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De hoedenparade van Prinsjesdag is weer voorbij
Welke veranderingen zijn te verwachten in
de diverse belastingwetten?
Onderstaand treft u een overzicht aan van de te verwachten wetswijzigingen per 1-1-2017. Omwille van
de leesbaarheid hebben we de maatregelen per belastingsoort bij elkaar gezet.

Inkomstenbelasting (bedrijven en privé)
■■ Voor

bedrijven zijn er in de IB geen significante wijzigingen anders dan die, die gelden voor iedere burger
■■ De maximale algemene heffingskorting wordt met
€ 48 verhoogd naar € 2.254.
■■ De maximale arbeidskorting stijgt met € 46 minder
dan eerder voor 2017 gepland was. De afbouw van de
korting begint al bij € 32.444 in plaats van het eerder
begrote € 33.944.
■■ Per 2017 kunnen ook buitenlandse belastingplichtigen
met een box 3-inkomen profiteren van het heffingsvrije
vermogen. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan een
aantal arresten van de Hoge Raad.
■■ Met ingang van 2017 wordt bij de berekening van de
box-3 belasting rekening gehouden met de aanname
dat mensen met een groter vermogen een relatief hoger
rendement behalen.

Vennootschapsbelasting
■■ De

eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt
per 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In
2020 schuift de grens op naar € 300.000 en in 2021
naar € 350.000. Het tarief voor de eerste schijf blijft
onveranderd 20%.
■■ Het langverwachte wetsvoorstel dat het pensioen in
eigen beheer afschaft, is bekendgemaakt op Prinsjesdag. Een directeur-grootaandeelhouder krijgt in 2017
een belastingkorting van 34,5% als hij zijn pensioenpot
afkoopt, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Zijn partner
moet wel toestemming geven voor de afkoop.
■■ Directeuren-grootaandeelhouders van innovatie startups mogen vanaf 2017 maximaal drie jaar een gebruikelijk loon hanteren op het niveau van het wettelijk
minimumloon. De maatregel loopt tot 1 januari 2022.
■■ De overnameholdingbepaling wordt aangescherpt. Hiermee wordt het moeilijker om de kosten en rente van een
lening die aangegaan is om een overname te bekostigen, voor rekening komt van het overgenomen bedrijf.
■■ Het kabinet heeft reparatiewetgeving gepresenteerd
voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Hierdoor is de
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BOF niet langer van toepassing op indirecte belangen
van minder dan 5%. De reparatie was nodig door een
recent arrest van de Hoge Raad, die het gebruik van de
BOF in dergelijke gevallen toestond.
■■ In 2017 wordt het gebruik van de innovatiebox ingeperkt. Het kabinet introduceert het zogenoemde substancecriterium, waarmee bedrijven noemenswaardige
economische activiteiten in Nederland moeten hebben
om de innovatiebox te mogen gebruiken. Hiermee moet
misbruik van de innnovatiebox door internationaal opererende bedrijven worden voorkomen.
■■ Alleen bedrijven met een groepsomzet tot € 50 miljoen per jaar krijgen toegang tot de innovatiebox. Het
voordeel dat is behaald door technische innovatie mag
daarnaast maximaal € 7,5 miljoen per jaar bedragen.

BTW
■■ De

procedure voor teruggaaf van btw wordt als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Daarom wil het ministerie
de regeling aanpassen. Onlangs is het conceptwetsvoorstel gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat
het recht op btw-teruggaaf in ieder geval ontstaat voor
zover de vergoeding één jaar na opeisbaarheid geheel
of gedeeltelijk nog niet is ontvangen. Dit betekent dat
een hoop administratieve rompslomp voortaan achterwege kan blijven, tenzij u binnen één jaar de btw terug
wilt ontvangen.

