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Belastingdienst

De Verklaring
arbeidsrelatie
Wat u moet weten over de vervanging van VAR

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt er op dit moment voor dat
het duidelijk is of uw bedrijf loonheffingen moet inhouden over de
inkomsten van een zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Hiervoor in de plaats komt de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties). In de oude situatie (VAR) nam de zzp-er het initiatief;
in de nieuwe situatie (DBA) neemt de inlener het initiatief.
Onder deze wetgeving gaat u werken met door de belastingdienst beoordeelde modelcontracten. Deze contracten moeten ervoor zorgen
dat schijnconstructies met zzp’ers geen kans van slagen meer hebben.
Kunt u geen modelcontract vinden dat van toepassing is op uw situatie
dan kunt u ook een eigen contract opstellen en ter beoordeling voorleggen aan de belastingdienst.
Als uw bedrijf een modelcontract sluit met een zzp’er én vervolgens
overeenkomstig het contract te werk gaat, hoeft u geen loonheffingen voor deze zelfstandige af te dragen. De opdrachtgever krijgt door
deze wetswijziging meer verantwoordelijkheid voor het vaststellen van
de arbeidsrelatie.
De invoering van de nieuwe wetgeving staat nu gepland per 1 april
2016. Op de website van de belastingdienst staan inmiddels een aantal
modelcontracten.
Cruciaal in de beoordeling door de belastingdienst is het feit of sprake is
van een echte of fictieve dienstbetrekking. Een echte dienstbetrekking
is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (art.7:610 BW). Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de
verrichte arbeid;
3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat
sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een
arbeidsovereenkomst. Het cruciale van deze modelovereenkomst zit
dus in het ontbreken van werkgeversgezag.
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Wij hebben als voorbeeld voor u de ‘modelovereenkomst geen werkgeversgezag’ (geregistreerd onder nummer 901555000006)
bekeken. Het betreft hier een overeenkomst
met een duidelijke begin- en einddatum of
een koppeling aan een specifiek project.
Hierin is met name artikel 2 relevant dat handelt over de ‘Uitvoering van de opdracht’:
1.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht
en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze
uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
1.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover
dat voor de uitvoering van de opdracht
nodig is, afstemming met Opdrachtgever
plaats in geval van samenwerking met
anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich
naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
1.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer
alle bevoegdheid en informatie benodigd
voor een goede uitvoering van de opdracht.
1.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van
de overeengekomen werkzaamheden
geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen
inzicht en zonder toezicht of leiding van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel
aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
Werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke
dienstbetrekking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

Naar onze mening is de inhoud van dit artikel
zo ruim gedefinieerd dat veel ondernemers
hun zzp-bestaan met een gerust hart kunnen voortzetten. Het is te verwachten dat er
voor veel individuele casussen jurisprudentie
zal ontstaan. Indien u niet het risico wilt lopen
dat u als inlener achteraf zal worden gecorrigeerd, dan is het mogelijk om een individuele casus ter toetsing voor te leggen aan de
belastingdienst. Uw CijferMeester zal u hierbij
graag helpen.
Let op: acceptatie van het ontbreken van
een dienstbetrekking geeft geen oordeel
over ondernemerschap!
De Belastingdienst beoordeelt overeenkom-

sten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen
beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van
loonheffingen (m.n. het deel werknemersverzekeringen). De Belastingdienst kan op basis van deze modelovereenkomst geen oordeel geven
over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in
de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over het feit of de
zzp-er ook ondernemer is. Het is heel wel mogelijk dat een zzp-er in de
nieuwe situatie zowel inkomen uit dienstbetrekking heeft én inkomen uit
ondernemerschap. De verhouding tussen deze inkomensbronnen en
de toetsing op fiscale criteria voor ondernemerschap zullen ieder jaar
opnieuw moeten uitwijzen of iemand wel of niet gebruik kan maken van
de fiscale faciliteiten voor ondernemerschap. Hoe zich dit gaat vertalen
in de verzekering tegen risico’s voor bijv. arbeidsongeschiktheid is nog
onduidelijk. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een AOV-verzekering inkomstenafhankelijk af te sluiten. Wij houden u op de hoogte.

