Wetswijziging pakt ongunstig uit voor cafetariaregeling seizoenarbeid
Per 1 januari 2018 wijzigt de meerwerkbepaling in de Wet Minimumloon. Dit heeft tot gevolg
dat overwerkuren binnen de door LTO afgesloten cafetariaregeling niet meer uitgeruild mogen
worden. De loonkosten voor werkgevers met buitenlandse seizoenarbeiders nemen hierdoor
fors toe. Tot op heden heeft de lobby van de agrarische sector nog niet tot een
uitzonderingspositie geleid. Na 1 januari as. mogen alleen bovenwettelijke vakantiedagen,
overwerktoeslagen en bonussen nog uitgeruild worden in het kader van de cafetariaregeling.
Neem contact op met uw loonadviseur om de gevolgen voor uw bedrijf door te rekenen.
Fosfaatrechten en het nieuw(e) jaar
Zodra het stelsel van fosfaatrechten is ingevoerd, wordt het mogelijk om fosfaatrechten te
verhandelen. Dit is pas mogelijk nadat er een beschikking is ontvangen met het aantal rechten
en nadat de generieke korting is toegepast. Op het moment dat er rechten worden verhandeld,
worden deze met 10% gekort. Daarnaast is het mogelijk om fosfaatrechten te leasen en te
verleasen. Ook dan vindt een afroming plaats van 10%. Voor elke overdracht van
fosfaatrechten moet daarnaast 100 euro aan leges worden betaald aan RVO. De 10% korting
is niet van toepassing bij erfopvolging aan een persoon waarmee bloed- en aanverwantschap
bestaat in de eerste, tweede of derde graad. Wanneer binnen hetzelfde kalenderjaar heen- en
teruglease van fosfaatrechten plaatsvindt, wordt er slechts eenmaal gekort op de rechten.
Heeft u het voornemen om een samenwerking aan te gaan in 2018? Of juist tot bedrijfssplitsing
over te gaan? Dan is het mogelijk voordeliger om dit toch voor 1 januari as. te regelen. Neem
tijdig contact op met uw relatiebeheerder.
Plan uw investeringen en de betaaldatum
In veel gevallen kan het lonen om nu nog te investeren en een gedeelte van de investering nog
dit kalenderjaar aan te betalen. Het fiscaal voordeel via investeringsaftrek (KIA, MIA of EIA) kan
dan nog dit jaar in mindering gebracht worden op uw winst. Tussen kerst en oudjaarsdag
verschijnen de nieuwe milieu- en energielijst, waarop de bedrijfsmiddelen waar fiscaal voordeel
op gegeven wordt vermeld staan. Verdwijnt een bedrijfsmiddel in 2018 van deze lijst, dan is het
raadzaam om nog in 2017 te investeren, zodat u van extra voordeel gebruik kunt maken. We
zullen u hier, zodra de lijst beschikbaar is, over informeren.

Wel of geen bijtelling privégebruik auto?
Bent u 100%-aandeelhouder van een BV? Staat er een (bestel)auto op de balans van deze
vennootschap of van de (klein)dochtervennootschap? Rijdt u hier geen privékilometers mee?
Dan bent u mogelijk van mening dat u geen bijtelling over het privégebruik bent verschuldigd.
Daar is een inspecteur het echter niet altijd mee eens. Pas is aangegeven dat u, als dga, kan
bepalen wie met de (bestel)auto rijdt en op welke wijze. Als dan duidelijk is dat u de
(bestel)auto gebruikt, zal u moeten aantonen dat u er niet privé mee rijdt. Dit kunt u doen door
een sluitende rittenadministratie in te dienen. Voor een bestelauto bestaat de mogelijk tot het
indienen van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Vraag uw adviseur naar de
mogelijkheden.
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