Personeel/loonheffing
■■ Uw

bedrijf krijgt per 1 januari 2018 compensatie voor
de transitievergoeding die u moet betalen aan een
werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat. De
maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
■■ De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt
naar verwachting per 1 januari 2017 van 6,75% naar
6,65% van het loon. Het maximumbijdrageloon voor
2017 wordt € 53.697 (2016: € 52.765).
■■ De drie extra dagen vaderschapsverlof komen voor
rekening van het UWV. Vaders krijgen vanaf 1 januari
2019 deze drie extra dagen betaald vaderschapsverlof
bovenop de twee dagen die ze nu al krijgen.
■■ De meeste premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen gaan in 2017 omlaag of
blijven gelijk. De premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) stijgt waarschijnlijk naar 2,60% (was

Verruimde
schenkingsvrijstelling in 2017
Tijdens uw werkzame leven heeft u een leuk kapitaal vergaard. Omdat we nu eenmaal niet onsterfelijk zijn, is het een prettige gedachte dat ook uw
kinderen daarvan op termijn kunnen profiteren. Bij
overlijden betalen uw kinderen erfbelasting. Over
de eerste € 121.903,- bedraagt het tarief 10%, over
het meerdere 20%. Voor kleinkinderen zijn deze tarieven 18% en 36%. Voor beiden geldt een vrijstelling van € 20.148,-.

2,44%). Ook de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) stijgt naar 6.03% (was 5,91%).
■■ Het wordt voor buitenlandse bedrijven makkelijker en
goedkoper om werknemers bij een Nederlands zusterof dochterbedrijf te laten werken. De regels om zo’n
buitenlandse werknemer aan de Nederlandse loonadministratie toe te voegen worden versoepeld.
■■ De Belastingdienst zal per 1 januari 2017 geen jaarloonuitvraag meer doen bij uw bedrijf. Door verbeteringen bij
de Belastingdienst en UWV is de jaarloonuitvraag niet
meer nodig.

Overige belastingen
■■ Het

verschil in wijnaccijns tussen stille en mousserende
wijnen komt te vervallen. Mouserende wijn zal hierdoor
ongeveer € 1 per fles goedkoper worden.
■■ De energiebelasting op elektriciteit van openbare laadpalen gaat omlaag. Met deze maatregel verdwijnt het
prijsverschil tussen thuisladen en openbaar laden van
de elektrische auto. De maatregel loopt tot 2021.

U kunt de termijn waarop uw kinderen kunnen profiteren (en u daarvan kunt genieten) ook naar voren halen
op de volgende manieren:
■■ er geldt een jaarlijkse algemene vrijstelling van
€ 5.304,-, maar dit is alleen voor kinderen. Voor
kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van
€ 2.122,-.
■■ Maak gebruik van de eenmalige extra vrijstelling van
€ 25.449,- voor schenkingen aan kinderen tussen
18 en 40 jaar oud. Wordt de schenking aangewend voor de aankoop van een eigen woning, de
aflossing van een hierop rustende hypotheek of een
dure studie, dan bedraagt de vrijstelling € 53.016,-.
■■ de schijf waarover 10 % belasting wordt geheven
(tot € 121.903) kan ieder jaar opnieuw worden
gebruikt. Dat maakt het interessant om uw vermogen gespreid over een langere periode weg te
schenken.
Naarmate u mogelijkheden vaker toe past, neemt het
fiscale voordeel toe.
Extra hoge vrijstelling vanaf 2017. Per 1 januari
2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling voor
de eigen woning verruimd naar € 100.000,-, waarbij
deze vrijstelling gespreid over drie opeenvolgende
jaren kan worden benut. De eis vervalt dat het moet
gaan om een schenking aan een kind. Is in het verleden al van de vrijstelling geprofiteerd, dan kan men onder voorwaarden vanaf 2017 het restant nog benutten.
Ook voordeel voor u! Het wegschenken levert
ook voor u een fiscaal voordeel op. Over de weggeschonken bedragen betaalt u in box 3 namelijk geen
vermogensrendementsheffing meer. Uitgaande van
het huidige tarief van 1,2% scheelt dit u in 2017 al
€ 3.840,- aan te betalen belasting. Het werkelijke voordeel ligt mogelijk hoger, omdat u vanaf 2017 meer belasting betaalt bij een groter vermogen.
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De stand van uw vermogen op 1 januari 2017 is
bepalend voor de belastingdruk in box3.
Tijdens Prinsjesdag is voorgesteld dat vanaf 2017 het rendement van
4% voor de Box 3 –heffing gaat veranderen. Het tarief van 30% blijft
wel hetzelfde. Zie hieronder voor de verwachte rendementen.
Schrijf

Box 3 vermogen (€)

Rendement

Per saldo

1e

0 – 100.000

2,9%

0,87%

2e

100.000 – 1 mil.

