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In deze nieuwsbrief:

Geachte lezer,
Met deze nieuwsbrief
informeren wij u over de
actualiteiten en
ontwikkelingen die
mogelijk voor uw
bedrijfsvoering van belang
kunnen zijn.
Wilt u naar aanleiding van
deze informatie aanvullend
advies of heeft u andere
zaken die u wilt bespreken,
neem dan gerust contact
met ons op. Wij zijn u
graag van dienst.
Wij wensen u veel
leesplezier toe!
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Voortgang PAS
Het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is inmiddels
aangenomen door het parlement.
De PAS wordt nu verder uitgewerkt. Eén van de uitwerkingen betreft de
vaststelling van de zogenaamde grenswaarden.
Grenswaarde
Er komt een vrijstelling van de vergunningplicht voor projecten en andere
handelingen waarvan de stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft. Het
kabinet heeft voorgesteld een grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar
voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te hanteren.
Wel of geen vrijstelling vergunningplicht
De vrijstelling is niet van toepassing als een project of een andere handeling
op één hectare van een voor stikstof gevoelig habitattype in een Natura 2000gebied stikstofdepositie veroorzaakt die de grenswaarde overschrijdt.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van VMBadvies financieel en fiscaal adviesbureau.
VMB-advies aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade van welke
aard dan ook als gevolg van beslissingen
en/of handelingen gebaseerd op de
informatie uit deze nieuwsbrief.

Beoordeling per Natura 2000-gebied
Als een project of andere handeling stikstofdepositie veroorzaakt op meerdere
Natura 2000-gebieden, dan kan het zijn dat op het ene Natura 2000-gebied
een vergunning aangevraagd moet worden en voor een ander gebied een
vrijstelling geldt.
Bepaling stikstofdepositie
De stikstofdepositie van een project of andere handeling moet door de
initiatiefnemer in relatie tot elk Natura 2000-gebied afzonderlijk worden
bepaald met behulp van het reken- en registratie-instrument Aerius.
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Optelling projecten
Wanneer een wijziging van een bestaande inrichting een stikstofdepositie veroorzaakt die onder de grenswaarde blijft,
maar opgeteld bij de stikstofdeposities van eerdere kleine uitbreidingen van die zelfde inrichting in dezelfde
programmaperiode wel leidt tot overschrijding van de grenswaarde, geldt de vrijstelling van de vergunningplicht niet.
Meldingsplicht
Voor projecten die een stikstofdepositie veroorzaken lager dan de algemene grenswaarde geldt een meldingsplicht,
tenzij deze lager is dan 0,05 mol per hectare per jaar.

Schorsing NB-vergunning afgewezen
Milieuverenigingen zijn erg actief op het gebied van Natuurbeschermingswetvergunningen. Enerzijds wijzen zij provincies
op hun handhavingsplicht ten aanzien van bedrijven die niet over een noodzakelijke vergunning beschikken, anderzijds
vechten zij verleende vergunningen aan tot de hoogste instantie. In het uiterste geval kan dit leiden tot stillegging van het
bedrijf. Hoe denkt de rechter over dit laatste punt?
Een veehouder vroeg een NB-vergunning voor het wijzigingen en uitbreiden van zijn veehouderijbedrijf, welke werd
verleend door de provincie. Een milieuvereniging was het niet eens met de vergunning en stelde hoger beroep in bij de
Raad van State. Zij verzocht daarbij tevens een voorlopige voorziening te treffen, namelijk het direct schorsen van de
vergunning.
De raad wees het verzoek om een voorlopige voorziening af, omdat de uitbreiding van de veehouderij al jaren geleden
tot stand was gekomen en de toename van de stikstofdepositie als gevolg van deze uitbreiding zeer gering was. De raad
was daarom van oordeel dat er voor de Natura 2000-gebieden geen spoedeisend belang was om de vergunning te
schorsen. Daarbij betrok zij tevens dat de vergunning betrekking had op het gehele veehouderijbedrijf en schorsing van
de vergunning verstrekkende gevolgen voor de veehouder kon hebben.
De voorlopige voorziening werd afgewezen door de Raad van State. Op een later moment zal de Raad van State een
oordeel vellen over het ingestelde beroepschrift.

Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans
Op veel bedrijven is, ondanks dat alle mest wordt afgevoerd, er desondanks geen sprake van een sluitende mestbalans
(met name fosfaat). Eén van de oorzaken is dat er zich een bezinklaag vormt in de mestputten. Dit effect speelt vooral bij
de ingebruikname van nieuwe stallen. Bij de afvoer van de eerste mest blijkt deze mest lage stikstof- en fosfaatgehalten
te hebben.
Bij de sloop van oude stallen, waarbij de mestputten ‘zuigleeg’ zijn achtergelaten, blijkt uit analyses dat er veel mineralen
zijn achtergebleven in de onderste mestlaag.
De RVO onderkent inmiddels ook dat er in nieuwe stallen een bezinklaag ontstaat en dat deze jaarlijks in omvang
toeneemt. Aangezien regelmatige analyse van de bezinklaag praktisch niet uitvoerbaar is, baseert de RVO in de
varkenshouderij de jaarlijkse toename op de resultaten uit een praktijkonderzoek. De toename van de bezinklaag wordt
op de mestbalans verwerkt als een extra eindvoorraad, waardoor het overschot wordt verlaagd.
Een beroep op de toename van de bezinklaag heeft bij veel varkenshouders tot een aanzienlijke verlaging van de
mestboete geleid. De rechter heeft onlangs in een rechtszaak naar aanleiding van een opgelegde mestboete geoordeeld
dat de op het praktijkonderzoek gebaseerde methode van de RVO rechtsgeldig is. De stelling van de veehouder dat zijn
gehele overschot toegerekend moest worden aan de bezinklaag, werd door de rechter afgewezen.
Let op:

Sloopt u een oude stal? Zorg dan dat u de resterende mest na het ‘zuigleeg’ maken van de mestputten op de
juiste wijze met analyses afvoert.

Betaalschema GLB-regelingen 2014
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het betaalschema van de Bedrijfstoeslagregeling 2014 en van een
aantal andere subsidieregelingen bekendgemaakt.
Bedrijfstoeslagregeling 2014
De betalingen starten op 1 december 2014:
• voor 31 december ontvangen ten minste 90% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag;
• voor 28 februari 2015 hebben ten minste 98% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag ontvangen;
• voor 1 mei 2015 hebben vrijwel alle landbouwers hun bedrijfstoeslag ontvangen.
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Uitbetaling artikel 68-maatregelen
De uitbetalingen op grond van de zogenaamde artikel 68-maatregelen (bijv. brede weersverzekering) zullen in de periode
1 januari tot 1 juli 2015 plaatsvinden.
Korting op directe betalingen
De directe betalingen worden dit jaar met 1,5% gekort.
Deze korting komt boven op de al doorgevoerde korting van 11% in de toeslagrechten. Daarentegen komt de
modulatiekorting te vervallen.
SNL en probleemgebiedenvergoeding
De betalingen van de agrarisch natuurbeheervergoeding 2014 en de probleemgebiedenvergoeding 2014 starten vanaf
1 januari 2015 en zijn half mei 2015 afgerond.

Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig
Vanaf 1 december start RVO met de uitbetaling bedrijfstoeslag 2014. Binnen zes weken na datering van het besluit
uitbetaling bedrijfstoeslag 2014 kunt u bezwaar maken tegen een onjuiste vaststelling van de uitbetaling bedrijfstoeslag
2014. Waar moet u vooral op letten?
1. Als u in 2014 gecontroleerd bent op de naleving van de randvoorwaarden, leidt een niet naleving tot een korting op
uw bedrijfstoeslag. Als deze nog niet verwerkt is in deze uitbetaling, dan heeft RVO het recht (de plicht zelfs) om
later een herziene beschikking af te geven en de teveel betaalde bedrijfstoeslag terug te vorderen. Bezwaar tegen
een randvoorwaardenkorting is alleen mogelijk tegen het besluit waarin de randvoorwaardenkorting wordt opgelegd.
2.

De afgelopen jaren was veelvuldig sprake van een korting wegens een, volgens RVO, te hoog opgegeven
oppervlakte. Dit kan gelegen zijn in een zogenaamde dubbelclaim, het opgeven van grond waarop geen
landbouwactiviteiten werden gevoerd of discussies over de grenzen van percelen. Veel van deze controles voert
RVO met behulp van satellietbeelden. Als er discussie is over de omvang van het grondgebruik is het noodzakelijk
om tijdig bezwaar te maken en de bewijsvoering op orde te brengen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij kan het
kaartmateriaal van RVO zijn. Bij twijfel adviseren wij om deze op te vragen.

3.

Het laatste punt dat u zorgvuldig moet controleren is of de juiste waarde van uw toeslagrechten is gehanteerd en de
juiste volgorde van uitbetaling.