Belastingdienst zet ICT in ter beoordeling van uw aangiftes.
De belastingdienst heeft onlangs aangekondigd ICT hulpmiddelen in te gaan zetten in
het toezicht op de betrouwbaarheid van uw
aangiften door toepassing van data-analyse.
Om duidelijk te maken wat hiermee wordt
bedoeld, een tweetal voorbeelden buiten de
werkingssfeer van de belastingen.
■■ iemand heeft een bijstandsuitkering en rijdt
in een dure auto. Koppeling van het kentekenregister met bestanden van het UWV
maakt dit duidelijk,
■■ iemand rijdt 200 km waar hij 100 km per
uur mag rijden, Geplaatste snelheidscamera’s hebben niets waargenomen, maar het
betreft hier een tolweg van 50 km waarbij
de afstand tussen de tolpoortjes wordt
afgelegd in 15 minuten.
Zo maar 2 voorbeelden van wat zou kunnen.

■■ Branche

informatie, bijv. over trends en seizoenpatronen
■■ Historische informatie over uw eigen bedrijf
Indien de uitgevoerde analyses leiden tot signalen dan zal uw aangifte
niet direct worden gecorrigeerd, maar zal de belastingdienst vragen
ter toelichting stellen. Zult u in de toekomst facturen buiten de aangifte omzetbelasting willen houden (of nog sterker: u wilt een nihil-aangifte doen) omdat u het geld even niet beschikbaar heeft, dan zal
dat opvallen in de data-analyse en zullen er vragen worden gesteld.
Afhankelijk van de marges die in de data-analyse worden ingesteld
(en die dus bepalen of iets opvalt of niet) zullen de vragen van de
belastingdienst toenemen en dus ook de tijd die u en/of wij hieraan
moeten besteden, toenemen (en dus ook de kosten).
Mocht uit de antwoorden op de gestelde vragen blijken dat bewust
een onjuiste aangifte is gedaan, dan zal dat kunnen leiden tot het
opleggen van een boete zowel voor de belastingplichtige als voor de
intermediair (bijvoorbeeld uw CijferMeester).

Uiteraard communiceert de belastingdienst
niet hoe ze dit gaan aanpakken. Toch kan uit
gevoerde gesprekken met de belastingdienst
al wel het e.e.a. worden opgetekend. Zo
wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de inhoud van
aangiftes gaat worden vergeleken met:
■■ De inhoud van jaarrekeningen / winstaangiftes
■■ Dezelfde informatie uit andere bronnen
(bijv. de Kamer van Koophandel)
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Eindejaarstips
Het einde van het jaar nadert weer en traditiegetrouw worden eindejaar tips weer
kwistig verspreid. Onderstaand treft u een
selectie van eindejaar tips aan die er volgens ons echt toe doen, omdat deze actie van u verlangen vóór het einde van het
jaar. Besluiten die de belastingdruk kunnen optimaliseren en die onderdeel zijn
van het proces van de jaarafsluiting van
uw boekhouding worden uiteraard te zijner tijd met u besproken.
Mocht u voor uw eigen situatie twijfelen over
het wel of niet vóór 31 december nemen van
een bepaald besluit, leg dit dan voor aan uw
CijferMeester. Deze zal u vakkundig adviseren.

Voor de ondernemer en van invloed
op de winstbepaling:
1. Maak gebruik van investeringsaftrek.
Indien u meer dan € 2300 investeert, kunt u
mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
benutten. Dus misschien loont het om een investering nog voor het jaareinde te doen. Met
een dergelijke extra aftrekpost betaalt u minder
belasting en zorgt voor meer liquiditeit in uw
onderneming.

Voorkom desinvesteringsbijtelling.
De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling
bij de jaarwinst van de onderneming. De
desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden
bij vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste
van de winst is gebracht (drempel € 2.300).
Deze vervreemding wordt een desinvestering
genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van
2.
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toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin
van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze
desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties die gelijk te
stellen zijn met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling
voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot 2016.
Waardeer activa af.
Heeft u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan
kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren. U kunt zo
mogelijk in aanmerking komen voor teruggaaf van belasting.
3.

4. Nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast?
Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon
hebt toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het
hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); € 44.000. U mag nog steeds uw loon
lager vaststellen indien u dit aannemelijk kunt maken.

Voor de ondernemer die omzetbelastingplichtig is:
Loop de KOR niet mis!
Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw
onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen
moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens
kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen moet u niet meenemen maar de afgetrokken voorbelasting over deze verwervingen mag u wel meenemen
voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u
de KOR mislopen.
1.

