Een greep uit de kas!
Misschien overweegt u nog dit jaar (!) belastingvrij te
schenken aan uw kinderen voor de aflossing van hun
hypotheek. Daar heeft u geld voor nodig. Dat kunt
u lenen van uw BV. U kunt de BV ook dividend laten
uitkeren. Bijvoorbeeld in verband met het voor dit
jaar geldende verlaagde ab-tarief van 22% (i.p.v. 25%).
Zeker in geval een pensioen of (loon)stamrecht in de
BV is ondergebracht dient u daarbij uiterst zorgvuldig
te werk te gaan.
Als u gelden onttrekt aan de BV terwijl de vermogenspositie van de BV ontoereikend is om de aangegane
pensioen- of stamrechtverplichting na te komen
(uitgaande van de hoge commerciële waarde ervan),
zou de Belastingdienst zich zo maar op het standpunt
kunnen stellen dat u het pensioen of stamrecht heeft
afgekocht of zelfs al heeft genoten. Gevolg: maar liefst
72% heffing over de commerciële waarde ervan (52%
IB en 20% revisierente). Uitkijken dus!
Problemen met de dekkingsgraad van het pensioen
kunnen evenwel aanleiding zijn om het pensioen af
te stempelen waardoor een betere spreiding mogelijk
is van het aanwezige vermogen en de verwachte uitkeringsduur. Daarvoor moet de dekkingsgraad lager
zijn dan 75% én bovendien zijn ontstaan als gevolg van
ondernemings- en of beleggingsverliezen. Is deze ontstaan door te hoge dividenduitkeringen in het verleden
of bijvoorbeeld een te hoge rekeningcourantschuld,
dan kan van deze (tot en met 31 december 2015 geldende) regeling géén gebruik worden gemaakt. Uitkijken
dus!
Heeft u op korte termijn behoefte aan liquide middelen en is het uitkeren van dividend niet mogelijk, dan
kunt u overwegen om het loonstamrecht af te kopen
en ineens netto te laten uitkeren. Doet u dat nog dit
jaar (!) dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van
de door de wetgever bij uitzondering geboden mogelijkheid om het stamrecht tegen 80% af te kopen. U
betaalt dan over slechts 80% van de waarde van het
stamrecht belasting en voornoemde 20% aan revisierente is daarbij dan niet verschuldigd.
Een greep uit de kas van de BV, in welke vorm dan ook,
kan in fiscale zin mogelijk worden gezien als een (fiscale) aanslag op pensioen en stamrecht. Uitkijken dus!

Van Weeghel Doppenberg
Kamps Notarissen verlegt
grenzen

Slim zonnepanelen voor
de particulier en zeker
voor het MKB

Duitsland is niet alleen onze naaste buur, het is ook
een van onze grootste handelspartners.
Te vaak worden de verschillen en de taalbarrière
tussen beide landen onderschat. Tijdige en kundige
advisering is cruciaal.

Zonnepanelen zijn populair en niet voor niets. Ze
leveren geld op en bovendien zijn ze duurzaam. De
overheid stimuleert de ontwikkeling en toepassing
van duurzame energie door diverse fiscale regelingen
aan te bieden. Door middel van een terugverdienberekening weet u direct hoe verrassend snel u uw
investering terugverdient. Makkelijker kan niet. Doen
dus!

Van Weeghel Doppenberg Kamps heeft haar specialisten op het gebied van Duits-Nederlandse dienstverlening gebundeld in een sectie Duitsland. Het
kantoor - seit 1812 - kent een lange traditie, innovatie,
ondernemen en specialisme staan hoog in het vaandel.
De sectie Duitsland is voor Van Weeghel Doppenberg
Kamps een logische stap voorwaarts en biedt volop
kansen!
Het kantoor beschikt binnen de sectie Duitsland over
gedegen kennis van de Duitse taal en cultuur en een
groot netwerk met toonaangevende kantoren in Duitsland en Nederland. Ulrike Posthumus, garandeert met
haar Duitse achtergrond als manager van de sectie
Duitsland een soepele communicatie. Notaris Jeroen
Schoot is de sectieleider.
Onze specialisten begeleiden Duitsers en Nederlanders bij grensoverschrijdende zaken op het gebied van
familierecht, onroerendgoedrecht en ondernemingsrecht. De sectie Duitsland verzorgt daarom ondermeer
second opinions, legal opinions en due diligence onderzoeken op alle rechtsgebieden.
Veel Nederlanders kopen onroerend goed in Duitsland,
maar weten niet wat de verschillen zijn met Nederland. Vaak is het lastig Duitse juridische taal en contractinhoud te begrijpen. Onze specialisten beoordelen
de documenten en geven daarop een heldere toelichting. Duitsers die onroerend goed in Nederland willen
kopen worden in hun eigen taal bijgestaan.

VOOR PARTICULIER EN HET MKB!
Wist u ook dat de aanschaf van zonnepanelen uitermate interessant is voor het MKB? Vaak praat men
over de privé voordelen van zonnepanelen, maar ook
voor de zakelijke markt is er veel financieel voordeel te
behalen. Zo kunt u nu nog gebruik maken van o.a. de
volgende regelingen:
• De Energie Investeringsaftrek EIA
• De Milieu Investeringsaftrek, MIA
• De Kleinschaligheids Investeringaftrek, KIA
GRATIS ONTZORGINGSPLAN
Wel interesse in zonnepanelen, maar niet in gedoe
en uitzoekwerk welke regelingen voor u interessant
zouden kunnen zijn?
Wij zijn u graag van dienst. Met ons unieke
ontzorgingsplan nemen wij het gehele traject uit
handen. U hoeft niets te doen. Van het advies tot aan
het daadwerkelijk plaatsen van de zonnepanelen. En
dat zonder verdere meerkosten!
U wilt toch ook slim geld besparen. Wij helpen u graag,
zakelijk maar ook particulier. Neem voor een vrijblijvend persoonlijk advies contact op via 0314 – 344 881 of
stuur een e-mail naar info@solarsmart.nl .

De specialisten ondernemingsrecht houden zich ondermeer bezig met Duits-Nederlandse vennootschapsstructuren en het oprichten van Nederlandse rechtspersonen voor Duitsers.
In het familierecht zijn er veel raakvlakken, denk aan
internationale huwelijken en verervingen. Veel Neder-Duitsers zijn zich er niet van bewust dat zij op
grond van nieuwe regels onder Duits erfrecht vallen.
Zonder goed testament hebben zij hun zaken niet
goed geregeld. Voor wie met een nalatenschap met
grensoverschrijdend karakter geconfronteerd wordt,
wordt de zorg uit handen genomen.
Onze specialisten spreken uw
taal, nemen taalbarrières weg
en zijn u graag
grenzeloos van
dienst!

MR. J.T.E. AALBERTS, BELASTINGKUNDIGE
BIJ BAX ADVOCATEN BELASTINGKUNDIGEN

Edisonstraat 86
7006 RE DOETINCHEM
T
+31 (0) 314 37 55 00
E
bax@baxadvocaten.nl
W baxadvocaten.nl

U. (ULRIKE) POSTHUMUS, MANAGER SECTIE DUITSLAND
/ MR. J.F.M. (JEROEN) SCHOOT, NOTARIS

www.vwdknotarissen.nl
www.vwdknotarissen.de

WERNER VAN AMELSFOORT,
ADVISEUR SOLARTECHNIEK

Wederikveld 15
7006 VT DOETINCHEM
T
+31 (0) 314 344 881
E
info@solarsmart.nl
W solarsmart.nl