Als u twijfelt over de uitbetaling van uw bedrijfstoeslag, zorg er dan in ieder geval voor dat tijdig (binnen zes weken na
het besluit) bezwaar wordt gemaakt. De schriftelijke mededeling dat u bezwaar maakt en om uitstel van het indienen van
gronden vraagt is voldoende. Uiteraard zult u nadien de nadere motivatie van het bezwaarschrift binnen de hiervoor door
de RVO gestelde termijn moeten indienen.

Akkoord over nieuw pachtstelsel
Afgelopen voorjaar is het in opdracht van de staatssecretaris van EZ opgestelde rapport ‘evaluatie pachtregelgeving’
gepubliceerd. Hierin wordt geconstateerd dat de afgelopen decennia een tweeslachtig systeem is ontstaan. Aan de ene
kant is er de reguliere pacht met veel dwingende rechterlijke bescherming voor de pachter en relatief lage pachtprijzen.
Aan de andere kant is er de geliberaliseerde pacht met nauwelijks bescherming van de pachter, grote contractvrijheid en
betrekkelijk hoge pachtprijzen.
In de praktijk worden er vrijwel alleen nog geliberaliseerde pachtcontracten afgesloten en het areaal dat langdurig
(regulier) wordt verpacht, neemt gestaag af. Bij zowel pachters als verpachters blijft er om bedrijfseconomische redenen
behoefte aan langdurige overeenkomsten. Deze overeenkomsten worden echter nauwelijks meer aangegaan vanwege
de wettelijk vastgelegde maximum pachtprijzen.
De belangrijkste aanbeveling uit het evaluatierapport is een nieuwe pachtregelgeving met als uitgangspunt dat pachters
en verpachters zoveel mogelijk hun zaken onderling moeten kunnen regelen. Dat betekent liberalisering, maar wel met
twee restricties: waar nodig bescherming van de pachter en waar mogelijk stimuleren van duurzaam grondgebruik.
Pachtvormen met vrije prijsvorming
Naar aanleiding van de evaluatie hebben pachters en verpachters een akkoord bereikt over een nieuw pachtstelsel.
Het akkoord stelt vrije prijsvorming voor bij het afsluiten van nieuwe pachtcontracten. Op vier pachtvormen uit het
akkoord is de vrije prijsvorming van toepassing:
1.

Nieuwe reguliere pacht. Deze pachtvorm is van toepassing op hoeves, gebouwen en los land. De duur van de eerste
termijn is minimaal 12 jaar voor hoeves en 6 jaar in andere gevallen. Het continuatierecht en indeplaatsstellingsrecht
zijn van toepassing.
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2.

3.
4.

Loopbaanpacht. Ook deze pachtvorm is van toepassing op hoeves, gebouwen en los land. Het contract wordt voor
tenminste 25 jaar afgesloten en eindigt bovendien niet voor de AOW-gerechtigde leeftijd van de pachter. Het
indeplaatsstellingsrecht is van toepassing, maar verandert niets aan het moment waarop de overeenkomst eindigt.
Teeltpacht. Deze pachtvorm is alleen voor los land en voor een- en meerjarige teelten waarmee een relatief hoog
rendement wordt behaald. De duur van het contract komt overeen met de duur van de teelt. Er is geen
continuatierecht of indeplaatsstellingsrecht van toepassing.
Pacht van kleine oppervlakten. Deze pachtvorm waarvoor volledige contractsvrijheid geldt, blijft bestaan.

Flexibele pacht
De vijfde pachtvorm die het akkoord voorstelt is de flexibele pacht. Deze pachtvorm komt via vrije prijsvorming tot stand
en de duur kan vrij door partijen worden bepaald. De overeengekomen prijs kan echter achteraf op verzoek van pachter
of verpachter door de grondkamer worden getoetst.
Uitwerking nieuw pachtrecht
De staatssecretaris wil een nieuw pachtsysteem uitwerken op basis van het akkoord. Daarbij moet wel een
overgangsregime gemaakt worden. Deze zal betrekking hebben op de prijsvorming van reguliere pacht, zodat reguliere
pachters niet onmiddellijk geconfronteerd worden met de nieuwe regels. Daarover is geen akkoord bereikt.
Pachtnormen
De pachtnormen worden nu nog jaarlijks vastgesteld door de overheid, maar zijn vanwege de jaarlijkse fluctuatie niet
werkbaar. De staatssecretaris wil daarom het voorstel overnemen om voor deze pachtnormen het gemiddelde van de
pachtprijzen sinds 2007 te nemen en dat jaarlijks te wijzigen met de prijsindex voor agrarisch onroerend goed.