4,7%

1,41%

3e

1 mil. of meer

5,5%

1,65%

Er wordt op basis van werkelijk gerealiseerde marktrendementen in het
verleden een gemiddeld rendement bepaald voor spaargeld (1,63%) en
beleggingen (5,5%). Deze rendementen worden jaarlijks opnieuw bepaald.
Het forfaitair rendement is gebaseerd op de gemiddelde verdeling van
het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (de vermogensmix). In grotere vermogens is naar verwachting een groter aandeel beleggingen, waardoor ook het gemiddelde rendement hoger is.
Ook is het voorstel om het heffingsvrije vermogen van € 21.330 (bedrag
in 2015) met ingang van 1 januari 2017 te verhogen naar € 25.000 per
persoon. Fiscale partners mogen net als nu kiezen hoe zij het gezamenlijke box 3-vermogen na aftrek van tweemaal het heffingsvrije vermogen
onderling verdelen. Anders dan nu, kan de verdeling van de grondslag
vanaf 2017 wel invloed hebben op de belastingdruk in box 3, namelijk
wanneer een schijfgrens wordt overschreden.
Fiscale partners met een box 3-vermogen kleiner dan € 477.000 zijn
voordeliger af met de toekomstige systematiek. Voor alleenstaanden
geldt dat bij een box 3-vermogen tot € 239.000.

Hoe is de box-3-heffing te vermijden bij
omvangrijkere vermogens
Als uw vermogen de € 125.000 per persoon overschrijdt kan het aantrekkelijk zijn om een deel van het vermogen over te brengen naar box 2. Zie
ook de rekensom van een echtpaar met een vermogen van € 1.000.000:

Omdat de peildatum voor de vermogensrendementsheffing 1 januari 2017 is, is het van
belang om het vermogen uiterlijk op 31 december 2016 naar box 2 over te brengen. Dat
kan op verschillende manieren: door oprichting van een besloten of naamloze vennootschap. Het inbrengen van het kapitaal moet
dan wel gebeuren ten titel van kapitaalstorting. Voor de oprichting van een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap is
een gang naar de notaris nodig.
Door in 2016 nog een deel van uw vermogen
over te brengen naar box 2, kunt u een fors
bedrag aan vermogensbelasting besparen
in 2017.

Voorbeeld
Spaargeld echtpaar

€ 100.000

Inbreng in bv

€ 750.000
€ 10.542

Bespaarde redementsheffing
Op spaargeld wordt een rente van 1% genoten
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Vennootschapsbelasting 20% van €7.5000

€ 1.500

Plus box 2 heffing: 25% van €6.000 (de winst na vennootschapsbelasting)

€ 1.500

Totaal

€ 3.000

Per saldo bespaard door de spaar-bv €10.542 - € 3.000 =

€ 7.542

CIJFERMEESTER

•

OKTOBER 2016

Eerste voortgangsrapportage Wet DBA
‘De algemene indruk is dat werken buiten
dienstbetrekking in veel sectoren, voor
een belangrijk deel van de zzp’ers inderdaad goed mogelijk is’, dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in de
eerste voortgangsrapportage over de Wet
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
(DBA).
Wij zullen u niet vermoeien met de inhoud van
de volledige voortgangsrapportage. We halen
er twee punten voor u uit:

Modelovereenkomst niet verplicht
Wiebes benadrukt nogmaals dat de regels of
iemand een ondernemer is, niet zijn veranderd.
‘Het gebruik van een modelovereenkomst
is niet verplicht en vaak onnodig. Een groot
deel van de opdrachtnemers functioneert
overduidelijk buiten dienstverband, bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken
of voor zelfstandige adviseurs met concrete
opdrachten voor wisselende opdrachtgevers.
Voor deze groep is een modelovereenkomst
of zekerheid vooraf niet nodig. Tot zover de
evidente voorbeelden. Maar wat te denken
over de casus waarbij een zzp-er wordt ingehuurd om als interim-manager de kwaliteit

van de HRM-afdeling te verbeteren, waarna er weer een manager in
loondienst komt. Er is een vacature en de zzp-er zal ook operationeel
als onderdeel van de organisatie aan de gang gaan.

