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Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof
Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA
die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Dit leidt tot een eenmalige teruggave
van 28,82% van het premiebedrag dat is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot
en met 30 juni 2013. Het gaat om een eenmalige lastenverlichting voor werkgevers van € 1,3
mrd. Voor deze teruggave gelden dezelfde regels als voor de reguliere heffing en invordering
van deze premie. U hoeft echter niet zelf in actie te komen. Het gaat bij de teruggave om een
separate eenmalige teruggave, die door de inspecteur bij beschikking wordt vastgesteld en
door de ontvanger wordt uitbetaald.

U heeft hierover een voor bezwaar vatbare beschikking ontvangen. De Belastingdienst stelt
de beschikkingen zelf vast en zal tot uitbetaling overgaan. Deze uitbetaling wordt verrekend
met eventuele nog openstaande schulden die u bij de Belastingdienst hebt. De teruggave
wordt uiterlijk 31 januari 2014 uitgekeerd.

AOW-leeftijd verhoging
Per 1 januari 2014 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd tot de leeftijd van 65 jaar
plus twee maanden. Dit betekent dat de verzekeringsplicht en de premieplicht voor de
werknemersverzekeringen ook doorlopen tot en met de dag voorafgaand aan de AOW. Ook
de betaling van de werkgeversheffing Zvw duurt twee maanden langer. Vanaf 30 november
2013 gaat de AOW-leeftijd pas twee maanden na de leeftijd van 65 jaar in. Dus:

Op 12 mei 2014 65 jaar: AOW op 12 juli 2014
Op 29 november 2013 65 jaar: AOW op 29 januari 2014

Wat ongewijzigd blijft, is de AOW-opbouw gedurende vijftig jaar.

Het kabinet is voornemens de AOW-leeftijd nog sneller te gaan verhogen. Het betreffende
wetsvoorstel dat dit regelt zal in het voorjaar worden ingediend bij de Tweede Kamer.

16%-crisisheffing
De door werkgevers veel bekritiseerde pseudo-eindheffing van 16% over hoge lonen die in
2013 als eenmalig was ingevoerd, wordt echter ook in 2014 gecontinueerd. Dit betekent dat
u ook in 2014 16% eindheffing moet afdragen over het loon van een werknemer voor zover
dat loon over 2013 het bedrag van € 150.000 overstijgt. Bij het bepalen van het loon wordt
aangesloten bij het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor de crisisheffing telt de
opname van het levenslooptegoed in het kader van de 80%-regeling niet mee. Over de hele
crisisheffing loopt momenteel nog een proefprocedure. Afhankelijk van de uitkomst hiervan,
kunnen er nog wijzigingen optreden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Personeelsfonds
Wettelijk is bepaald dat u als werkgever gedurende de laatste vijf jaar niet meer aan het
personeelsfonds mag hebben bijgedragen dan uw werknemer. In een recente procedure
stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat dit zou betekenen dat een
personeelsfonds vijf jaar moest hebben bestaan voordat uitkeringen hieruit belastingvrij
konden worden gedaan. De Hoge Raad heeft de discussie beslecht door recentelijk te
oordelen dat het niet vereist is dat een personeelsfonds vijf of meer (kalender)jaren moet
hebben bestaan alvorens uit het fonds onbelaste uitkeringen en verstrekkingen aan
werknemers kunnen worden gedaan, mits voldaan is aan de eerdergenoemde voorwaarde.

Tip
Als uw werknemers nu een personeelsfonds oprichten en voldoen aan de voorwaarden, kan
er in 2014 al gebruik van worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor een personeelsfeest of voor
een kerstpakket, dat anders ten koste gaat van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. De
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voorwaarden zijn dat het moet gaan om een onafhankelijk fonds waar de werkgever niet
meer aan bijdraagt dan de werknemer.

Tarief box tijdelijk lager
Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt eenmalig, alleen in
2014, verlaagd van 25% naar 22%. Directeuren-grootaandeelhouders betalen dus minder
belasting over dividenduitkeringen. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de eerste € 250.000
van het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Belasting- en invorderingsrente omhoog
Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting aansluiten bij de
wettelijke rente voor handelstransacties. Er geldt daarbij een minimum van 8%. De
belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente bedragen per 1 april
minimaal 4%. Tot 1 april 2014 geldt daarvoor nog het tarief van 3%.

Bijtellingspercentages voor auto’s
Sinds 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen voor het 14%-tarief (zeer zuinige auto’s) en het 20%-
tarief (zuinige auto’s) van de bijtelling auto van de zaak aangescherpt. Jaarlijks (vanaf 1
januari 2013) vindt er in januari een aanpassing plaats.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1
januari 2012 tot en met 31 december 2013 zijn aangeschaft, geldt gedurende zestig
maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Op auto’s die al vóór 1 januari 2012 zijn
aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is – voor zover ze daar nog geen
recht op hadden – vanaf 1 januari 2012 het 0%-tarief van toepassing tot 1 januari 2017.