Veldinspectie niet noodzakelijk
De RVO hoeft geen veldmeting uit te voeren bij de vaststelling van de subsidiabele oppervlakte van percelen, wanneer
zij geen enkele twijfel koestert over haar meetgegevens op basis van luchtbeelden. Dat heeft het College van Beroep
voor het bedrijfsleven geoordeeld in een beroepszaak die een landbouwer had aangespannen.
De landbouwer stelde dat de RVO een veldmeting moest uitvoeren, omdat de beoordeling van sloten, paden en bomen
op basis van een luchtfoto niet nauwkeurig kan plaatsvinden. Zelf had de landbouwer ook een GPS-meting laten
uitvoeren, waaruit een grotere oppervlakte bleek.
Metingen ter plaatse met GPS-systemen beschouwt de RVO echter als weinig betrouwbaar, omdat de uitkomsten
variëren afhankelijk van de metende persoon en de omstandigheden.
Het college oordeelde dat de RVO geen veldmeting behoefde uit te voeren, omdat zij in dit geval geen enkele twijfel
koesterde over de aan de luchtfoto’s ontleende meetgegevens. Met alleen een verwijzing naar de GPS-meting had de
landbouwer niet aannemelijk gemaakt dat de subsidiabele oppervlakte van de percelen onjuist was vastgesteld.
Merkwaardig is dat het college wel meeging in de stelling van de RVO dat metingen met GPS-systemen weinig
betrouwbaar zijn omdat de uitkomsten variëren, maar een dergelijk oordeel niet gaf over het meetsysteem van de RVO.
In de praktijk blijkt immers zeer regelmatig dat bij ongewijzigde percelen de RVO elk jaar een andere oppervlakte
vaststelt.

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving
Afronden administratie
Na afloop van het jaar moet de mestboekhouding over het jaar 2014 afgerond worden. Welke handelingen moet u
uitvoeren?
• De gemiddelde veebezetting van graas- en staldieren berekenen en vastleggen in uw administratie.
• Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding.
• Alle voorraden en aan- en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie). Leg ook de
onderbouwing van voorraden vast.
• Alle voervoorraden vastleggen bij deelname aan de Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX). Dit geldt ook voor bedrijven
met staldieren. Het BEX-protocol vereist dat aan het einde van elk kalenderjaar een overzichtsschets wordt gemaakt,
waarop alle aanwezige voeropslagen worden weergegeven. Het overzicht moet worden voorzien van de datum en
handtekening van de veehouder. Zorg dat de voervoorraden overeenkomen met uw financiële administratie.
• De mestproductie van graasdieren berekenen.
• De mestproductie van staldieren berekenen.
• De mestproductie volgens BEX berekenen.
• De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie Gecombineerde opgave).
• Gebruiksnormen berekenen op basis van het werkelijke grondgebruik en afstemmen met het gebruik van
meststoffen.
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•

Aanvullende gegevens voor 1 februari 2015 doorgeven aan de RVO. Dit geldt met name voor bedrijven met
staldieren en/of derogatie. Indien u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen van de RVO,
bent u altijd verplicht deze opgave tijdig in te sturen. Het niet tijdig indienen van deze gegevens kan zonder
aanmaning leiden tot een boete of het opleggen van een dwangsom.

Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2014 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2014 een fosfaatverrekening aanvragen.
U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend
dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is dat u de extra hoeveelheid in het volgende
jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. U mag de hoeveelheid fosfaat die u van 2013 naar 2014 hebt
doorgeschoven, niet opnieuw doorschuiven. De aanmelding moet via Mijn Dossier ingediend worden.
Grondmonsters
Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2011 kunnen gebruikt worden voor het
bemestingsplan 2015. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zo nodig nieuwe monsters
nemen. Daarmee voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waardoor u de voorwaarden voor
derogatie overtreedt.
Let erop dat uw percelen op de juiste wijze worden bemonsterd, bijvoorbeeld:
• Het grondmonster mag betrekking hebben op maximaal 5 hectare, tenzij gebruik wordt gemaakt van de
gestratificeerde methode.
• Aan elkaar grenzende percelen mogen worden samengevoegd tot een totale omvang van ten hoogste 5 hectare,
waarbij geen van de percelen groter mag zijn dan 2,5 hectare.
• De bemonstering moet minimaal twee maanden na bekalking plaatsvinden.
Opstellen bemestingsplan
Bedrijven die meedoen aan derogatie moeten voor 1 februari 2015 een nieuw bemestingsplan opstellen. Daarbij moet
rekening worden gehouden met de aanpassingen van de gebruiksnormen en de forfaitaire mestproductienormen voor
graasdieren.
Verlaging fosfaatgebruiksnormen
In 2015 worden de fosfaatgebruiksnormen verder aangescherpt.
Tabel: fosfaatgebruiksnormen grasland
PAL-waarde Categorie
2014
2015
< 27
27-50
> 50