Geen boetes voor goedwillende ondernemers
Ook na 1 mei 2017 worden goedwillende ondernemers niet beboet.
Wiebes: ‘Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren.’ De vraag is echter wanneer in de ogen van de belastingdienst
sprake is van goedwillendheid.

Onzekerheid blijft voortbestaan. Wat nu te doen?
Indien de inlenende partij er geen issue van maakt, kunt u als zzp-er het
beste een afwachtende houding aannemen. Het risico van de wet DBA
ligt vnl. bij de inlenende partij. De wet DBA handelt enkel over de vraag
of sprake is van een dienstverband, niet over het feit of sprake is van
ondernemerschap.
Bent u een inlenende partij dan loopt u meer risico. In dat geval is het
raadzaam om voor uw situatie te onderzoeken of u met een modelovereenkomst kunt volstaan of dat u uw eigen versie moet opstellen en ter
goedkeuring moet voorleggen. Indien u ondersteuning wenst, kunt u
hiervoor terecht bij één van onze 65 kantoren door geheel Nederland.
De verkiezingen komen er aan en in deze periode wordt wetten soms
aangepast of teruggedraaid. Gezien de commotie en onduidelijkheden
rond de wet DBA is niet ondenkbaar dat dit ook voor deze wetgeving
zal blijken.
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Waak voor vals geld

Kleine bedrijven
investeren weer
Tijdens de crisis hebben bedrijven in het mkb de hand
op de knip gehouden: ze stelden investeringen uit
omdat ze verwachtten dat deze niet genoeg zouden
opleveren, of simpelweg omdat het geld nodig was
om het hoofd boven water te houden. Nu de economie weer aantrekt, blijkt ook de investeringsbereidheid weer toe te nemen. Volgens onderzoek van het
Economisch Bureau van ING onder 800 directeurengrootaandeelhouders (dga’s) van kleine bedrijven,
blijkt dat 6% van hen verwacht de komende tijd meer
te gaan investeren, in tegenstelling tot 2% in het vorige kwartaal. Zij willen vooral investeren in marketing
en sales. Eerder gaven middelgrote bedrijven al aan
weer meer te willen investeren.

Heeft u in uw bedrijf te maken met contant geld, dan wilt u
natuurlijk wel dat de eurobiljetten die u ontvangt, echt zijn.
Helaas zijn er nog steeds valse biljetten in omloop. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in de eerste helft van 2016
26.000 valse biljetten onderschept. Dat zijn er weliswaar
11 .000 minder dan in 2015, maar genoeg om regelmatig
de echtheid van de biljetten te controleren. DNB heeft een
app uitgegeven die u gratis kunt downloaden en waarmee
u de echtheid van bankbiljetten makkelijk kunt controleren.

WGA Eigen
risicodragen
Als u op dit moment bent verzekerd voor het WGA-Vast
dan komt daar per 1 januari 2017 ook WGA-flex deel bij.
U dient uw keuze tijdig bij uw WGA ERD vast verzekeraar
aan te geven. Bij veel verzekeraars rond begin december
2016. Dan bent u vanaf 01.01.2017 voor beide risico’s privaat verzekerd. Maakt u geen keuze, dan wordt dit risico
per 01.1.2017 weer automatisch bij het UWV verzekerd en
blijft u vervolgens 3 jaar verplicht verzekerd bij het UWV. En
bent u afhankelijk van de inspanningen van het UWV.

