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Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief
treft
u
onze
contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Gecombineerde opgave 2019
U kunt t/m 15 mei de Gecombineerde opgave (GO) 2019 indienen. Met de GO
geeft u gegevens door voor de Landbouwtelling en de Meststoffenwet. Daarnaast
kunt u uitbetaling van een aantal subsidies aanvragen. Heeft u een uitnodiging
voor het indienen van een GO ontvangen? Dan moet u deze altijd indienen bij
RVO.
Tijdig indienen
Met de GO kunt u o.a. uitbetaling van uw betalingsrechten aanvragen. Dien de
opgave tijdig (uiterlijk 15 mei) in om een korting voorkomen.
Registratie van belang
Voor het invullen van de GO is een juiste perceelsregistratie van belang. U kunt
uw percelen bijwerken in ‘Mijn percelen’ van RVO. Deze percelen worden
vervolgens overgenomen in uw opgave.
KvK-inschrijving
Wilt u uitbetaling van betalingsrechten aanvragen? Dan moet u uiterlijk op 15 mei
als actief landbouwer geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Jonge landbouwer
Wilt u beroep doen op de toeslag Jonge landbouwers? Dan moet u, als Jonge
landbouwer ook op 15 mei geregistreerd staan bij de KvK. Uit deze registratie
moet, in geval van een samenwerkingsverband, blijken dat u voldoende
zeggenschap hebt. Dit moet ook blijken uit uw samenwerkingsovereenkomst Deze
overeenkomst hoeft u niet op te sturen naar RVO. Wel moet u deze uiterlijk 11 juni
ondertekend hebben.
Indienings- en kortingsperiode
U kunt de GO indienen t/m 15 mei 2019. Dient u de GO voor de eerste keer in na
15 mei? Dan krijgt u een korting op de uitbetaling van subsidies. Deze korting
bedraagt 1% per werkdag t/m 11 juni. Dient u de GO na 11 juni in dan wordt u voor
100% gekort. Heeft u uw GO uiterlijk 15 mei ingediend? Dan kunt u van 16 mei
t/m 31 mei wijzigingen in uw percelen doorgeven zonder korting. Dit kunnen
wijzigingen en toevoegingen zijn (incl. uitbetaling betalingsrechten).
Het is van belang dat u uw Gecombineerde opgave tijdig en volledig
indient. Heeft u hulp nodig? Dan kunnen wij u ondersteunen bij het
invullen en indienen van uw opgave.
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Aanpassingen vergroening (EA)
Moet
u
voldoen
aan
de
vergroeningseis
‘Ecologisch
aandachtsgebied’ (EA)? Let op de
wijzigingen die vanaf 2019 zijn
doorgevoerd.
Zowel Zonnebloem als hybride
soorten van EA-vanggewassen
kunnen in het mengsel van EAvanggewassen worden gebruikt.
Nieuwe EA-gewassen (hoofdteelt)
zijn: Olifantsgras, Zonnekroon en
Drachtplanten.
De maximale breedte van een EAakkerrand mag 60 meter zijn, waarbij
max. 20 meter meetelt als EA. Voor
heggen, houtwallen en bomen in een
rij is dit max. 30 meter (telt max. 10
meter voor EA). Een bomengroep of
vijver die voor EA wordt ingezet, mag
max. 0,9 ha groot zijn. Hiervan telt
max. 0,3 ha als EA.
Graasdierpremie 2019
In de vorige editie zijn we ingegaan
op de graasdierpremie 2019. De
belangrijkste regel hierbij is, dat u
vanaf 2019 alleen graasdierpremie
kunt aanvragen voor schapen en
vrouwelijke runderen, die aan
bepaalde voorwaarden voldoen én
in de periode van 15 mei t/m 15
oktober onafgebroken op niet subsidiabele grond weiden (bijv.
heide, duinen, kwelders, stadspark).
Wijziging bij gier en filtraat
De mestcode voor gier en filtraat na
mestscheiding is zowel bij rundveeals bij varkensmest opgesplitst naar
een mestcode voor gier (rundvee:
mestcode 12, varkens: mestcode 42)
en een mestcode voor filtraat na
mestscheiding (rundvee: mestcode
11, varkens: mestcode 41). Ook zijn
de forfaitaire waarden aangepast.