Laag
Neutraal
Hoog

100
95
85

100
90
80

Tabel: fosfaatgebruiksnormen bouwland
Pw-waarde
Categorie
2014
2015
< 36
36-55
> 55

Laag
Neutraal
Hoog

80
65
55

75
60
50

De fosfaattoestand van een perceel moet worden vastgesteld met een grondmonster, dat op 15 mei van het betreffende
jaar niet ouder is dan vier jaar. Als de fosfaattoestand van een perceel niet bekend is, geldt de laagste gebruiksnorm.
Verlaging stikstofgebruiksnorm
In 2015 worden de stikstofgebruiksnormen van veel akker- en tuinbouwgewassen op de zuidelijke zand- en lössgronden
met 20% verlaagd. Het zuidelijke zandgebied betreft de zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg.
Aanpassing mestproductienormen
In 2015 worden waarschijnlijk de forfaitaire mestproductienormen voor graasdieren aangepast. Voor de meeste
diercategorieën zullen de normen dalen in vergelijking met 2014.
Aanscherping eisen mestaanwending bouwland
Op bouwland was tot nu toe aanwending van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib toegestaan met een methode waarbij
de mest breedwerpig op de bodem wordt verspreid en in dezelfde werkgang wordt ondergewerkt. Vanaf 2015 zal
drijfmest op bouwland in alle gevallen met één machine, via een volledig tot op de grond gesloten systeem, in één
werkgang op of in de grond moeten worden gebracht.
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Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal
Urenadministratie
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u in 2014 minimaal 1.225 uren besteden aan
werkzaamheden in uw onderneming. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet mee bij
de beoordeling of aan het urencriterium is voldaan.
Een ondeugdelijke urenstaat kan er toe leiden dat de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden
meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. De 50%-eis geldt niet voor starters.
Ook voor de meewerkaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is een urenadministratie van belang.
Investeringsaftrek
Als u in 2014 een bedrag tussen € 2.301 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in
aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Daarbij worden onder meer uitgesloten: grond,
personenauto’s, quota, bedrijfsmiddelen minder dan € 450 en bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% worden verhuurd
aan derden. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investeringen.
Tabel: hoogte investeringsaftrek
Investeringsbedrag
Meer dan
Niet meer dan
€
2.300
€ 2.300
€
55.248
€ 55.248
€ 102.311
€ 102.311
€ 306.931
€ 306.931

Aftrek
Nihil
28%
€ 15.470
€ 15.470, minus 7,56% van het
bedrag boven € 102.311
Nihil

Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen bepalend.
Daadwerkelijke aftrek in het jaar van investeren kan alleen plaatsvinden indien het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen
of is betaald.
Een goede planning van de investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de verrichte en
geplande investeringen op een rij om een optimale planning te maken.
Let op de desinvesteringsbijtelling
Indien u een bedrijfsmiddel waarvoor u investeringsaftrek heeft ontvangen binnen vijf jaar na aanvang van het
investeringsjaar verkoopt, kunt u te maken krijgen met een desinvesteringsbijtelling. Dit is ook het geval als het
bedrijfsmiddel wordt overgebracht naar privé of als de investering door een andere aanwending het karakter krijgt van
een uitgesloten investering. De bijtelling bedraagt het feitelijk genoten percentage investeringsaftrek over de
overdrachtsprijs. Deze bijtelling kan nooit hoger zijn dan de genoten investeringsaftrek.
Laat uw herinvesteringreserve niet verlopen
Hebt u een herinvesteringreserve gevormd, omdat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de
boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie
jaar, dan valt de reserve vrij ten gunste van het resultaat en moet hierover alsnog belasting betaald worden.
Schenkingen
Ouders mogen in 2014 € 5.229 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Eenmalig mag er aan
kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 25.096 (jaar 2014) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan
onder voorwaarden verhoogd worden naar € 52.281 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of de financiering
van een woning. Tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd naar
€ 100.000.
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan kleinkinderen) is in 2014 maximaal € 2.092 vrijgesteld.
Indien dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, moet
vóór 1 maart 2015 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst.
Betaling belastingschulden
Belastingschulden kunnen in principe niet in mindering gebracht worden op het box 3-vermogen. Overweeg daarom
belastingaanslagen nog dit jaar te betalen, als de betaling wordt gedaan van een rekening die deel uitmaakt van het
box 3-vermogen. Als u voor 1 oktober de belastingdienst hebt verzocht om een voorlopige aanslag op te leggen die nog
niet of zo laat is opgelegd dat u deze niet meer voor 31 december hebt kunnen betalen, komt de schuld wel in mindering
op het box 3-vermogen.
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Terugvragen btw voor dubieuze debiteuren
Indien u over 2014 dubieuze debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek
indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Het verzoek moet binnen een
maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat de factuur niet meer betaald zal worden, ingediend worden.
Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015
Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen verstrekken aan werknemers. Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling
geïntroduceerd. Deze regeling is eenvoudiger dan de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen en vermindert
de administratieve lasten. Op dit moment is het nog mogelijk om jaarlijks een keuze te maken tussen de
werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 kan alleen nog
de werkkostenregeling toegepast worden.

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig
Registratie gewasbeschermingsmiddelen
De registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moet vijf jaar worden bewaard. Als u in 2015 middelen
gebruikt of laat gebruiken, moet u een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan kan leiden tot een
boete en korting op de bedrijfstoeslag. Standaardvoorbeelden zijn te vinden op internet.
Melding bedrijfsoverdrachten
Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld worden bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is
hiervoor leidend. Als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, hoeft de
overdracht niet apart gemeld te worden bij de RVO.
Als overdrachtsdatum moet de feitelijke overdrachtsdatum gehanteerd worden. Meest praktisch is echter om als
overdrachtsdatum voor 1 januari te kiezen.
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij
Stallen die voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de
milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).
De MDV-eisen worden jaarlijks aangepast.
Het tijdstip waarop u de investeringsverplichtingen bent aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen u moet voldoen.
Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar worden aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. Verplichtingen die na
31 december 2014 worden aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen
2015 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.
Let op consequenties huur grond
Het huren van grond is in veel gevallen interessant voor de bedrijfsvoering (mestplaatsingsruimte, voer, vergroting omzet
akkerbouw), maar in verband met de invoering van het nieuwe stelsel van betalingsrechten is het raadzaam om goed te
bekijken wat de consequenties zijn. Zonder nadere afspraken met de verhuurder krijgt u immers betalingsrechten op
deze grond toegekend met daarin ook een deel van de overgangsbetaling. Mocht u deze grond niet de gehele
overgangsperiode (2015 tot en met 2018) in gebruik hebben, mist u na beëindiging van de huur ook een deel van de
overgangsbetaling.
Op sommige natuurterreinen worden ook betalingsrechten toegekend. Voor de overgangsbetaling is het daarom
belangrijk dat als u in 2015 een dergelijk terrein in gebruik hebt, dit gebruik kan worden voortgezet tot en met 2018.
Overig
Denk ook aan de volgende zaken:
Staat uw bedrijf als landbouwbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dit is het geval bij de SBI-codes
011 t/m 015.
Hebt u eHerkenning geregeld om te kunnen inloggen bij de RVO?
Regelt uw adviseur zaken voor u in Mijn Dossier? Zorg dan dat deze hiervoor gemachtigd is. Praktisch gezien kan
de adviseur namelijk niet met uw eHerkenningsmiddel inloggen in Mijn Dossier.
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Belangrijke data

T/m 31 december 2014
Openstelling Subsidie Natuur
en landschapsbeheer (SNL)

T/m 31 december 2014
Aanmelding
fosfaatverrekening

T/m 31 januari 2015
Aanmelding derogatie 2015
en opgave aanvullende
gegevens mest 2014

31 januari 2015
Mestboekhouding 2014 en
bemestingsplan 2015 gereed

CONTACT
Bezoekadres
Burg. Smitsweg 6
5398 JV Maren-Kessel
Contactgegevens
Tel. 0412 - 61 07 67
Fax. 0412 - 61 08 68
info@vmb-advies.nl
www.vmb-advies.nl
K.v.K. nr. 17138902
BTW nr. 8100.52.374.B.01
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