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DE ONDERNEMER
EN VAKANTIESTRESS:

HOE GAAT U GERUST
OP VAKANTIE?
SOLIDE • PROFESSIONEEL • PERSOONLIJK

DE AVG (ALGEMENE VERORDENING
PERSOONSGEGEVENS) IS SINDS 24 MEI VAN KRACHT
8 PRAKTISCHE VRAGEN EN ANTWOORDEN
De nieuwe wetgeving is sinds 24 mei van kracht, maar is nu duidelijk wat hiervan de consequenties zijn? Helaas moeten we vaststellen dat er nog veel onduidelijk is. Dat blijkt ook wel uit de vele mails
die u heeft ontvangen van verschillende organisaties. Er is een
grote verscheidenheid in de wijze waarop bedrijven en organisatie
menen met de nieuwe wetgeving te moeten omgaan. In dit artikel
proberen we u wat handreikingen te bieden voor uw bedrijf. Kunnen we u daarmee garanderen dat u voldoet aan de wet? Helaas
niet. De komende jaren zal in de naleving door de AP (authoriteit
persoonsgegevens) geleidelijk door jurisprudentie duidelijk worden hoe met de nieuwe wetgeving moet worden omgegaan. Loopt
u daardoor risico als bij de handhaving blijkt dat men een ander
standpunt inneemt dan in dit artikel? Nee, dat valt wel mee. De
toezichthouder heeft verklaard bij eventuele tekortkomingen geen
sancties op te leggen zolang blijkt dat u heeft geprobeerd aan de
wet te voldoen.
Hieronder treft 8 praktische vragen en antwoorden aan:

1. Wat verandert er ten opzichte van
de huidige privacywetgeving?
Burgers krijgen nog meer zeggenschap over hun persoonsgegevens en
wat daarmee gebeurt. Zo mogen ze hun toestemming om gegevens te
verwerken niet alleen intrekken, maar ook gebruikmaken van het recht
om vergeten te worden. De AP (authoriteit persoonsgegevens) ziet toe
op de naleving van de AVG.

2. Geldt de AVG voor elk bedrijf?
Elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de
regels die de AVG voorschrijft. Onder verwerken valt niet alleen ‘opslaan’,
maar ook gebruiken, analyseren, combineren of verwijderen. Onder persoonsgegevens vallen ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Naast naam- en adresgegevens betreft
het dus ook bijvoorbeeld medische data, klantprofielen en klikgedrag.

3. Ik heb een website. Waar moet ik op letten?
Bedrijven hebben net als onder de Wpb een rechtmatige grondslag
nodig om persoonsgegevens te verwerken. De betrokkene moet daarbij
toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of
de verwerking moet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is.
Als u op uw website informatie verzamelt over de bezoekers van uw
website (bijv. door cookies) dan bent u dus verplicht de bezoeker hierop
te wijzen en toestemming te vragen.
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Als een bezoeker op de website u een bericht
of verzoek kan sturen, dan deelt hij mogelijk
persoonsgegevens van zichzelf. In dat geval
is belangrijk dat u de zender van het bericht
vraagt akkoord te gaan met de privacyverklaring van uw bedrijf. Deze moet onder de
AVG gedetailleerde informatie bevatten en
in begrijpelijke taal zijn geschreven. De tekst
moet toegankelijk en eenvoudig geschreven zijn en begrijpelijk zijn voor de doelgroep
waarop u zich richt.

4. Ik leg alleen naam, adresgegevens
en telefoonnummers vast. Moet ik
dan nog iets regelen?
Hoewel sommige bedrijven denken dat ze
niks met persoonsgegevens doen, is dat in
de praktijk vaak anders. Worden er persoonsgegevens verwerkt? En zo ja, wat voor gegevens zijn het? Met welk doel worden ze verwerkt? Wat houdt die verwerking in? En waar
worden de gegevens bewaard?
U moet richting de AP kunnen aantonen dat u
‘in control’ bent. Breng daarom de bedreigingen in kaart, de kans dat de privacy van betrokkenen in het geding komt en wat daarvan
de impact is. Indien alleen naam, adres en
telefoonnummer wordt vastgelegd, dan zijn
de gegevens niet bijzonder privacy-gevoelig.
U kunt dan waarschijnlijk volstaan met het
opnemen van privacy-voorwaarden in uw algemene leveringsvoorwaarden van het bedrijf.