Heeft u intracommunautaire omzet met verlegde btw, dan dient u de
hieraan gerelateerde btw wel op te tellen bij de voor dat jaar per saldo
verschuldigde btw, om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt
voor de KOR. Ingewikkeld? Uw CijferMeester kan helpen.
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Denk aan privégebruik bedrijfsauto in uw laatste btw aangifte.
Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet
u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. Omdat u de auto
ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt
daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing
over het privé¬gebruik berekent u voor auto’s jonger dan 5 jaar 2,7%
van de catalogusprijs van de auto (voor auto’s ouder dan 5 jaar 1,5 %).
De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste
btw-aangifte van het jaar.
2.

Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in
Zodra u weet dat u btw moet suppleren moet u de betreffende suppletie
ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te
betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u bij een te betalen bedrag
het risico op een forse boete.
3.

Voor diegenen die inkomstenbelasting betalen:
1. Overweeg een extra storting in uw kapitaalverzekering
Hebt u een kapitaalverzekering (al dan niet in het kader van uw eigen
woning) of een spaarrekening eigen woning? Het is dan wellicht aanbevelenswaardig nog voor het einde van het jaar een extra storting te
doen. Hiermee bespaart u box 3-heffing per 1 januari 2016 over dit bedrag en het kan ook tot een beter rendement in uw kapitaalverzekering
leiden. Laat u zich hierover echter goed adviseren. Aanvullende stortingen kunnen ook ongewenste fiscale effecten hebben.

Breng uw lijfrentepremie in aftrek
Breng de premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt of de stortingen die u doet op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht in aftrek op uw inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting. Let er wel op dat u zelf de premies heeft betaald of gestort, dat u
niet voldoende pensioen heeft opgebouwd en dat u de premie betaalt
vóór 31 december.
2.

Bespaar op de vermogensrendemenstheffing
Op 1 januari 2016 wordt de waarde van uw vermogen voor box 3 bepaald. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u op die datum uw vermogen
verlaagt? U kunt op de vermogensrendementsheffing besparen door
uw vermogen te beleggen in groene beleggingen, kunst en antiek of
andere roerende zaken die niet hoofdzakelijk ter belegging worden aangehouden (bijvoorbeeld auto’s) of door de aanschaf van zonnepanelen.
3.

Verruiming en verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning.
U kunt vanaf 2017 structureel gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning.
De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag
2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Daarnaast komt de beperking te
vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een
kind, waar-door er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden
gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de
begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.
4.

Stop met uitkeringen uit uw
levenslooptegoed.
Heeft u een levenslooptegoed? Overweeg
hiermee te stoppen. In 2015 wordt bij volledige opname van het tegoed slechts 80% over
de waarde per 31 december 2013 in de belastingheffing betrokken. Dit kan u een aardig
fiscaal voordeel opleveren.
5.

6. Maak gebruik van de pensioenknip.
Bij expiratie van een pensioenpolis moet binnen een redelijke termijn een recht op een
pensioenuitkering worden aangekocht. Om
extra ruimte te bieden aan verzekeringsnemers die gebruik willen maken van het in
voorbereiding zijnde wetsvoorstel variabele
pensioenuitkeringen, hebben verzekeringsnemers de mogelijkheid om een beperkte periode te wachten met het aankopen van een
pensioenuitkering, zodat zij gebruik kunnen
maken van het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.
7. Betaal uw rente vooruit.
In 2015 kunt u een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren, als u rente vooruitbetaalt. Het toptarief voor de aftrek van de
hypotheekrente daalt wederom met 0,5% in
2016. Daarnaast wordt de derde schijf langer,
zodat u in 2016 minder snel in het toptarief
uit zult komen. Al met al kan dit ertoe leiden
dat de aftrek in 2015 u meer oplevert. Er kan
maximaal zes maanden rente vooruit worden
betaald mits uw leningsvoorwaarden dit toestaan. Ook bespaart u zich box 3-heffing per
1 januari 2016 over de vooruitbetaalde rente.

Wisselende inkomsten? Middeling
biedt uitkomst.
Heeft u te maken met ‘schommelende’ winsten? Dan kan middeling uitkomst bieden. Ga
na of u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting
gehad heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer
belasting betaald dan wanneer de inkomsten
gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren
uit te gaan van het gemiddelde inkomen, kan
middeling in een aantal gevallen leiden tot een
teruggaaf van te veel betaalde belasting. Er
geldt een drempel van € 545.
8.
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Vaarwel
blauwe
envelop
Vanaf 1 november sturen we
steeds meer post alleen nog maar
naar een digitale Berichtenbox.
Activeer daarom nu uw account
op MijnOverheid.