Spam, fishing, virussen, spookbrieven en -nota’s en telefoontjes
Zeer waarschijnlijk ontvangt u via de mail regelmatig
spam, ontvangt u spookbrieven en nota’s en tegenwoordig komt het zelfs voor dat u kunt worden gebeld.
Contactverzoeken van allerlei aard, met meestal ongewenste informatie waarin mogelijk ook wordt gepoogd
u gegevens te ontfutselen waarmee u schade kan worden berokkend.
Het belangrijkste wat kwaadwillende tegenwoordig willen bereiken, is het ontvangen van geld. Om dat doel te bereiken
wringen ze zich in de meeste exotische bochten. Of het nu
gaat over een betaalverzoek van een rekening per e-mail, de
mededeling van het wijzigen van een rekeningnummer waarop betaald moet worden, of om de gebruikersnaam en het
wachtwoord van internet bankieren – het doel is altijd hetzelfde; de personen in kwestie willen u geld afhandig maken.
Verstrek dus nooit gegevens als u niet zeker weet met wie u
communiceert (ook bij twijfel!). Controleer altijd wijzigingen van
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betaalgegevens, rekeningnummers, mailadressen of afzenders. Een voorbeeld; u wordt gebeld door KPN en er wordt
medegedeeld de te betalen facturen voortaan op een ander
rekeningnummer over te maken. Dan kunt u 3 dingen doen:
■■ U heeft geen diensten bij KPN. Dit maakt het gesprek
vreemd en zal snel stoppen.
■■ U neemt de informatie in ontvangst en neemt contact
op met KPN om het nummer te controleren. Tevens is
het verstandig om bij de eerstvolgende factuur ook het
rekeningnummer te controleren.
■■ U wijzigt direct het nummer en betaalt de komende
rekeningen naar een kwaadwillende.
Het moge duidelijk zijn; actie 3 is ongewenst. Contact opnemen met KPN is prima, maar als u belt, bel dan niet met
een telefoonnummer dat u ontvangen heeft van degene
met wie u communiceert. Dat telefoonnummer zou nl. ook
vals kunnen zijn.

Werkruimte in huurwoning aftrekbaar?
Indien u als ondernemer een woning huurt
en meer dan 10 % van het vloeroppervlak
gebruikt als bedrijfsruimte, dan mag u naar
rato van het werkelijke gebruikspercentage de kosten van huur en energie aftrekken van de winst uit onderneming. De bedrijfsruimte hoeft dan niet te beschikken
over een eigen ingang en toilet. Er zijn wel
andere eisen. Zo moet de ruimte exclusief
worden bestemd voor zakelijke doeleinden (er kan bijv. geen bed staan of privé
archief). In belastingtermen worden de aan
de zakelijke ruimte toe te rekenen woonlasten dan beschouwd als ondernemingsvermogen en als zodanig ‘geëtiketteerd’.
De afgelopen maand kwam dit onderwerp
uitgebreid in het nieuws. Wat speelt er? Een
zzp’er in de bouw verricht werkzaamheden vanuit een onzelfstandige werkruimte in
zijn huurwoning. Aanvankelijk geeft hij in zijn
IB-aangifte € 902 aan als aftrekbare huisvestingskosten ter zake van de werkruimte.
Daarna stelt hij dat het huurrecht keuzevermogen vormt, omdat hij de woning voor meer
dan 10% gebruikt voor de onderneming. Hij
etiketteert het huurrecht vervolgens als ondernemingsvermogen, brengt alle huisvestingskosten (€ 8.935) in aftrek op zijn winst
en telt € 2.700 bij als onttrekking voor privégebruik. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Het
huurrecht is een vermogensrecht dat (mede)
voor de uitoefening van een onderneming
wordt gebruikt.
De inspecteur van de belastingdienst is het
hiermee niet eens en start een gerechtelijke
procedure. Het hof oordeelde dat het huurrecht een gebruiksrecht is. Omdat hiervoor
een periodieke vergoeding wordt betaald,
kon het volgens het hof niet als bedrijfsmiddel
worden geactiveerd. Aan etikettering wordt
dan dus niet toegekomen.
Het hof oordeelde bovendien dat de zzp’er de
betaalde huur ook niet in aftrek kon brengen
als ondernemingskosten. De hofuitspraak
was vorig jaar een opmerkelijke uitspraak,
omdat in de rechtspraak al uitspraken bekend

waren, waarbij wel degelijk werd toegekomen aan etikettering van een
huurrecht. Ook de Belastingdienst neemt zelf dat standpunt in. Zie hiervoor de rekenhulp werkruimte van de belastingdienst.
In de media zijn berichten te lezen als zou deze uitspraak relevant zijn
voor alle zzp’ers die vanuit een huurwoning een onderneming drijven.
Zelfs met terugwerkende kracht zouden de huurkosten in aftrek kunnen
worden gebracht. Wij zijn echter een andere mening toegedaan. Het
huurrecht is volgens de Hoge Raad keuzevermogen. Als sprake is van
keuzevermogen, heeft de zzp’er het huurrecht in het verleden mogelijk
al tot zijn/haar privévermogen gerekend. Als die keuze al onherroepelijke fiscale gevolgen heeft gehad, is het de vraag of hij/zij die keuze kan
herzien op grond van deze uitspraak. Keuzeherziening is immers alleen
mogelijk onder bijzondere omstandigheden. Tot die omstandigheden
wordt een uitspraak van de Hoge Raad niet gerekend.