Houd hier rekening mee bij uw
prognose
gebruiksnormenberekening 2019.
Hogere forfaits enkelvoudig voer
Heeft u staldieren en voert u tarwe,
gerst, rogge en/of erwten die u zelf
heeft geproduceerd of van een nietvoerleverancier (bijv. akkerbouwer)
afkomstig zijn? Houd er dan in uw
stalbalans rekening mee dat diverse
forfaits voor stikstof en fosfaat zijn
verhoogd.
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Subsidies aanvragen met GO
Met de GO kunt u enkele GLB-subsidies aanvragen. Eén hiervan is de subsidie
agrarisch natuurbeheer dat onder de SNL-regeling valt. Draait u mee in
agrarische collectieven? Dan vraagt het collectief uw subsidie aan.
GLB-subsidies
De volgende GLB-subsidies kunt u aanvragen met de GO:
•
Betalingsrechten (incl. aanvraag betalingsrechten uit Nationale reserve).
•
Vergroeningspremie.
•
Toeslag Jonge landbouwer.
•
Graasdierpremie.
•
Brede weersverzekering.
•
Agrarische natuursubsidie SNL-a.
Subsidie agrarisch natuurbeheer
Uw subsidieaanvraag voor SNL-a kunt u pas vanaf 1 april indienen. Heeft u een
ANLb-pakket? Dan draait u mee met een agrarisch collectief. Uw collectief vraagt
dan uw natuursubsidie aan. U moet wel uw beheerseenheden intekenen in ‘Mijn
percelen’.
Voorwaarden
Voor de verschillende subsidies moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De
meeste voorwaarden zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Er zijn wel wijzigingen
t.a.v. de zeggenschap Jonge landbouwer (zie hieronder). Ook zijn enkele
wijzigingen t.a.v. de invulling van de vergroeningseisen en de graasdierpremie
doorgevoerd (zie kantlijn).
Wilt u een bepaalde subsidies aanvragen? Ga dan na of u aan alle
voorwaarden voldoet. Neem bij twijfel contact met ons op.

Jonge landbouwer en zeggenschap
Een Jonge landbouwer die de toeslag Jonge landbouwers wil aanvragen, moet
o.a. langdurige zeggenschap hebben. In dit kader is t.a.v. de zeggenschap bij
zogenoemde ‘proefmaatschappen’ iets veranderd.
Langdurige zeggenschap
Is er sprake van een samenwerkingsverband of een rechtspersoon dan moet
bepaald worden of de Jonge landbouwer langdurige zeggenschap heeft. De
voorwaarden zijn dat u als de Jonge landbouwer (mede) belast bent met de
dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast moet u blokkerende zeggenschap hebben
voor uitgaven/investeringen van meer dan € 25.000.
Proefmaatschappen
In het verleden gaf RVO aan dat er geen sprake was van langdurige
zeggenschap als er een voortzettingsbeding geldt, waarbij de jonge landbouwer
geen voorzettingsrecht heeft (o.a. bij proefmaatschappen).
Nieuwe uitleg
Heeft u een overeenkomst van onbepaalde tijd, dan heeft u als jonge landbouwer
altijd langdurige zeggenschap. Ook als in de overeenkomst een
voortzettingsbeding is opgenomen, waarbij u niet (altijd) het recht heeft om bij
ontbinding het bedrijf voort te zetten. U moet wel voldoen aan de criteria t.a.v.
‘bedrijfsvoering’ en ‘blokkerende zeggenschap’. Heeft u een overeenkomst voor
bepaalde tijd, dan heeft u alleen langdurige zeggenschap als geen voor u nadelig
voorzettingsbeding in de overeenkomst is opgenomen.
Vraagt u de toeslag Jonge landbouwers aan?
Laat uw overeenkomst dan checken bij uw adviseur.
Vraag ook naar de overige voorwaarden.
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Gewascodes grasland en natuurterrein
Vanaf dit jaar zeggen gewascodes alleen iets over het gewas zelf en is er geen
directe koppeling naar bepaalde regelingen. Dit geldt met name voor de
gewascodes voor grasland. Mede om deze reden is gewascode 336
(subsidiabel grasland natuurterrein) komen te vervallen.
