Voormalig landbouwregelaar? Pas uw verzekeringspolis aan
Met de afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018 is elke landbouwondernemer
BTW-plichtig. Dit kan gevolgen hebben voor uw verzekeringspolis en –premie. Doordat u in het
verleden geen BTW kon verrekenen, zijn veel landbouwregelaars inclusief BTW verzekerd. Dat
is nu overbodig, waardoor in veel gevallen het verzekerd bedrag te hoog is opgenomen op de
polis. Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon om de hoogte van de verzekerde
bedragen te actualiseren.
Aanpassing van uw eigenwoningverleden mogelijk
Koopt u een woning met een (nieuwe) partner? Voor de inkomstenbelasting wordt dan naar
ieder persoonlijk gekeken. Is uw oude woning met overwaarde verkocht, dan beperkt dit
mogelijk uw renteaftrek. Dit kan ook nadelige fiscale gevolgen hebben voor de manier van
aflossen en de looptijd van de lening. Recent is in een besluit goedgekeurd dat het
eigenwoningverleden van fiscale partners toch bij ieder voor de helft wordt verdeeld. Een
voorwaarde voor de goedkeuring is dat de nieuwe woning in een 50%-50%-verhouding wordt
aangekocht. Ook moeten de schulden voor de woning in die verhouding zijn aangaan. Het kan
u flink wat renteaftrek opleveren als u beiden hiervoor kiest!
Teruggaaf buitenlandse BTW
Wanneer uw buitenlandse leverancier de BTW niet naar u kan of wil verleggen en dus
buitenlandse BTW in rekening brengt, kunt u deze BTW via de belastingdienst terugvragen. De
Nederlandse belastingdienst zet het verzoek door naar de buitenlandse instantie, die de
aanvraag in behandeling zal nemen. Er wordt gecontroleerd of de tenaamstelling exact gelijk is
aan de naam van de verzoeker en of de adressering exact overeen komt. De toepassing van
deze regels wordt steeds scherper, dus zorg ervoor dat de tenaamstelling altijd correct is
opgenomen.
Openstelling subsidieregeling innovatie en modernisering
In maart opent de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van
agrarische ondernemingen’. Ondernemers die aan de regeling voldoen kunnen tot 40%
subsidie aanvragen met een minimum van 30.000 euro. Doelgroep voor deze regeling bestaat
uit voorlopers die als eerste in innovaties willen investeren die bijdragen aan integrale
duurzaamheid en toegevoegde waarde. De subsidie moet worden aangevraagd via het
webportal van Stimulus waar u een projectplan in moet dienen. U mag pas na de aanvraag
starten met de uitvoering.
Online winkelen zonder risico
Iedereen koopt wel eens iets via internet. Doorgaans gaat dat goed, maar in sommige gevallen
blijkt er een addertje onder het gras te zitten. U krijgt uw product niet geleverd, of blijkt aan een
dienst of abonnement vast te zitten. Het is lastig om het dan op te lossen, aangezien veel
bedrijven moeilijk traceerbaar zijn. U kunt dit risico verminderen door eerst even de Online
Shop Check van Consuwijzer in te vullen. Zo kunt u de verkoper voor zover mogelijk natrekken
en voorkomt u hopelijk problemen.
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