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Geachte relatie, 
 
In deze nieuwsbrief wordt uitvoeriger ingegaan op onze toekomstige samenwerking. 
Ook komen de ontwikkelingen bij de Belastingdienst aan de orde en wat dat eventueel voor gevolgen heeft 
voor u en mij. 
 
Voortgang Mabroe Advies. 
Nog steeds ben ik zoekende. De knoop is nog steeds niet doorgehakt. Hopelijk kunnen gesprekken in januari 
2018 meer licht op de zaak geven. Dat betekent dat mijn werkzaamheden in 2018 op dezelfde voet als in 2017 
zullen doorgaan. 
In de loop van 2018 hoop ik meer duidelijkheid te geven voor de toekomst. 
 
Boekhouding 2017. 
In januari 2018 worden de boekhoudingen over 2017 verwerkt. De Btw-aangiften over het 4e kwartaal 2017 
moeten vóór 31 januari 2018 zijn uitgevoerd. Indien BTW moet worden afgedragen, dan moeten de 
verschuldigde bedragen uiterlijk 31-01-18 op de rekening van de belastingdienst staan.  
Voor hen, die 0-aangiften moeten doen, zal ik in januari zelf uitvoeren. Zie ook opmerking onder Belasting 
2017. 
 
Belasting 2017. 
Omdat de belastingdienst de mogelijkheid tot het indienen van de belastingaangiften inkomstenbelasting al in 
2017 heeft gewijzigd, gaan we dat in 2018 aanpassen. De aangiften moeten zijn verzorgd vóór 1 mei 2018. 
Van 7 maart tot 30 april 2018 worden de aangiften IB2017 op mijn kantoor verzorgd. Bij u thuis kan dat van 2 
t/m 21 april 2018. Afspraken kunt u maken van 12 februari t/m 21 februari en van 6 maart t/m 21 april 2018.  
Indien een jaaraangifte BTW 2017 wordt opgesteld, gebeurt dat gelijktijdig met de aangiften IB. 
Opgelet  

• I.v.m. vakantie is mijn kantoor gesloten van 23 februari t/m 5 maart 2018. In deze periode ben ik niet 
bereikbaar. 

• Ook bij u thuis wordt gebruik gemaakt van het aangifteprogramma NEXTENS. Daarvoor verwacht ik dat u 
uw Wifi inloggegevens ter beschikking stelt. Zorg dat u uw inlogcode bij de hand hebt. 
Is er geen internetverbinding, dan zal ik met mijn smartphone contact met internet maken.  

• Bedenk dat verzoeken om de aangiften bij u thuis te doen mogelijk afstemming met anderen vergt om 
combinatiebezoek mogelijk te maken. U ontvangt dan op een later tijdstip bericht  over juiste datum en 
gepland tijdstip. 

 
Toekomst particulieren. 
Belastingaangiften worden in 2018 (IB2017) via het programma Nextens verwerkt, evenals in de voorgaande 
jaren. Vanaf 2019 (IB2018) ga ik gebruik maken van de software van de belastingdienst of via het 
softwareprogramma Nextens van een bedrijf waar ik eventueel mee ga samenwerken. Zie mijn opmerking 
onder Voortgang Mabroe Advies. 
 
Toekomst ondernemers. 
Voorlopig voeren we de boekhouding op dezelfde wijze als in voorgaande jaren, inclusief het doen van de 
aangiften BTW, Wijzigingen hierin zijn vanaf 2019 te verwachten, omdat mijn licentie KPN medio 2018 komt te 
vervallen. Dat heeft consequenties voor de belastingaangiften, die in 2019 gedaan worden. 
Overleg, zoals vermeld onder Voortgang Mabroe Advies, heeft plaats. Indien dit gevolgen gaat hebben voor 
onze samenwerking dan wordt dat uiteraard snel met u gedeeld. 
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Toeslagen aanvragen/wijzigen/stoppen. 
Tijdens het verzorgen van de aangiften IB wordt een check uitgevoerd of Toeslagen moeten worden 
aangevraagd, gewijzigd of stopgezet. Dit kunnen we direct uitvoeren. Bedenk dat de toeslagbedragen in 2018 
hoger zullen uitpakken dan in 2017. Als u al een uitkering via de toeslagendienst ontvangt, is het van belang dat 
u vroegtijdig uw bruto inkomen voor 2018 weet. Wordt uw inkomen (veel) hoger dan heeft het zin om snel een 
berekening te maken. Wacht daar niet te lang mee en bij onzekerheid neem even contact met me op. Het liefst 
via e-mail (info@mabroe.nl) of telefonisch (06-10553026). Als u wacht totdat ik bij u aankom, kan dat leiden tot 
terugbetaling. Immers als ik in april bij u aankom hebben er al 5 toeslagbetalingen plaatsgevonden. De 
toeslagendienst verwerkt uw inkomensaanpassing na 6 tot 8 weken. Dan heeft u al 7 betalingen ontvangen. 
Meestal voor de Huur- en Zorgtoeslag. Dus 14 ontvangsten. Dus bij onzekerheid, neem contact met me op. 
 
