Nieuwegein, 21 november 2003

Betreft: ‘informatie met betrekking tot wetswijzigingen’
Geachte heer / mevrouw,
Ingaande 2004 zullen een aantal zaken waarmee u als ondernemer direct in aanraking komt
veranderen. Middels dit schrijven willen wij u graag informeren over enkele van deze zaken.
Privé-gebruik auto & kilometervergoeding
Per 1 januari 2004 heeft het kabinet besloten om de regelgeving omtrent het privé-gebruik
van de auto en de autokostenvergoeding te vereenvoudigen. Voor het privé-gebruik van de
auto gaat voortaan gelden dat wanneer u per jaar minder dan 500 kilometer privé rijdt de
bijtelling voor de inkomstenbelasting 0% bedraagt. Dit is dan aantoonbaar middels een
sluitende kilometerregistratie. Wanneer de 500 kilometer privé gebruik overschreden wordt,
zal de bijtelling 22% van de cataloguswaarde van de auto bedragen. Deze regelgeving geldt
ook voor bestelauto’s.
Betreffende kilometervergoeding geldt het volgende: de maximale onbelaste vergoeding
voor het aantal gereden zakelijke kilometers wordt vanaf 1 januari 2004 € 0,18 per kilometer
(nu € 0,28 per kilometer). Woon-werkverkeer wordt ingaande 1 januari 2004 gezien als
zakelijke ritten. Kilometervergoeding boven de € 0,18 per kilometer moet verloond worden.
Nieuwe BTW-verplichtingen met betrekking tot de factuur
Vanaf 1 januari 2004 zullen er een aantal zaken gewijzigd moeten worden met betrekking tot
de opmaak van facturen. Nieuwe verplichtingen met betrekking tot de factuur zijn o.a.:
• U moet uw BTW-identificatienummer op de factuur vermelden, dit nummer bestaat
altijd uit 14 posities bijvoorbeeld NL000136789B01
• In geval van BTW-verlegging of levering van goederen naar een ander EU-lidstaat,
moet ook het BTW-identificatienummer van de afnemer vermeldt worden.
Let op : Het is dus meestal niet nodig om het BTW-identificatienummer van uw
afnemer op uw verkoopfactuur te vermelden
• Indien vrijstelling of verlegging van de BTW of BTW margeregeling van toepassing is
moet dit op de factuur aangegeven worden.
• Indien een factuur wordt uitgereikt in verband met vooruitbetalingen voor een levering
dient de datum van vooruitbetaling te worden vermeld, voorzover deze datum
vastgesteld is en afwijkt van de factuurdatum.

- vervolg -

Afschaffing van de WAZ
Zoals het er naar uit ziet behoeven zelfstandig ondernemers (incl. DGA) vanaf 1 januari
2004 geen premie meer te betalen voor de wettelijke verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid (WAZ). Een en ander hangt samen met het voorstel van het Kabinet
om de WAZ per 1 juli 2004 geheel af te schaffen. Voordat de afschaffing plaats zal vinden,
zullen de diverse partijen nog rond de tafel gaan zitten, om de consequenties van deze
afschaffing door te nemen. Gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat u zich moet gaan verzekeren op
de private verzekeringsmarkt.
Kerstpakketten en de PC-privé regeling
Per 1 januari 2003 is de vrijstelling om onbelast geschenken aan personeel te verstrekken
komen te vervallen. Over de schenkingen zal dit jaar loonbelasting en sociale premies
moeten worden ingehouden en afgedragen. Dit heeft als gevolg dat de kerstpakketten in
2003 belast zullen zijn. Op 13 november 2003 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het
voorstel om per 2004 de mogelijkheid enigszins te herstellen zodat schenkingen /
kerstpakketten toch weer onbelast te kunnen worden verstrekt. Dit tot een maximaal bedrag
van € 35,- per jaar. Werkgevers betalen over dit bedrag 15% belasting. Overigens zal dit
herstel dan wel ten koste van de PC-privé regeling gaan. Het maximaal hiervoor te
gebruiken bedrag zal in 2004 verlaagd worden van € 2.269 naar € 1.485.
Scholingsaftrek per 1 januari 2004
Huidige situatie (2003): Wanneer medewerkers deelnemen aan vakcursussen,
bedrijfsopleidingen of studies, mogen deze scholingskosten opgenomen worden in de
bedrijfskosten. Daarnaast heeft u recht op een extra scholingsaftrek van 40% over de
scholingskosten, welke de fiscale winst verlaagd. In 2004 wordt scholingsaftrek afgeschaft.
Kosten van scholing van uw personeel zullen uiteraard wel uw bedrijfsresultaat verlagen,
maar het extraatje, de fiscale aftrekpost van ten hoogste 40%, komt geheel te vervallen.
Salarisadministratie
Het is altijd belangrijk uw mutaties tijdig en compleet aan te leveren aan Administratie
Partners m.b.t. correcte verwerking in uw salarisadministratie. Let op dat u in het geval u van
plan bent in 2003 toch een kerstattentie aan uw personeel te verstrekken dit ook tijdig
doorgeeft i.v.m. verloning. Datzelfde geldt ook voor reiskostenvergoedingen die de
onbelaste vergoeding te boven gaan.
Uitgebreide informatie met betrekking tot de autokostenvergoeding staat momenteel op de
fiscale tippagina van onze internetsite ‘www.administratie-partners.nl’. De regelgeving met
betrekking tot het ‘kerstpakket’ heeft ook zeer uitgebreid op onze internetsite gestaan en is
desgewenst na te leveren. Mocht u verder nog vragen hebben naar aanleiding van deze
brief kunt uiteraard contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
ADMINISTRATIE PARTNERS B.V.
Arie van den Dool

