Schijnt de zon voor de zonneparken in Zuid West Nederland?
Duurzaamheid als verdienmodel wordt ook voor landbouwbedrijven in Zuid West Nederland
steeds meer een thema. Naast het exploiteren van een windturbines, komt de laatste jaren nu
ook het ontwikkelen van een zonnepark/weide als serieus groen alternatief aan de orde. Bij van
Oers krijgen we dan ook steeds meer vragen als: “Met welke aspecten moet ik rekening
houden bij het sluiten van een (optie)overeenkomst met een ontwikkelaar?” Wat zijn de kansen
en risico’s bij het zelf investeren in een zonnepark?” En natuurlijk “Wat zijn de fiscale aspecten
bij mijn plannen?” Op onze website vertellen we u alles over zonneparken op uw grond.
Voorkom of beperk te betalen belastingrente
De Belastingdienst berekent belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het belastingjaar.
Voor de inkomstenbelasting geldt hiervoor een percentage van 4% en voor de
vennootschapsbelasting is dit zelfs 8% over de verschuldigde belasting. De belastingrente
wordt, bij boekjaren gelijk aan kalenderjaren, berekend over (voorlopige) aanslagen opgelegd
na 1 juli. Een uitzondering hierop geldt wanneer de aangifte voor 1 april òf de aanvraag voor de
voorlopige aanslag voor 1 mei is ingediend. Het is aan te raden zo spoedig mogelijk een
voorlopige aanslag aan te vragen om de belastingrente zoveel mogelijk te beperken.
Kan ik mijn ingediende gecombineerde opgave nog aanpassen?
Als u uw gecombineerde opgave voor 15 mei hebt ingediend en u wilt nog een aantal
wijzigingen doorvoeren, leiden deze wijzigingen dan tot korting? Dit is afhankelijk van de
aanpassing die wordt gedaan. De ene aanpassing leidt namelijk wel tot korting en de andere
niet. Tevens kan de termijn waarbinnen u de wijziging kunt doorvoeren verschillen. Wilt u weten
welk gevolg een wijziging heeft voor uw aanvraag, bekijk dan de voorwaarden op rvo.nl.
Alsnog recht op zwangerschapsuitkering?
Vrouwelijke zelfstandigen en partners van ondernemers die tussen 2005 en 2008 zijn bevallen
en geen zwangerschapsuitkering ontvingen kunnen deze alsnog aanvragen bij het UWV. De
uitkering bedraagt een vast bedrag van 5.600 euro bruto en wordt in 2019 uitgekeerd. Over dat
bedrag is inkomstenbelasting verschuldigd. Denkt u in aanmerking te komen voor deze
uitkering en heeft u nog niets van ons vernomen? Neem dan contact op met uw
relatiebeheerder.

Openstelling subsidieregeling fysieke investeringen verbeteringen van waterkwaliteit
Op 4 juni 2018 opent de regeling waarbij u 40% subsidie kunt aanvragen op precisiebemesting,
bodembeheer en aanpak erfemissies. Het minimale subsidiebedrag is 10.000 euro, het
maximumbedrag 100.000 euro. De aanvraag moet voorafgaand aan uw investering zijn
ingediend met behulp van een projectplan, waarna via een puntentelling de aanvragen worden
afgehandeld. Van belang is dat u een agrarisch bedrijf hebt of samen met een landbouwbedrijf
de aanvraag indient. Bekijk op de website van Stimulus welke investeringen voor deze regeling
in aanmerking kunnen komen.
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