NIEUWSBRIEF december 2014.
Geachte relatie,
Het jaar 2014 zit er bijna op. Hopelijk heeft het u gebracht, wat u ervan verwachtte. Zo niet? Geef 2015 de kans.
Zelf heb ik een duidelijke analyse gemaakt over de afgelopen periode en tegelijkertijd naar de toekomst gekeken. Ben duidelijk
niet over één nacht ijs gegaan.
In december 2013 heb ik met Gerwin Schuijl van “Schuijl Adviseurs” en “appministrate” een indringend gesprek gehad, dat zich
ondermeer toespitste op mogelijke overgang van een deel van mijn klanten naar zijn organisatie(s).
Wisselende gedachten hebben daarna door mijn hoofd gespeeld en uiteindelijk heb ik de beslissing genomen.
Als mijn gezondheid het toelaat, ga ik zeker door tot medio 2017.
Zo, dat is gezegd! En hopelijk is dat voor een groot deel van mijn klanten een geruststelling.
Kleine organisatorische aanpassingen.
Natuurlijk heb ik, als organisatieman, naar de houdbaarheid van mijn onderneming gekeken en besloten om een aantal
wijzigingen door te voeren.
1. Vast telefoonnummer 0344-613977 is vervallen per 3 december 2014.
2. Vast faxnummer 0344-617399 is vervallen per 3 december 2014.
3. Telefonische contacten lopen alleen via het mobiele nummer 06-10553026.
4. E-mailcontact blijft ongewijzigd, namelijk info@mabroe.nl.
5. Facturen worden verzonden via e-mail m.u.v. de enkele klant, die geen e-mailadres heeft. Belangrijk hierbij is dat u mij
op de hoogte houdt als uw e-mailadres wijzigt.
6. Facturen krijgen een betaaltermijn van 14 dagen. Een herinnering volgt binnen 2 weken na einde betaaltermijn.
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden (inmiddels zijn 4 weken verstreken) wordt een aanmaning via de post
verzonden. Het factuurbedrag is dan met € 10,--, excl. BTW, verhoogd en gelijktijdig aangeboden bij een incassobureau.
7. Indien u mij inschakelt voor een bepaalde actie dan gaat u automatisch akkoord met boven genoemde punten onder 5
en 6.
8. De opmerkingen genoemd onder de punten 5, 6 en 7 zijn te beschouwen als “de algemene voorwaarden” om met mij
zaken te doen. Deze staan ook op de website www.mabroe.nl.
Aangiften inkomstenbelasting.
Vanaf 16 februari 2015 tot en met 29 maart 2015 kan bij mij op kantoor of bij u thuis de aangiften ingevuld worden. Als u de
jaaropgaven in huis heeft, maak dan zo snel mogelijk een afspraak. Zoals hierboven aangegeven maak een afspraak middels het
mobiele telefoonnummer (06-10553026) of e-mail (info@mabroe.nl). Doelstelling is om de aangiften vóór 1 april 2015 afgerond
te hebben. Dit ondanks de optie van de staatssecretaris om dit tot 1 mei 2015 op te rekken.
Aandachtspunten.
1. Heffingsvrij vermogen.
In Box 3 moet u over uw vermogen (o.a. contant, giraal geld en beleggingen) 1,2% belasting betalen. Het vermogen wordt
bepaald door alle bezittingen van u, uw fiscaal partner en minderjarig kind bij elkaar op te tellen. Daarvan mag afgetrokken
worden alle schulden (boven € 5.800,--) van u, uw fiscaal partner en minderjarig kind. Niet het gehele saldo wordt belast.
Over € 21.139,-- hoeft u geen belasting te betalen. Ook uw fiscaal partner kent een vrijstelling van € 21.139,--.
Als u de AOW leeftijd heeft bereikt en uw jaarinkomen is lager dan € 19.896,--, dan heeft u recht op ouderentoeslag. Deze
ouderentoeslag kan ook in mindering gebracht worden op uw vermogen.
2. Hypotheekrenteaftrek.
Aftrekbaar is de hypotheekrente over eigenwoningschuld, eenmalige financieringskosten en periodieke betalingen voor de
rechten van opstal.
Opgelet!
De hypotheekrenteaftrek geldt voor een periode van 30 jaar. Indien deze termijn verstreken is, vervalt de aftrek van
hypotheekrente. Voor een aantal belastingplichtigen komt die 30 jaar grens in beeld. Het lijkt erop dat de fiscus niet alle
informatie hieromtrent voor handen heeft. Niet bevestigde informatie meldt dat in het aangiftebiljet extra gegevens (o.a. datum
en aktenummer) omtrent uw eerste hypotheekakte wordt gevraagd. Het lijkt me verstandig dat u deze informatie in uw eigen
archief alvast opzoekt en bij de hand hebt als aangifte wordt gedaan. Bedenk dat onjuist aangeleverde info via het
belastingformulier u problemen kan opleveren. Op 12 december 2014 heb ik een zogenaamde Intermediairdag Belastingdienst.
Ongetwijfeld zal hierover iets gemeld worden. Zo niet, dan zal ik daar zeker naar vragen. Indien aanvullende informatie
belangrijk voor u is, zal ik die per mail naar u toesturen.