Beheer berichtenbox Mijn Overheid. 
Al uw digitale berichten van Mijn Overheid zijn door mij gedownload en ter plaatse ter beschikking. Zij kunnen 
ter plaatse gesprek van onderwerp zijn. Dat kan overigens alleen als uw DigiD bij mij bekend is. 
 
Post overheid. 
Langzaam maar zeker verliest de blauwe envelop terrein. Digitale berichtgeving krijgt de overhand.. 
Wat gaat nu uitsluitend digitaal? 
Voorschotbeschikkingen Toeslagen. Definitieve toekenningen Toeslagen. Beslissingen bezwaar Toeslagen. 
Uitnodiging om aangifte IB te doen. Eerste voorlopige aanslagen IB (negatief, november). Voorlopige aanslagen 
IB (mei/juni). Definitieve aanslagen IB. 
Wat gaat digitaal en via de post? Dus en-en. 
Eerste voorlopige aanslag IB (positief, februari) vanaf 2018 alleen digitaal. Aangiften IB vanaf 2018 alleen 
digitaal.  
Zonder tegenbericht zal ondergetekende uw Berichtenbox beheren, tenzij anders wordt afgesproken. 
 
DigiD. 
Met een DigiD zijn berichten vanuit Mijn Overheid en Mijn Toeslagen te downloaden en te printen.  
U kunt ervoor kiezen om dit bij mij onder te brengen. Zowel de aanvraag/activering van uw DigiD wordt dan 
door mij gedaan. De DigiD wordt dan aan u doorgegeven en op een beveiligde plaats op mijn kantoor (bij uw 
dossier) opgeslagen. U kunt uiteraard ook zelf de betreffende sites benaderen of mij verzoeken dat te doen. 
U kunt altijd zelf of met behulp van een ander een nieuwe DigiD aanvragen. In dat geval vervalt automatisch de 
eerder aangevraagde DigiD en is deze voor mij onbruikbaar geworden. 
Attentie!  
U kunt ook een extra beveiligde DigiD aanvragen. Met een SMS code. Zodra uw inlogt met uw DigiD ontvangt u 
op uw mobiele telefoon een code, die ook moet worden ingevoerd. Daarna krijgt u toegang bij de betreffende 
website. 
U begrijpt dat deze methodiek belemmerend werkt. U en ik moeten extra telefonisch contact onderhouden om 
de extra code door te geven. Daarom heb ik besloten genoemde diensten alleen uit te voeren met een normale 
DigiD. Zonder SMS code.  
 
Tarieven 2018. 
Om de twee jaar wijzigen mijn tarieven. Het tarievenoverzicht, dat u vorig jaar van mij hebt ontvangen, blijft 
dus in 2018 van kracht. 
Indien gewenst kunt u die bij mij opvragen. 
 
 
 
 

mailto:info@mabroe.nl
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Gewijzigde belastingen 2018. 
Elk jaar wijzigen de diverse belastingen. Heb er voor u een aantal op een rijtje gezet, die voor 2018 van 
toepassing zijn. 
Inkomstenbelasting. 
Tarieven box 1. 
Belastbaar inkomen                  maar niet             belasting-      premie volks-      totaal       max.heffing over 
meer dan                  meer dan             tarief            verzekeringen      tarief          totaal schijven 

Jonger dan AOW leeftijd           

 €                          -     €      20.142,00  8,90% 27,65% 36,55%  €         7.362,00  

 €      20.142,00   €      33.994,00  13,20% 27,65% 40,85%  €      13.020,00  

 €      33.994,00   €      68.507,00  40,85%   40,85%  €      27.119,00  

 €      68.507,00    51,95%   51,95%  te berekenen 

AOW leeftijd en ouder (geboren vanaf 01-01-46)           

 €                          -     €      20.142,00  8,90% 9,75% 18,65%  €         3.756,00  

 €      20.142,00   €      33.994,00  13,20% 9,75% 22,95%  €         6.935,00  

 €      33.994,00   €      68.507,00  40,85%   40,85%  €      21.033,00  

 €      68.507,00    51,95%   51,95%  te berekenen 

Geboren vóór 01-01-46           

 €                          -     €      20.142,00  8,90% 9,75% 18,65%  €         3.756,00  

 €      20.142,00   €      34.404,00  13,20% 9,75% 22,95%  €         7.029,00  

 €      34.4034,00   €      68.507,00  40,85%   40,85%  €      20.960,00  

 €      68.507,00    51,95%   51,95%  te berekenen 

 
Schenk- en erfbelasting. 
€ 0,-- - € 122.269,--:  partner/kinderen 10%;  kleinkinderen 18%;  overige personen 30%. 
Vanaf  € 122.270,--:  partner/kinderen 20%; kleinkinderen 36%; overige personen 40%. 
Belastingvrij schenken aan kind:  

• per jaar €   5.320,--. 