Auto’s zonder CO2-uitstoot
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot (0 gram per kilometer) die in 2014 of 2015 voor het eerst op
naam worden gesteld, geldt een bijtellingspercentage voor privégebruik van 4%. Dit
percentage geldt 60 maanden vanaf de datum van eerste tenaamstelling, tenzij er sprake is
van excessief privégebruik.

Auto’s met CO2-uitstoot tot 50 gr/km
Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1
januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60
maanden een 7%-tarief voor de bijtelling, tenzij er sprake is van excessief privégebruik.

Het nog bestaande onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel groeit steeds meer
naar elkaar toe en zal uiteindelijk in 2015 verdwijnen.

Tabel CO2-uitstoot:
2014

Geen diesel
14% bijtelling >50 - 88
20% bijtelling >88 - 117
25% bijtelling >117

Diesel
14% bijtelling >50 - 85
20% bijtelling >85 - 111
25% bijtelling >111
Bovenstaande percentages en termijnen zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs. Wisselt de
auto van eigenaar of stelt u de auto aan een andere werknemer ter beschikking, dan blijven
ze gelden.
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Strenge controles op privégebruik leaseauto
Met een sluitende kilometerregistratie (digitaal via blackbox of handmatig) kunt u of uw
werknemer aantonen dat de auto niet of voor niet meer dan 500 kilometer per jaar wordt
gebruikt voor privédoeleinden zodat belastingheffing achterwege kan blijven. Nogal wat
rittenregistraties blijken echter onjuist of onvolledig, ook als er gebruik gemaakt wordt van
een blackboxsysteem. Dit heeft tot gevolg dat er alsnog belasting moet worden betaald over
het gebruik van de auto en daarnaast een boete van al snel 40%.

Een correcte rittenregistratie is dus van groot belang. Kiest u voor een blackboxsysteem om
uw ritten te registreren dan kunt u sinds kort afgaan op het Keurmerk voor
RitRegistratieSystemen (RRS). Dit Keurmerk wordt verstrekt aan de leveranciers van
blackbox-systemen, die de rittenadministratie zo goed geregeld hebben dat deze voldoet aan
de normen van de Belastingdienst en de kans op een boete dus veel kleiner wordt
Belangrijk, want de Belastingdienst gaat vanaf 2014 met 150 nieuwe inspecteurs de
kilometerregistratie veel vaker controleren.

Let op!
Ook met een dergelijk blackbox-systeem mag de auto niet of voor niet meer dan 500
kilometer gebruikt worden voor privédoeleinden. Voor meer informatie over het keurmerk
kunt u terecht op de website: www.keurmerkritregistratiesystemen.nl

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder (dga)
Het gebruikelijk (fictief) loon voor een dga bedraagt in 2014 € 44.000 (2013: € 43.000). Het is
formeel alleen toegestaan een lager loon uit te keren aan de dga als dit met de inspecteur is
overeengekomen.

In sommige situaties mag het loon van de dga afwijken van deze gebruikelijk loongrens. Als
de dga aannemelijk kan maken dat voor zijn werkzaamheden een loon lager dan € 44.000
gebruikelijk is, mag dat lagere loon uitgekeerd worden. Hetzelfde geldt voor een loon hoger
dan € 44.000. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een
hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de dga in 2014 gelijkgesteld aan 70% van het
hogere gebruikelijk loon met een ondergrens van € 44.000 óf aan het loon van de
meestverdienende werknemer in de onderneming.

Let op!
Deze 70%-grens zal naar verwachting de komende maanden worden aangepast. De
toegestane afwijking wordt dan kleiner. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van
wijzigingen op dit vlak.

Werkbonus via loonstrook
Oudere werknemers ontvangen vanaf 1 januari 2014 een werkbonus via hun loonstrookje.
Dit betekent dat zij niet achteraf de extra heffingskorting via de inkomstenbelasting hoeven te
claimen. Vanaf 2013 gold de werkbonus al voor de inkomstenbelasting. U bent dus
verantwoordelijk erop toe te zien dat deze bonus maandelijks op de loonstrook van de
oudere (60- tot en met 64-jarige) werknemers wordt vermeld.

Let op!
De werkbonus is voor 60- tot en met 64-jarige werknemers! Een werknemer in deze
leeftijdscategorie die twee dienstbetrekkingen heeft, heeft naar alle waarschijnlijkheid ten
onrechte een werkbonus ontvangen. Dit betekent dat hij dit weer via zijn IB-aangifte moet
terugbetalen. U kunt echter op verzoek van de werknemer zelf de werkbonus niet mee
berekenen.
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Jaaropgave 2013
Nieuw is dat dit jaar voor het eerst de werkgeversheffing Zvw en premies
werknemersverzekeringen worden vermeld op de jaaropgaaf over 2013. Het is overigens al
vanaf 2013 niet langer verplicht een aparte jaaropgave te verstrekken. De gegevens mogen
op een loonstrook worden vermeld.