Gewascode los van regelingen
In ‘Mijn percelen’ wordt een gewascode ingevuld op basis van het gewas dat
op het perceel wordt geteeld. Vervolgens moet u in de GO opgeven of het
perceel beschikbaar is voor de Meststoffenwet en/of betalingsrechten.
Daarnaast moet u aanvinken of het perceel bijvoorbeeld natuurterrein is.
Grasland gewascodes
Heeft u tijdelijk grasland? Dan gebruikt u gewascode 266. Heeft u blijvend
grasland (≥ 5 jaar aaneengesloten grasland), dan is de gewascode afhankelijk
van de droge stofopbrengst per ha. Is deze groter of gelijk aan 5 ton, dan
gebruikt u gewascode 265. Is de opbrengst kleiner dan 5 ton ds/ha, dan is
gewascode 331 van toepassing.
Landbouwgrond of natuurterrein
De gewascodes 265 en 331 kunnen zowel voor landbouwgrond als voor
natuurterrein gelden. Is het perceel natuurterrein? Dan vinkt u dat aan bij het
betreffende perceel in de GO.
Meststoffenwet en GLB
In de GO moet u ook aangeven of percelen meetellen voor de Meststoffenwet
en voor GLB. Voor landbouwgrond is dit altijd van toepassing. Is het perceel
natuurterreinen? En voert u op de percelen landbouwactiviteiten uit? Dan is het
perceel subsidiabel als het perceel niet te veel is ‘verruigd’. Mag u het perceel
beweiden en/of bemesten? Dan mag u de ruimte op deze percelen onder
voorwaarden benutten.
Geef in de GO aan of een perceel natuurterrein is en of het perceel in
aanmerking komt voor de ‘Meststoffenwet’ en ‘GLB’.
Deze keuzes moet u los van de gewascode maken.

Op dijken soms beperkte gebruiksruimte
Heeft u dijken (waterkeringen) in gebruik, maar heeft u niet de beschikkingsmacht? Dan tellen deze dijken beperkt mee voor de Meststoffenwet.
Beschikkingsmacht
U heeft de beschikkingsmacht over een perceel als u, kort gezegd, zelf
grotendeels beslissingen kunt nemen. U wordt hierbij niet ‘overruled’ door de
verpachter. Meestal heeft u geen beschikkingsmacht als u primaire
waterkeringen pacht. Maar dit kan ook gelden bij andere waterkeringen.
Beperking Meststoffenwet
Dijken die u in gebruik heeft zonder beschikkingsmacht tellen niet mee voor
derogatie. Ze tellen wel mee voor de gebruiksruimte. Per ha geldt max. 170 kg
stikstof dierlijke mest, 170 kg stikstof totaal en 80 kg fosfaat. Tenzij het contract
een beperking aangeeft, dan geldt deze beperking.
Wel betalingsrechten
Op deze dijken kunt u wel betalingsrechten verzilveren, mits u op deze dijken
landbouwactiviteiten uitoefent. De beschikkingsmacht is hierbij niet van
toepassing (wel het gebruik).
Heeft u geen beschikkingsmacht voor de dijken die u pacht? Dan
moet u dit opgeven in de GO. Neem uw contract als basis.
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Nieuws sanering varkenshouderij
Met
de
‘Saneringsregeling
Varkenshouderij’ kunnen bepaalde
varkensbedrijven
met
een
geuroverlast voor omwonenden
vrijwillig worden beëindigd. De
regeling is nog niet definitief, maar
onderstaande zaken zijn inmiddels
wel bekend.
•
De regeling is voor varkensbedrijven in de concentratiegebieden Oost en Zuid.
•
‘Stoppers’ in het kader van het
‘Actieplan ammoniak’ kunnen
niet deelnemen.
•
Bedrijven
met
meerdere
locaties kunnen met één locatie
deelnemen.
•
De Milieuvergunning wordt
ingetrokken, de varkensrechten
moeten worden ingeleverd en
de stallen gesloopt (incl.
mestkelder/-opslag).
Heeft u interesse? Neem dan
contact op met uw gemeente, zij
spelen een belangrijke rol bij o.a. de
herbestemming van uw locatie.
Vervoersbewijs altijd digitaal
Vanaf 1 april 2019 moet ieder
Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM)
digitaal worden ingediend bij RVO.