In de media heeft u er al veel over kunnen lezen. De blauwe enveloppe van de belastingdienst gaat verdwijnen en communicatie
met u loopt voortaan via uw persoonlijke domein op de website
www.mijnoverheid.nl. Van veel mensen is de aanslag inkomstenbelasting over 2014 nu reeds beschikbaar in de berichtenbox.
U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld ook een seintje krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd
staat of de status van uw vergunningsaanvraag volgen. Overzichtelijk,
veilig en altijd beschikbaar. Én u logt gemakkelijk in met uw DigiD.
U ziet in 1 oogopslag welke gegevens de overheid van u heeft vastgelegd, bijvoorbeeld:
■■ uw registratie in de Basisregistratie personen
■■ hoe lang u recht hebt op een uitkering
■■ welk inkomen de Belastingdienst van u heeft geregistreerd
■■ taxatieverslagen van de WOZ-waarde van uw woning
■■ welke voertuigen op uw naam staan
Klopt er iets niet, dan ziet u waar u terecht kunt om uw gegevens aan
te passen.
En wilt u berichten van de overheid digitaal ontvangen? Dat kan met de
Berichtenbox op MijnOverheid. Ook kunt u de status van uw lopende
zaken bij de overheid bekijken. Hoe staat het bijvoorbeeld met de aanvraag van uw bouwvergunning of kapvergunning
U kunt iemand machtigen om bepaalde berichten in uw Berichtenbox
te lezen. Op dit moment kan dat voor berichten van de Belastingdienst.
Machtigen voor andere berichten is nog niet mogelijk. Hetzelfde geldt
voor machtigen voor Lopende Zaken of Persoonlijke Gegevens. Indien
u wilt dat uw CijferMeester tevens toegang heeft tot uw berichten dan is
dat mogelijk door hem/haar hiervoor te machtigen. U kunt dat zelf doen
maar u kunt ons ook vragen dit voor u te verzorgen.
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Niets doen in de veronderstelling dat u dan
alles gewoon per post zal blijven ontvangen,
werkt helaas niet. Uw berichtenbox is nl. al
aangemaakt en de belastingdienst heeft bijv.
uw aanslag IB over 2014 hier al ingezet. Ook
de voorschot beschikkingen voor de toeslagen vanaf 2016 komen niet meer op papier
maar kunnen alleen nog maar digitaal opgehaald kunnen worden via uw berichtenbox.
Het verdwijnen van de enveloppe wordt gefaseerd doorgevoerd, met als start de toeslag
beschikking van 2016.

Nadere uitwerkingen van de Werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2015 is toepassing van de
werkkostenregeling verplicht. Deze nieuwe regeling bestaat weliswaar al sinds
2011, maar tot vorig jaar mochten werkgevers ook besluiten de oude regeling te blijven gebruiken. Nu het eerste jaar, dat alle
werkgevers de nieuwe wet moeten toepassen er bijna op zit, is het noodzakelijk
om bij de afsluiting van het jaar een aantal
controles uit te voeren. Hiervoor kunt u
onderstaand stappenplan gebruiken.

Het stappenschema:
1.

2.

3.

Stappenplan afwikkeling 2015
Het einde van het jaar komt er aan en dat
betekent dat u voor wat betreft de toepassing van de werkkostenregeling uw boekhouding moet controleren op de juiste
toepassing. Indien u onderstaand stappenschema gebruikt, dan doet u het goed. Uiteraard kunt u ook uw CijferMeester vragen
deze controle samen met u uit te voeren.

4.

5.

Bepaal of de vergoedingen en verstrekkingen loon zijn. Denk hierbij
aan onkostenvergoedingen, de verstrekte telefoon, het kerstpakket, de kosten van beschikbaar gestelde lunches, de kosten van
bedrijfsuitjes, enz, enz. Bij twijfel kunt u de kosten in deze stap maar
beter wel noteren.
Ga na of er sprake is van gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen.
Hiervoor zijn limitatieve opsommingen beschkbaar. Uw CijferMeester
kan deze leveren maar hij/zij kan de controle ook voor u uitvoeren.
Overige vergoedingen en verstrekkingen: kies eindheffingsloon of
loon werknemer. Deze keuze wordt bepaald door de hoogte van de
hieruit resulterende belastingdruk en kan per medewerker anders
zijn. Ook hier kan uw CijferMeester helpen.
Bereken de vrije ruimte. De vrije ruimte is 1,2% van de loonsom. Bij
een samenstel van bedrijven (bijv. holding en wermaatschappij) mag de
1,2% berekenen over de totale loonsom van deze bedrijven tezamen.
Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing en
verwerk dit in de aangifte loonheffing over december (uiterlijke indieningsdatum 31 januari 2016).