• eenmalig tussen 18 en 40 jaar oud € 25.526,--. 

• eenmalig tussen 18 en 40 jaar oud (verbouwing of aflossing hypotheek) € 53.176,--. 
Belastingvrij schenken aan kleinkind of overigen € 2.129,--. 
Belastingvrij schenken verkrijgers. 

• eenmalig tussen 18 en 40 jaar oud (aan te wenden voor eigen woning) € 100.000,--. 
Belastingvrij erven: 

• partners € 638.089,--. 

• (klein)kinderen € 20.209,-- 

• zieke en gehandicapte kinderen € 60.621,--. 

• ouders (van overleden kinderen) € 47.859,--. 

• van niet verwante personen € 2.129,--. 
 
In huwelijk treden. 
Tot 01-01-18 was het standaard dat men in het huwelijk trad in algemene gemeenschap van goederen. 
Vanaf 01-01-18 is dat redelijk geruisloos veranderd in beperkte gemeenschap van goederen. Is standaard 
geworden. Indien men in algemene gemeenschap van goederen wil trouwen, moet men eerst naar de notaris. 
Wat houdt beperkte gemeenschap van goederen in? 

• Alleen het vermogen, opgebouwd tijdens huwelijk en geregistreerd partnerschap, is van het stel samen. 

• Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk vallen niet onder de gezamenlijke boedel. 

• Schenkingen, giften en erfenissen ontvangen vóór of na huwelijk vallen niet onder gezamenlijke 
boedel.Om te kunnen aantonen, na echtscheiding of overlijden, welke eigendommen van wie zijn, is een 
goede administratie van belang. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het 
gemeenschappelijk vermogen gerekend. 
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Box 3 vermogen. 

Vrijgesteld vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting. 

  2017 2018     

alleenstaande  €         25.000,00   €         30.000,00      

fiscale partners  €         48.874,00   €         60.000,00      

          

 
Vermogensrendementsbelasting 
2018.       In 2017.   

vermogen meer  vermogen niet   forfaitair  belasting %  forfaitair  belasting % 

dan  meer dan   rendement     rendement    

 €                              -     €         30.000,00   vrijgesteld  0,000%  vrijgesteld  0,000% 

 €          30.000,00   €      105.000,00  1,775% 0,600% 2,91% 0,873% 

 €       105.000,00   €  1.005.000,00  4,250% 1,300% 4,69% 1,400% 

 €    1.005.000,00    5,380% 1,610% 5,50% 1,650% 

 
Gewijzigde uitkeringen 2018. 
AOW gehuwden/samenwonenden per maand per persoon €    782,95 (vakantie-uitkering € 51,01). 
 alleenstaanden per maand      € 1.148,40 (vakantie-uitkering € 71,42). 
Bijstand (vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd). 

gehuwden/samenwonenden per maand per persoon € 1.346,45 (vakantie-uitkering € 70,87). 
 alleenstaanden/alleenstaande ouders per maand  €     942,51 (vakantie-uitkering € 49,61). 
Vrijgesteld vermogen bijstandsgerechtigden. 
 gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders  €  12.040,--. 
 alleenstaanden      €    6.020,--. 
 indien in eigen huis wonen (extra vrijstelling)  €  50.800,--. 
 
Heffingskortingen 2018. 
Heffingskortingen zijn bedragen, die in mindering worden gebracht op de te betalen belasting. 
Algemene heffingskorting tot AOW leeftijd   max. € 2.265,-- (afhankelijk van inkomen). 
Algemene heffingskorting vanaf AOW leeftijd  max. € 1.157,-- (afhankelijk van inkomen). 
Arbeidskorting tot AOW leeftijd    max. € 3.249,-- (afhankelijk van inkomen). 
Arbeidskorting vanaf AOW leeftijd    max. € 1.580,--. 
Combinatiekorting tot AOW leeftijd   max. € 2.801,-- (afhankelijk van inkomen). 
Combinatiekorting vanaf AOW leeftijd   max. € 1.428,-- (afhankelijk van inkomen). 
Ouderenkorting vanaf AOW leeftijd             € 1.418,-- (tot inkomen € 36.057,--). 
Ouderenkorting vanaf AOW leeftijd             €       72,-- (vanaf inkomen € 36.058,--). 
Alleenstaande ouderenkorting vanaf AOW leeftijd            €     423,-- (bij uitkering alleenstaande). 
Jonggehandicaptenkorting (indien geen ouderenkorting)           €     728,-- (Wajonguitkering).  
 
Wellicht heeft u vragen, waaraan in deze nieuwsbrief geen aandacht is besteed. 
In geval die belasting-/toeslag-/ondernemer- gerelateerd zijn, kunt u uiteraard contact met me opnemen. 
 
Verblijvend met vriendelijke groet,  
Martin Broers,  
Mabroe Advies. 
   
 

 

 