Dit geldt dan ook voor forfaitaire
transporten
zoals
Boer-boertransport
en
afvoer
naar
particulieren. Een VDM voor forfaitair
transport moet binnen 10 werkdagen
worden ingediend.
Agenda
Uiterste datum
15 mei
- Indienen Gecombineerde opgave
- Aanmelden stikstofdifferentiatie
- Overdragen betalingsrechten
1 juni
- Aanmelden equivalente
maatregelen
11 juni
- Kortingsperiode GO
19 juni
- Oplossen ‘Voorafgaande
controles’ GO
1 juli
- Doorgeven ‘Energiemaatregelen’
in het kader van Informatieplicht
Vanaf datum
1 april
- Digitaal insturen VDM forfaitaire
transporten
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Ondersteuning jonge landbouwers
Bent u jonge landbouwer en heeft u onlangs een bedrijf overgenomen? Dan
kunt u mogelijk ondersteuning krijgen voor bepaalde duurzame investeringen.
De minister heeft hiervoor max. € 75 miljoen beschikbaar gesteld. De
hoofdlijnen van de twee ‘sporen’ zijn bekend.
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Over ons

A2C-Accountants
Uw financiële huisarts die
van alle markten thuis is!

Garantstelling
Wilt u na de bedrijfsovername investeren in ontwikkelingen, die in de lijn van
de ‘Landbouwvisie’ van minister Schouten liggen? Dan kunt u wellicht gebruik
gaan maken van de ‘Garantieregeling Vermogenversterkende kredieten’. Het
Rijk staat dan garant voor een groot deel van de achtergestelde leningen.
Hierdoor kunt u makkelijker risicodragend vermogen aantrekken.
Opleidingstraject en coachingstraject
Het opleidings- en coachingstraject is bedoeld ter ondersteuning van de
hierboven genoemde garantieregeling. Er worden verschillende trajecten
ingezet om u te voorzien van de nodige kennis. Denk hierbij aan:
•
Keukentafelgesprekken om de bedrijfsovername te versoepelen.
•
Meer onderwijs over strategisch ondernemerschap.
•
Aanbieden cursusmateriaal voor meer financieel inzicht bij processen
rondom bedrijfsoverdracht.
Nog niet definitief
Op dit moment is de regeling nog niet definitief. Deze wordt voor de zomer
verwacht. Pas dan zijn alle details bekend.
Wilt u als jonge landbouwer na een bedrijfsoverdracht investeren in
duurzame bedrijfsontwikkeling? Wellicht kunt u hierbij wat
ondersteuning krijgen.

Informatieplicht energiebesparing
Onze kantoren / adviseurs
Heeft u een meldingsplichtig bedrijf (Activiteitenbesluit)? Dan geldt voor u
mogelijk de ‘Informatieplicht energiebesparing’ per 1 juli 2019.
Energiemaatregelen
Zowel bepaalde vergunnings- als meldingsplichtige bedrijven moeten
energiebesparingsmaatregelen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
isoleren van gebouwen, frequentieregelaars voor ventilatie en toepassen van
ledlampen. Veel van deze maatregelen zijn al door bedrijven genomen. Vanaf
nu moet dit in beeld worden gebracht.
Energieverbruik
De verplichte energiebesparende maatregelen gelden bij een verbruik:
•
≥ 50.000 kWh elektriciteit per jaar of
•
≥ 25.000 m3 aardgas per jaar.
Informatieplicht
Om de verplichte energiemaatregelen beter te kunnen controleren en
handhaven geldt voor meldingsplichtige bedrijven (Activiteitenbesluit) een
informatieplicht per 1 juli 2019. U moet dan uiterlijk 1 juli 2019 doorgeven welke
maatregelen u moet nemen en wat u al heeft gedaan.
Geldt voor u deze informatieplicht? Inventariseer welke maatregelen
u moet nemen en wat u al heeft gedaan.
Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Schakel dan uw adviseur in.
<kantoornaam/titel> aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg
van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.

A2C-Accountants
Derpsestraat 1
5751 KA DEURNE
Tel.: 0493 - 322 900
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Belastingdienst en uw privacy
Ook de Belastingdienst moet zich houden aan de algemene privacywetgeving. Dat kan botsen met het opvragen van
gegevens, maar dat kan u ook van pas komen. Wat speelt er zoal?