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3. Uitstelregeling.
In de nieuwsbrief december 2013 heb ik u gemeld dat intermediairs niet zo maar voor zijn klanten uitstel kan aanvragen.
Hiervoor moet een softwarepakket aangeschaft worden. Daarvan maak ik geen gebruik. Indien in uw situatie wel uitstel nodig is
dan dient u dat zelf te regelen. Dat kan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Doe dat vóór 1 februari 2015 om lange wachttijden
te voorkomen.
4. Toeslagen.
Dit is een heikel onderwerp. Op basis van definitieve inkomensgegevens, bijvoorbeeld 2013 wordt u eventueel een
voorschotbeschikking toeslag voor het jaar2014 toegekend. In 2015 wordt belastingaangifte over 2014 gedaan. Eind 2015
worden de definitieve beschikkingen toeslagen vastgesteld. Daar zit dus 2 jaar tussen. Een voorschotbeschikking en een
definitieve beschikking wijken altijd af. Vervelend, en meestal moet terug worden betaald.
Het is daarom goed, zeker als het inkomen tussentijds wijzigt, via Mijn Toeslagen aanpassingen door te voeren. Op uw verzoek
kan ik dat voor u regelen. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig. Indien u geen DigiD heeft, kan ik die voor u aanvragen.
a. Zorgtoeslag 2014.
Indien u alleen woont zonder toeslagpartner mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.482,-- om Zorgtoeslag te
ontvangen. Heeft u wel een toeslagpartner dan mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 37.145,--.
Ook geldt er een getrapte vermogensvrijstelling per persoon, namelijk
 Jonger dan AOW leeftijd met inkomen < € 14.302,-€ 21.139,--;
 Bereikt in 2014 AOW leeftijd met inkomen € 14.302,-- tot € 19.895,-€ 49.123,--;
 Bereikt in 2014 AOW leeftijd met inkomen meer dan € 19.895,-€ 21.139,--;
b. Huurtoeslag 2014.
Deze toeslag kent een zeer getrapte en daardoor persoonlijke toekenning. Afhankelijk van alleen/niet alleen wonen;
leeftijd < 18 jaar, 18 tot < 23 jaar, 23 jaar tot AOW leeftijd en vanaf AOW (per leeftijdscategorie een ander
vermogenvrijstelling); hoogte huur en servicekosten.
Ben bereid om uw eventuele persoonlijke huurtoeslag te berekenen en aan te vragen.
c. Kinderopvangtoeslag 2014.
Er wordt maximaal voor 230 uur per maand kinderopvangtoeslag toegekend met gemaximeerde uurtarieven, en wel
voor Kindercentrum: dagopvang € 6,70 en buitenschoolse opvang € 6,25 en voor Gastouderopvang: dagopvang en
buitenschoolse opvang € 5,37.
5. Middeling.
In bepaalde situaties komt het voor dat belastbare inkomens in de verschillende jaren onderling afwijken. Denk bijvoorbeeld o.a.
aan salarisverhoging, uitkering i.p.v. looninkomsten, pensioen i.p.v. looninkomsten, pensioen i.p.v. uitkering, winst/verlies uit
onderneming, die nooit gelijk zijn. In geval de schommeling in 3 opeenvolgende jaren dermate groot is dat de belastingafdracht
niet redelijk gelijkmatig is, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om dit positief gelijk te trekken.
Soms komt u dan in aanmerking voor belastingteruggave. Dat is alleen maar te berekenen als in mijn archief 4 belastingjaren
aanwezig zijn. Die berekening zal ik op vrijblijvende basis voor uw verrichten. De uitkomst hiervan is ter beschikking als ik voor u
de aangifte inkomstenbelasting 2014 verricht. U beslist zelf of dit voor u lonend is door de kosten van Middeling tegen de
belastingteruggave te plaatsen. Daarna wordt de middeling pas effectief door mij gedaan.
Aanpassing tarieven.
Zoals u weet worden mijn tarieven om de 2 jaar aangepast door de inflatiecijfers van 2013 en 2014 hierin te verwerken.
Gemiddeld betekent dit een verhoging van 4% en tevens zal een afronding worden toegepast om “ronde” bedragen te krijgen.
Geprobeerd is om ook het aantal in rekening te brengen regels aan te passen.
De nieuwe tarievenlijst is een aanhangsel bij deze nieuwsbrief en wordt ook gepubliceerd op de website.
Indien deze nieuwsbrief onverhoopt vragen bij u oproept, schroom dan niet om contact met me op te nemen.
Van de gelegenheid maak ik gebruik om u te bedanken voor het in mij getoonde vertrouwen. Ik doe er alles aan om dat niet in
de toekomst te beschamen.
Ook wens ik u en uw dierbaren een fijne decembermaand, met een geslaagd sinterklaasfeest, fijne Kerstdagen en een veilige
jaarwisseling. Tot slot ook een geweldig 2015 toegewenst.
U vraagt zich af, die is er vroeg bij. Dat zit zo, wij zijn met vakantie van 16 t/m 31 december 2014.
Verblijvend met vriendelijke groet,
Martin Broers,
Mabroe Advies.
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