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Nieuws   

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van 

Financial Services landgraaf. Hierin vindt u 

diverse (fiscale) artikelen en  tips en weetjes 

die voor uw onderneming van belang zijn. 

Deze nieuwsbrief zal 4 keer per jaar worden 

uitgebracht.  

 

 

 

 

 
Boekhouding of administratie ? 

De boekhouding bestaat uit alle financiële 

feiten die van de onderneming zijn 

vastgelegd. Zij geeft inzicht in de financiën 

en wordt gebruikt om verantwoording af te 

leggen aan de Belastingdienst. 

De administratie daarentegen bestaat niet 

alleen uit de boekhouding, maar uit alle 

gegevens die over de onderneming op 

papier staan, zoals: 

- kasboek 
- inkoop- en verkoopfacturen 
- bankafschriften 
- agenda 
- uren- en kilometeradministratie 
- jaarrekeningen, balans, winst- en                       
verliesrekeningen 
- software en databestanden 
- e-mails 
- prijslijsten, calculaties en kassa-uitdraaien 
 
De basisgegevens van de administratie en de 

gegevens die hieraan ten grondslag liggen 

dienen 7 jaar te worden bewaard. Gegevens 

met betrekking tot onroerend goed dienen 

10 jaar te worden bewaard. 

De administratie uit 2010 mag na 2017 

vernietigd worden, op bovengenoemde 

uitzondering na. 

 

 

 

 

 

Handelsregister inzien, via gratis app 

Sinds kort kunnen ondernemers 30 keer per 

jaar gratis het Handelsregister inzien. Dit 

kan via de KvK-app Handelsregister. Deze 

app kan gedownload worden in de appstores 

van Apple en Android. 

Met deze app kunnen bijvoorbeeld de 

jaarrekeningen van bedrijven over de 

afgelopen boekjaren worden opgevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 
Eindejaarstips 2017 

Optimaliseer investeringsaftrek 

Door nog dit jaar te investeren in bedrijfs-

middelen, kunnen ondernemers optimaal 

gebruik maken van de kleinschaligheids-

investeringsaftrek (KIA). Om gebruik te 

maken van de regeling, moet het bedrag aan 

investeringen minimaal 2.300 euro zijn 

(max. 311.242 euro). Blijft het bedrag van de 

investeringen onder deze drempel, dan is het 

verstandig om bedrijfsaankopen nog dit jaar 

te doen. 

 

Privégebruik auto 
Gebruikt u als ondernemer de auto van de 

zaak ook privé, dan moet u voor de btw met 

dit privégebruik rekening houden.  

De btw op de aanschaf, eventuele lease-

kosten, het onderhoud en het gebruik van 

een zakelijke auto kunt u aftrekken voor 

zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. 

Als u deze auto ook privé gebruikt, moet u 

over het privégebruik btw betalen.   

Laag BTW-tarief: 6% naar 9% 
Het kabinet Rutte III gaat het lage BTW-
tarief per 1 januari 2019 verhogen van 6% 
naar 9%.  

Dit tarief geldt voor de dagelijkse bood-

schappen, medicijnen, kappers, schoon-

maak, schilderen, theaters, musea, hotels en 

attractieparken.  

Gemengde kosten: 80% niet aftrekbaar 

De aftrek voor bepaalde algemene kosten is 

dit jaar omhooggegaan van 73,5% (2016) 

naar 80%. De aanpassing van deze aftrek 

geldt echter niet voor organisaties die 

vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor 

hen blijft de aftrek 73,5%.  

 

Het gaat dan om de volgende kosten: 

- voedsel, drank en genotmiddelen; 
- representatie; 
- congressen, seminars, symposia, excursies, 
studiereizen en dergelijke. 
 
Lage bijtelling auto vervalt na 60 maanden 

Een lagere bijtelling dan 25% geldt 

gedurende een termijn van maximaal 60 

maanden. Dit geldt voor alle auto’s. Dus 

ook de auto die nu nog een 0% bijtelling 

kent, zal na 60 maanden terugvallen naar 

een bijtelling van 25%. 

Btw aangifte 4e kwartaal  

31 December is het einde van het 4e 

kwartaal 2017. Dit betekent dat er weer btw 

aangifte gedaan moet worden. De btw 

aangifte over het 4e kwartaal van 2017 dient 

voor 31 januari 2018 bij de belastingdienst 

ingediend en betaald te zijn. 

Kerstwens 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u voor het vertrouwen en de 

aangename samenwerking in 2017.  

In het nieuwe jaar zien wij u graag weer bij 

ons terug ! 

Wij wensen u hele prettige kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar ! 

Nieuwsbrief maart 2018 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in 

maart 2018.  
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