Inzage in gegevens
Bezoekgegevens Museumjaarkaart. Onlangs wilde de Belastingdienst inzage hebben in de bezoekgegevens van
houders van een Museumjaarkaart. Op die manier wilde men achterhalen of een bepaalde kaarthouder al dan niet
regelmatig in Nederland een museum had bezocht. Die inzage vond men nodig om te beoordelen of een belastingplichtige
al dan niet in Nederland woonachtig was en alhier over het hele wereldinkomen belasting verschuldigd was. Bij een
frequent bezoek aan Nederlandse musea zou dat aannemelijk zijn. De organisatie achter de Museumjaarkaart vond dit
een te grote inbreuk op de privacy en weigerde de inzage.
Dat mag van de rechter. De Rechtbank Amsterdam gaf de Belastingdienst echter gelijk, omdat het niet aannemelijk was
dat de Belastingdienst onzorgvuldig om zou gaan met die verkregen informatie. Een beroep op onder meer de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) werd door de rechter aan de kant geschoven.
Inzage in eigen persoonsgegevens
Op grond van AVG. Diezelfde AVG geeft iedereen het recht om persoonsgegevens die over hem zijn verzameld in te
zien, zodat deze niet alleen controleerbaar zijn, maar ook om te kunnen beoordelen of men wel rechtmatig over die
gegevens beschikt en niet meer gegevens heeft dan strikt noodzakelijk is.
Inzage in gegevens. Nu beschikt de Belastingdienst uiteraard ook over zeer veel gegevens. In bijvoorbeeld een
bezwaarprocedure heeft u inzagerecht in de op de zaak betrekking hebbende stukken. Maar dat hoeft niet alles te zijn wat
men over u heeft verzameld.
Op verzoek
Zonder procedure. Sinds de inwerkingtreding van de AVG (25 mei 2018) moet echter ook zonder procedure de
Belastingdienst op uw verzoek een overzicht verstrekken van niet enkel alle gegevens die men over u verwerkt, maar ook
alle gegevens die men over u heeft. Op de website van de Belastingdienst staat hoe u een dergelijk verzoek kunt doen
(zoekterm: privacy en uw persoonsgegevens). Op dat verzoek moet de Belastingdienst dan binnen een maand reageren.
Eventueel kan deze termijn twee maanden worden verlengd.
Voorbereiden op belastingcontrole. Op die manier kunt u uiteraard ook bij een naderende controle wellicht al vroegtijdig
inspelen op de vragen of aandachtsgebieden waar de Belastingdienst zich op zal gaan richten.
Niet alles ontvangen, klacht indienen. Blijkt dat u niet alle informatie heeft ontvangen, dan bestaat er de mogelijkheid
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Baat het niet, dan schaadt het niet
Ook eventuele klikbrieven. Het kan geen kwaad om de Belastingdienst te verzoeken om inzage in al uw gegevens die
men over u heeft. Verkeerde beeldvorming, bijvoorbeeld aan de hand van een aldaar aanwezige (al dan niet anonieme)
klikbrief, kan dan mogelijk door u worden weerlegd. Want ook klikbrieven worden in uw dossier bij de Belastingdienst
bewaard.
De AVG biedt u het recht om inzage te verkrijgen in al uw gegevens. Ook de Belastingdienst moet daaraan voldoen. Maak
gebruik van uw recht om inzage in al uw gegevens te krijgen. Zo kunt u wellicht inspelen op een naderende
belastingcontrole of bijvoorbeeld een klikbrief weerleggen.

Investeren met fiscaal voordeel
De onlangs gepubliceerde Energielijst 2019 en Milieulijst 2019 laten zien welke investeringen voor u fiscaal voordeel
kunnen opleveren. Waar moet u op letten?
Milieu-investeringsaftrek. In de Milieulijst 2019 staan investeringen op het gebied van duurzaamheid en circulaire
economie.
