De fiscus en de (na)scholing
svc-~◄◄·

Bericht voor alle SVO-cursisten en EVM-ingescl,revenen: onder bepaalde voorwaarden kunt u ( als u zelfstandig ondernemer bent) of uw
werkgever (als u in loondienst bent) in aanmerking komen_voor een
fiscaal aantrekkelijke behandeling van de scholingskosten. Dat kan
oplopen tot een extra a~rekpost van 80% van de kosten!
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EXTRA AFTREKPOST

IN GEMEENTELIJKE DIENST

De scholingsaftrek zorgt voor een extra aftrekpost
náást die van de werkelijke kosten. 1/5 deel van de
scholingskosten mag namelijk EXTRA van de fiscale
winst worden afgetrokken. Blijven de totale scholingskosten dit jaar onder de f 260.000, dan mag
over de eerste f 63.000 zelfs 2/5 deel als scholingsaft rek worden afgetrokken. 40-plussers die zich laten
om- of bijscholen hebben bij de fiscus een streepje
voor. Voor de (na)scholing van werknemers van 40
jaar of ouder wordt de scholingsaftrek zelfs verhoogd met 40% (!). Al met al kan het dus gebeuren
dat u het grootste deel van de nota van de SVO of
het EVM van de fiscus terugkrijgt in de vorm van
belastingaftrek. De scholingsaftrek krijgt u niet automatisch, maar alleen op eigen verzoek bij de aangifte. Overleg daarover met uw accountant.

Bent u werkzaam bij een werkgever die, voorzover
hij niet onderworpen is aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting, en de kosten niet in deze hoedanigheid zijn gemaakt, dan kan uw werkgever in
a_anmerking komen voor de scholingsaftrek in de
vorm van een afdrachtvermindering voor loonbelasting. Die vermindering is 7% van het betaalde
bedrag voor scholing. Dat percentage wordt verdubbeld voor de eerste f 63.000 aan kosten als de totale
scholingskosten lager zijn dan f 260.000. Bent u 40
jaar of ouder dan wordt de afdrachtsvermindering
verhoogd met 14% van het bedrag aan scholing.
bron: Seres Belastingadviseurs, mr. K. Paap
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ALPHEN A/D RIJN ◄
(0172) 433 514

Ruim 40 jaar gespecialiseerd in:

LIEMPDE (N. Br.J ◄
(04111632 647

• Onderzoek op houtaantasting
• Bestrijding houtworm, huisboktor

HEERHUGOWAARD ◄
(072) 574 18 56

en bonte knaagkever
• Zwamsanering op hout en muurwer'k
• Polymeer-chemisch herstel van verzwakte
balkeinden en houtconstructies

MuisStop: weringspasta

• KOMO, ISO 9002 en VCA. gecertificeerd

speciaal ontwikkeld tegen knaagdieren.
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ECHT(LJ ◄
10475) 488 378
ASSEN ◄
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