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Fiscaal

LINKS

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

zie verder op Findinet.nl:

In deze nieuwsbrief verstrekt de Belastingdienst informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

uArtikel + Nieuwsbrief

Fiscale-eenheidsregime vennootschapsbelasting is uitgebreid
Onder meer is ook een fiscale eenheid mogelijk tussen in Nederland gevestigde
zustermaatschappijen als de moedermaatschappij in het buitenland is gevestigd.

Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015
In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste
(cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2015. Dat betekent
dat de belastingtarieven per 1 januari 2015 wijzigen.

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast.
Deze aanpassing vindt plaats als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015. De uitkeringen zijn gekoppeld aan dit wettelijk
minimumloon.
Het minimumloon stijgt per 1 januari a.s. van € 1.495,20 naar € 1.501,80 bruto
per maand.

Rekenregels per 1 januari 2015
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto
wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015.

Wijzigingen 2015 in telegramstijl: arbeid en sociale zekerheid
In bulletpoints de belangrijkste punten van de Wet werk en zekerheid, Wet arbeid en zorg, Kindregelingen, Sectorplannen en de Participatiewet.
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Wetenswaardigheden

LINKS

Verwarring over ingangsdata Wijzigingswet fin. markten 2015

zie verder op Findinet.nl:

De wet treedt op 1 januari 2015 in werking met uitzondering van de uitbreiding
van de kring te toetsen personen; dat onderdeel gaat in op 1 april 2015.
Dit tijdpad is conform de mededeling van het Verbond van Verzekeraars. Dit
heeft DNB desgevraagd aan Findinet besvestigd.

Adfiz nomineert 13 verschillende verzekeraars
Onder de 13 verzekeraars is alleen Legal & General meerdere keren genomineerd; uitgerekend de verzekeraar die het intermediair niet opriep om aan de
verkiezing mee te doen.

DNB focust toezicht in 2015 op Solvency II
DNB zal in het verzekeringstoezicht inzoomen op een paar hot issues met een
duidelijke prioriteit en dat is Solvency II voor komend jaar.

Bedrijven kunnen bij datalekken eerder beboet worden
Straks kan ook een boete opgelegd worden bij schending van meer algemene
verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens.

Waarom het kabinet vindt niet te hoeven bijdragen aan toezichtkosten
Marktpartijen hebben substantieel profijt van het toezicht, aldus Dijsselbloem
die niet ingaat op de kosten van de consumentenvoorlichting door toezichthouders.
De minister van Financiën beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de
wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) in zijn Memorie van
antwoord.

Waarom het kabinet vindt niet te hoeven bijdragen aan toezichtkosten
De dienstverlening van de vijf grootste vergelijkingswebsites voor financiële
producten is over het algemeen in het belang van de klant, ook al is er nog ruimte
voor verbetering.
Maar de markt kent ook nog vele andere vergelijkingssites waar de AFM niet
diepgravend naar heeft gekeken. De kwaliteitsverschillen daar zijn groot. Ook
zijn er veel ‘advertentiesites’ die de consument misleiden doordat ze geen persoonlijke informatie inwinnen en hem doorsturen naar aanbieders, waarvoor ze
een vergoeding ontvangen.
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Standpunten

LINKS

Dijsselbloem: Banken en verzekeraars zijn ongelijke spelers

zie verder op Findinet.nl:

De minister van Financiën reageert in een Kamerbrief op het onderzoeksrapport
Vergelijking verzekeraars en banken in opdracht van het Verbond samengesteld
door Towers Watson. “We blijven kritisch kijken naar het gelijke speelveld, maar
banken en verzekeraars laten zich moeilijk over één kam scheren. “

CFD en ODIN: Refertemodel SWO teveel oude wijn in nieuwe zakken
Indien primair vanuit de klant wordt geredeneerd, dan zou een marktonderzoek
onder klanten de basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe
SWO.
Dat is één van de opmerkingen die CFD-voorzitter Edwin Herdink en Stichting
ODIN-voorzitter Jeffrey Leichel hebben op het refertemodel Samenwerkingsovereenkomst

Weer AFM-boete voor Betaaldag.nl, maar hoe nu verder?
Na een boete van 300.000 euro bieden Betaaldag en Easycredit nu flitskredieten
aan als de Barmhartige Samaritaan: volgens de website worden geen kosten in
rekening gebracht.

Arno Dolders: Wij wegen zorgvuldig af met welke adviseurs wij
samenwerken
De klant moet zijn eigen adviseur kunnen kiezen, daar moet de aanbieder op
geen enkele wijze invloed op willen uitoefenen. Met bemiddelaars ligt dan anders.

Lambert Becks (over verzekeraars): Rare jongens die
CV-monteurs
Dit verhaal over CV-monteurs is fictief, iedere gelijkenis met het Verbond van
verzekeraars en haar tussenpersonen berust op louter toeval. Mocht de oplettende lezer herkennen dat het Verbond van Verzekeraars per 1 juli 2011 de
Gedragscode geïnformeerde verlenging heeft geïntroduceerd, betreurt de schrijver dat wellicht de indruk zou kunnen ontstaan dat verzekeraars toestaan dat
tussenpersonen deze gedragscode misbruiken om provisierechten op bestaande
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog even te rekken.
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