Voorbeelden
zijn
duurzame
gebouwen,
vernieuwende
milieutechnieken,
innovatieve
afvalverwerkingstechnieken en duurzame en stille transportmiddelen. Voor deze investeringen kunt u aanspraak maken
op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA levert u een extra belastingaftrek van 13,5%, 27% of 36% op, afhankelijk
van de soort investering. Deze aftrek komt bovenop de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Let op. U moet minimaal
€ 2.500 investeren om aanspraak te kunnen maken op MIA.
Versneld afschrijven. Daarnaast is de Milieulijst 2019 ook van belang voor de Vamil-regeling. Deze regeling biedt de
mogelijkheid om willekeurig af te schrijven op het duurzame bedrijfsmiddel tot een maximum van 75%. Het versneld
afschrijven levert met name een rentevoordeel op.
Energie-investeringsaftrek. In de Energielijst 2019 zijn energiebesparende maatregelen opgenomen. Denk hierbij aan
zaken zoals HR-glas, ledverlichting en een systeem voor het benutten van afvalwarmte. Door hierin te investeren komt u
in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedraagt 45% in 2019. Let op. Ook hier geldt als
voorwaarde dat uw investering minimaal € 2.500 bedraagt.
Aanmelden. Als u van plan bent te investeren in een milieuvriendelijk of energiebesparend bedrijfsmiddel, houd dan
rekening met de aanmeldingstermijn van drie maanden. Deze termijn start op het moment dat u de investeringsverplichting
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bent aangegaan. Dit is meestal het moment dat u de koopovereenkomst heeft gesloten (en dus niet het moment van
levering!). Let op. Als de investering in het bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld ledverlichting) onderdeel is van een
hoofdaannemingsovereenkomst, wordt de investeringsverplichting in principe aangegaan bij het sluiten van deze
overeenkomst.
U moet de investering binnen drie maanden na het moment dat u de investeringsverplichting bent aangegaan, aanmelden
bij RVO.nl met eHerkenning.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Verlies alvast verrekenen
Stel dat uit de voorlopige cijfers blijkt dat 2018 voor uw BV een zwaar jaar was met een fiscaal verlies tot gevolg. Hoe zit
het dan met de verliesverrekening?
Verliesverrekening. Als ondernemer weet u als geen ander dat de winst soms sterk kan wisselen of zelfs kan omslaan in
een verlies. Niet alleen door een matige omzet, maar bijvoorbeeld ook als uw BV in een jaar veel kosten maakt. Tot en
met het jaar 2018 kan het fiscaal verlies van uw BV eerst met de belastbare winst van het voorgaande jaar worden
verrekend (carry back). Resteert er dan nog een verlies, dan kan dit worden verrekend met de winsten in de negen
volgende kalenderjaren (carry forward). Let op. Vanaf 2019 bedraagt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening nog
maar zes jaar.
Lang wachten ... In de praktijk blijkt dat het nog wel eens lang kan duren voordat de verliesverrekening door de
Belastingdienst is verwerkt en u de belastingteruggaaf ontvangt. Eerst moet namelijk de aangifte vennootschapsbelasting
van het verliesjaar worden ingediend. Pas nadat deze aangifte definitief is afgehandeld, kan het verlies worden verrekend
met het voorgaande winstjaar.
Voorlopige verliesbeschikking. U kunt de Belastingdienst wel verzoeken om een voorlopige verliesbeschikking. Hierin
wordt dan 80% van het verwachte verlies verrekend. Let op. Het is dus noodzakelijk dat de aangifte over het verliesjaar
al is ingediend. Bovendien moet de belastingaanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, definitief
vaststaan. De resterende 20% van het verlies wordt dan verrekend als de belastingaanslag over het verliesjaar wordt
opgelegd.
Cijfers 2018. Om de belastingteruggaaf wegens verliesverrekening te versnellen, is het dus zaak dat de cijfers over 2018
zo spoedig mogelijk worden opgemaakt. Vervolgens kan de aangifte vennootschapsbelasting over 2018 worden ingediend
en kunt u het verzoek om een voorlopige verliesbeschikking indienen.
Zorg dat de aangifte vennootschapsbelasting 2018 zo snel mogelijk wordt ingediend. Vervolgens kunt u dan verzoeken
om een voorlopige verliesbeschikking.

SUCCESSIEPLANNING
Wat kan er met een ‘alleenstaandentestament’?
