maximaal 120 euro motorrij-

arbeidskosten van het aanbrengen van
sen op de isolatiematerialen die u hebt

-

Om voor dit lage tarief in aanmerking
te komen mag u de oldtimer niet op de
De aangescherpte eisen voor de CO2uitstoot hebben ook gevolgen voor de
hoogte van de belasting van personen-

-

3
TARIEF BOX 2 TIJDELIJK LAGER
uit aanmerkelijk belang) is eenmalig,
alleen in 2014, verlaagd van 25

-

schreven moeten staan) en hebt u een
voertuig met een buitenlands kenteken
dat u in Nederland ter beschikking
staat? Dan bent u per 1 januari 2014

2
WIJZIGING REGELS VERLAAGD
BTW-TARIEF BIJ WERKZAAMHEDEN
AAN WONINGEN

grootaandeelhouders betalen dus minder

de 1e

-

het inkomen uit aanmerkelijk belang kan
De regels voor het toepassen van het
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ren hebben elk een aanmerkelijk belang;
euro gebruik maken van het verlaagde

6
OPBRENGST HEFFINGEN LOKALE
OVERHEDEN STIJGT MET
2,1 PROCENT

7
AFTREK RENTE FINANCIERING
RESTSCHULD EIGEN WONING
-

100 procent van de aandelen heeft en
de ander niets, mogen evengoed beide
partners gebruik maken van het tarief

De opbrengst stijgt het sterkst bij de

Met ingang van 29 oktober 2012 kunt
u aftrek krijgen van rente die u betaalt
op een schuld die u heeft als gevolg
van een restschuld die is ontstaan in
de periode van 29 oktober 2012 tot en

ontstaat indien op het moment van

4
HYPOTHECAIRE LENING VAN
UW BV

ook krijgen indien u na de verkoop geen

voor een periode van maximaal 10 jaar
na het moment van het ontstaan van de

hebt afgesloten, moet u hierover aan de
Belastingdienst informatie verstrekken
om voor renteaftrek in aanmerking te

procent meer op, tegenover 5,4 procent

8
DUIDELIJKE REGELS OVER
SAMENWONEN EN AOW-UITKERING
VANAF 1 FEBRUARI 2014

de gemeenten uit van een daling met 1,4

samenleven maar ieder een eigen (huur)

inkomstenbelasting/premie volksver-

belastingadviseur die gebruik maakt van
dat de relevante informatie uiterlijk op

5
TARIEFAANPASSING AFTREK
KOSTEN EIGEN WONING

1,5 miljard euro aan opcenten motor-

Dat kan per maand enkele honderden
doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke,

afgetrokken, elk jaar met 0,5 procent-

9
GIFTENAFTREK

-

gedaan aan een algemeen nut beogende
bedraagt het tarief voor de aftrekbare
kosten met betrekking tot een eigen

schappen voor de bescherming tegen het

mogelijk als de bedoelde instellingen
-

-

verbeteringsprojecten als onderdeel van
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-

in ieder geval sprake als het gaat om

-

in een onderhandse akte van schenking

vermogen niet aangesproken hoeft te
stamrechtaanspraak ook geheel of
gedeeltelijk op een eerder moment
-

Voor giften die niet in de vorm van perinaamde andere giften) geldt een drempel
van 60 euro of, als dat meer is, 1 procent
-

ganisaties hebben de staatssecretarissen
-

een maximum van 10 procent van dat
regeling uit laten voeren door een beleg-

Giften die de vorm hebben van het afvervoer per auto, anders dan per taxi,

een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door

11
STAMRECHTVRIJSTELLING

12
FRAUDEMAATREGELEN TOESLAGEN
Met ingang van 1 januari 2014 gelden
de volgende maatregelen die fraude met
toeslagen moeten tegengaan:

-

als culturele instelling kan ook in 2014

-

aanspraak is in ieder geval sprake indien
voldaan:

-

10
COLLECTIEVE PENSIOENREGELING
VOOR ZZP-ERS

de Belastingdienst onvoldoende infor-

-

vraag strafrechtelijk is veroordeeld of

De grootste belangenorganisaties van

-

veroordeling en vergrijpboetes van de

een collectieve pensioenregeling voor
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14
BIJTELLING (ZEER) ZUINIGE AUTO
VAN DE ZAAK IN 2014

aangifte inkomstenbelasting heeft
heen of adres
uitbetaling van een voorschot stopge-

-

gehaald voor openstaande toeslag-

gen en de meeste belastingteruggaven

uitstoot van 0 gram per kilometer die
in de periode 1 januari 2014 tot en met
geldt gedurende 60 maanden een

dan 6 jaar;

CO2–uitstoot hoger is dan 0 gram per
kilometer, maar niet hoger is dan 50
gram per kilometer geldt gedurende 60

ouder, maar jonger dan 12 jaar is;

15
VRIJSTELLING VOOR EEN
UITVAARTVERZEKERING

kering of een andere overlijdensrisico-

13
REISKOSTENVERGOEDINGEN 2014

De maximale belastingvrije vergoeding

er kan maximaal 0,19 euro per kilometer

-

aanmerking tot een bedrag van:

vrijstelling geldt ook voor de bankspaarkeerde bankrekening genoemd bedrag

16
AFTREK LEVENSONDERHOUD VOOR
KINDEREN

-

-

-

-

De kosten van het onderhoud van een
mate op u te drukken, indien de op u
drukkende bijdrage in de kosten van
het onderhoud van het kind tenminste

dien de kosten van het levensonderhoud
grotendeels (voor meer dan 50 procent)

levensonderhoud van kinderen jonger
als voor het kind geen recht bestaat op
of nagenoeg geheel (90 procent of meer)

vrije vergoedingen en verstrekkingen

Colofon
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.
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