DGA let op: mogelijk bent u vanaf 1 januari verplicht verzekerd!
Werkgevers dragen voor medewerkers in
loondienst premies af voor werknemersverzekeringen. Denk hierbij aan verzekering tegen ‘inkomensverlies’ door arbeidsongeschiktheid en werkelooosheid.
Ondernemers kunnen voor het afdekken van
dit risico geen gebruik maken van deze ‘overheidsverzekeringen’ en moeten dit risico afdekken bij private verzekeringsmaatschappijen. Veel ondernemers blijken zich echter niet
te verzekeren voor deze risico’s. Doordat de
afgelopen jaren steeds meer mensen vanuit
een loondienstsituatie overstappen naar ondernemerschap (al dan niet hiertoe ‘gedwongen’ door de omstandigheden), wordt de
collectiviteit van ons sociale stelsel langzaam
uitgehold. Waar mogelijk zien we dat de overheid hier tegenmaatregelen voor neemt. Op 1
juli jl. heeft de overheid een nieuwe ‘regeling
aanwijzing DGA 2016’ gepubliceerd.
Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1

januari a.s. en kan een enorme impact hebben. Hieronder maken we
een korte vergelijking van de oude en de nieuwe situatie:

Huidige situatie:
als DGA bent u niet verplicht verzekerd indien u uw eigen ontslag kunt
blokkeren. Hierop was er één uitzondering. Indien de aandelen (bijna)
gelijk waren verdeeld over alle aandeelhouders dan was het weliswaar
mogelijk dat u tegen uw zin als bestuurder werd ontslagen, maar in deze
gevallen was u toch niet verplicht verzekerd. Voorbeelden hiervan: 3 aandeelhouders met ieder 33,3%, 4 aandeelhouders met ieder 25%, enz.

Situatie vanaf 1 januari 2016:
onder de nieuwe regeling stelt de belastingdienst nieuwe eisen:
- de gelijke verdeling over aandeelhouders alleen is niet meer voldoende; alle aandeelhouders moeten ook bestuurder zijn.
- indien in de statuten drempels zijn opgeworpen om ontslag van een
bestuurder tegen zijn zin in te voorkomen, dan acht de belastingdienst
deze bepaling nietig.
Bovenstaande interpretatie van de nieuwe regels kan een enorme impact hebben voor BV’s met meerdere DGA’s. Om deze reden hebben wij
een casus ter beoordeling neergelegd bij de belastingdienst. Zie hiervoor
(en meer informatie): www.cijfermeester.nl/dga-verplicht-verzekerd/
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Wekelijks worden door CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet is
dus een korte samenvatting
van een door ons relevant
geachte ontwikkeling, die
verder wordt toegelicht op
onze website. Door te klikken
op de hyperlink in het bericht
komt u op de pagina met
onze toelichting.

Tweets die de afgelopen periode werden gepubliceerd door
ons, zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe VAR aanvragen of niet?
Nog even wachten op de VAR-vervanger
Afschaffing VAR uitgesteld met 3 maanden
Wet DBA: wat betekent de nieuwe ‘VAR-verklaring’ voor u?
Meer risico’s bij verkoop bedrijf
Rechters draaien btw op acupunctuur terug
Inkomen uit Duitsland? Post van de Belastingdienst!
Geld lenen aan een firmant? Denk aan de voorwaarden!

Tweets

Klanten bijeenkomsten CijferMeester
Dit najaar zijn er twee informatie-avonden
georganiseerd voor klanten van CijferMeesters, te weten in de regio Den Haag
en de regio Eindhoven. Op onderstaande
foto ziet u een sfeer impressie.
Er was sprake van een ruime belangstelling
en de aanwezige klanten waren zo positief,
dat is besloten om ook in de toekomst meer
van dit soort avonden te organiseren. Bent u
benieuwd wanneer er in uw regio een bijeenkomst staat gepland? Informeer dan bij uw
CijferMeester.

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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