Als een ongetrouwde broer of zus kinderloos overlijdt, wie krijgt er dan de erfenis? Wat als er een
‘alleenstaandentestament’ is opgemaakt? Kan daartegen actie worden ondernomen? Wat zijn de mogelijkheden volgens
de wet?
Alleenstaandentestament. Koos is ongehuwd en heeft geen kinderen. Omdat hij over een behoorlijk vermogen beschikt,
wil hij een testament opstellen. Dan bepaalt hij zelf wat er na zijn overlijden met dat vermogen gebeurt. Als Koos namelijk
zonder testament zou overlijden, dan zegt de wet dat zijn nalatenschap (de erfenis) naar de tweede wettelijke groep van
erfgenamen gaat. Daartoe behoren zijn ouders en broers en zussen (art. 4:10 lid 1 sub b BW) . De ouders van Koos zijn
al overleden, dus alleen zijn broers en zussen zijn in beeld. Omdat er weinig contact is binnen de familie, wil Koos niet dat
de erfenis naar hen gaat.
Wat in testament regelen?
Benoeming erfgenaam en executeur. In het testament benoemt Koos twee stichtingen met een goed doel tot zijn enige
erfgenamen. Om zijn nalatenschap op correcte wijze af te handelen, benoemt Koos tevens een goede vriend tot executeur.
In het testament wordt bepaald dat de executeur over uitgebreide bevoegdheden beschikt. Daardoor mag hij alle goederen
van de nalatenschap verkopen zonder daarvoor toestemming nodig te hebben van de erfgenamen.
Geen belang. Koos heeft het testament opgesteld zonder overleg met zijn familie. Als hij overlijdt, denken zijn broers en
zussen het vermogen van Koos onderling te kunnen verdelen. Ze komen van een koude kermis thuis. Uit inzage in het
Centraal Testamentenregister (CTR) blijkt namelijk dat Koos een testament heeft opgesteld. Ook is er vermeld bij welke
notaris dat is gebeurd. Als ze bij de notaris een kopie van het testament opvragen, wijst hij hen de deur. Omdat ze geen
erfgenamen zijn, hebben ze ook geen recht op inzage.
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Afgehandeld. De executeur neemt allereerst contact op met de beide stichtingen met de mededeling dat zij tot erfgenamen
zijn benoemd. Vervolgens zorgt hij ervoor dat alle goederen voor de beste prijs worden verkocht. Daartoe behoren ook
enkele kostbare familiestukken die al jarenlang eigendom zijn van de familie van Koos. De broers en zussen kunnen
daarop een bod doen. Als een ander meer biedt, is de executeur verplicht om de familiestukken aan die ander te verkopen.
Anders zou hij zijn taak als executeur niet goed uitvoeren. Nadat alle schulden en het loon van de executeur zijn voldaan
en er alleen nog een bedrag op de bankrekening staat, wordt aan iedere erfgenaam (stichting) de helft van dat bedrag
uitgekeerd.
Geen erfbelasting. Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald. Beide stichtingen hebben namelijk de ANBI-status
(algemeen nut beogende instelling), waardoor ze daarvan zijn vrijgesteld.
Wils(on)bekwaam?
De broers en zussen van Koos zijn het niet eens met deze gang van zaken. Ze kunnen echter hoogstens bij de rechter
een poging wagen om het testament onderuit te halen. Daarvoor moeten ze bewijzen dat Koos toen hij het testament
ondertekende, ten gevolge van een geestelijke stoornis onbekwaam was om te handelen (art. 3:34 BW) . De kans dat ze
daarin zullen slagen, is minimaal. Als een notaris namelijk ook maar de minste twijfel heeft over de geestesgesteldheid
van de persoon die tegenover hem zit, dan zal hij deze niet laten tekenen. Het feit dat het testament door Koos is
ondertekend, betekent dus dat de notaris toen daarover geen enkele twijfel had. Het testament is dus rechtsgeldig.
Via een ‘alleenstaandentestament’ kunnen de rechten van de wettelijke erfgenamen (familie) opzij worden gezet. De
testateur bepaalt zelf wie er erfgenamen zijn en voor welk deel, bijv. een ANBI-stichting (dit is dan belastingvrij). Benoem
ook een executeur (met uitgebreide bevoegdheden) die de nalatenschap afhandelt.