Voor wie is de uitspraak dan wel interessant? In ieder geval voor startende
zzp’ers die vanuit hun huurwoning hun onderneming gaan drijven en ook
in het geval de zzp’er verhuist naar een (andere) huurwoning. De zzp’er
kan dan vanaf de start van de onderneming, of het huurrecht, kiezen
voor etikettering als ondernemingsvermogen. Alle huurkosten zijn dan aftrekbaar van de winst en er zal dan een correctie moeten plaatsvinden
wegens privégebruik.
De motivering van het oordeel van de Hoger Raad zal volgens ons wel
aanleiding zijn voor nieuwe geschillen over de inhoud van de wetgeving
en de toepassing hiervan. Essentie van de uitspraak is dat de rechter
stelt dat een ondernemer die in een huurhuis woont, niet zal investeren voor bijv. het realiseren van een toilet/eigen ingang, enz. De rechter
acht dat een ondernemer in een huurhuis hierdoor wordt benadeeld tov
een ondernemer die in een eigen huis woont en wel die investeringen
zou doen (omdat hij investeert in eigen bezit). Het is echter de vraag
of dit soort uitgaven waardevermeerderend zijn voor de eigen woning.
Bovendien wordt er aan voorbij gegaan dat aan het bezit ook kosten
verbonden kunnen zijn (zoals OZB, hypotheekrente, enz).
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Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd door
ons, zijn:

Wekelijks worden door CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 140 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink in
het bericht komt u op de pagina met onze toelichting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe afkoopmogelijkheid pensioen eigen beheer
Pensioen in het buitenland
Bijdrage zorgverzekeringswet ontvangen?
Btw-teruggaaf sneller en eenvoudiger
Voorwaarden eigenrisicodrager WGA aangescherpt
Pensioen opbouwen als ZZP’er
Subsidie praktijkleren
Wet DBA: verhaalsbepaling in modelovereenkomst
Kosten huurwoning aftrekbaar
DGA met grove schuld aan BV, geen partneralimentatie?

Uiteraard kunnen wij in dit soort berichten niet iedere situatie
bespreken. Mocht u van mening zijn dat een bericht in uw
specifieke situatie aan de orde is, dan kunt u de CijferMeester
in de buurt benaderen voor advies.

Tweets
Belastingdienst mag camerabeelden van de landelijke
politie niet gebruiken ter controle van rittenadministratie!
Indien u met een zakelijke auto minder
dan 500 km privé rijdt, kan een bijtelling
op uw inkomen voor privégebruik worden
vermeden. Dit moet worden aangetoond
met bijvoorbeeld een sluitende rittenregistratie. De fiscus kan deze rittenregistratie
controleren en als blijkt dat deze niet klopt
een naheffingsaanslag opleggen.
Om de rittenregistratie te controleren, maakt
de fiscus gebruik van camerabeelden van de
landelijke politie. Camera’s boven de snelweg
registreren auto’s aan de hand van de ken-

tekens, waarmee de fiscus dus ook steekproefsgewijs controles kan
uitvoeren. Een werknemer die in 2012 een aantal naheffingsaanslagen
kreeg omdat uit camerabeelden zou blijken dat zijn rittenregistraties niet
klopten, stapte naar de rechter. Hij stelde dat het gebruik van de camerabeelden voor zulke controles in strijd was met het Europese Verdrag van
de Rechten van de Mens (EVRM). Dit specifieke gebruik van de camerabeelden was namelijk niet gebaseerd op een wettelijke grondslag. Bovendien vond hij het een inbreuk op zijn privacy. De advocaat-generaal
(AG) van de Hoge Raad was het met de werknemer eens. Dit zou anders
zijn geweest als de fiscus het verzoek om de beelden had laten lopen via
een overheidsinstantie. Maar hiervoor bestaat nu geen wettelijke procedure en is het in strijd met het EVRM. Het is afwachten of de Hoge Raad
het advies van de AG volgt.

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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