5. Welke eisen worden er gesteld
aan de beveiliging van opgeslagen
data?
Voor wat betreft de ICT is het belangrijk dat u
zorg draagt voor een goede beveiliging. Een
goede firewall en anti-virus en anti-hack software zijn dus essentieel! Dit verwaarlozen zal
u bij een eventueel datalek verwijtbaar zijn en
kan dus tot boetes leiden.

Als u medewerkers heeft in uw bedrijf dan is
belangrijk dat uw medewerkers weten hoe
ze met de data van uw bedrijf (en zeker persoonsgegevens) moeten omgaan. Let daarbij
vooral op zaken als laptops, ipads en geheugensticks. Persoonsgegevens mogen ook
niet met derden worden gedeeld, tenzij de
klant daar toestemming voor geeft. Leg deze
voorschriften vast in een personeelsreglement
of neem het op in de arbeidsovereenkomst.

antwoordelijk voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Als eigenaar van persoonsgegevens binnen uw bedrijf bent u dus verantwoordelijk voor het opstellen en afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Zoals u inmiddels zult hebben geconstateerd, hoeft u die
voor uw CijferMeester niet meer te maken. Vanwege de hoge mate van
privacy-gevoeligheid van de gegevens die wij verwerken én het feit dat
er overeenkomsten met vele duizenden relaties zouden moeten komen,
hebben wij gekozen voor een standaardisatie hiervan.

7. Moet ik een functionaris gegevensbescherming aanstellen?
6. Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten?
Als u andere partijen inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken, moet u met
deze organisaties een 'verwerkersovereenkomst' afsluiten. Het gaat daarbij om gevallen
waarbij u die andere partij de opdracht geeft
persoonsgegevens waarvoor u zelf verantwoordelijk bent, te verwerken. Met andere
woorden: u bepaalt wat er moet gebeuren
met de gegevens en hoe. Bijvoorbeeld het
laten uitvoeren van uw personeels- en salarisadministratie of wanneer u software gebruikt
waarbij persoonsgegevens in een cloud worden opgeslagen.
Met een verwerkersovereenkomst sluit u uit
dat de andere partij de persoonsgegevens
voor eigen doelen mag verwerken.
U mag alleen verwerkers inschakelen die
voldoende garanties bieden dat zij aan de
wettelijke vereisten voldoen. Maar let op: als
u de gegevensverwerking door een verwerker laat uitvoeren, dan bent u nog steeds ver-

Er zijn een aantal situaties waarin u verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) moet aanstellen. Zo zijn overheidsinstanties en
publieke organisaties altijd verplicht een FG aan te stellen. Evenals
organisaties die op grote schaal individuen volgen of bijzondere
persoonsgegevens verwerken. Daarnaast kunnen EU-lidstaten ieder
afzonderlijk situaties benoemen waarin een FG verplicht is. Voor
Nederland is dat vooralsnog niet gebeurd.
De meldplicht datalekken, die ook in de AVG is opgenomen, verplicht
dat elk ernstig lek binnen 72 uur na ontdekking gemeld wordt aan de
AP. Betrokkenen waarvan gegevens zijn gelekt, hoeven niet geïnformeerd te worden over het datalek als aangetoond kan worden dat geen
gegevens te achterhalen zijn.

8. Mag ik persoonsgegevens van kinderen verwerken?
Dat mag, maar u moet wel met een aantal zaken rekening houden. In het
geval er toestemming nodig is om de gegevens te mogen verwerken,
mag u persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar alleen verwerken als de ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven.
Als organisatie moet u bovendien controleren of de ouder/verzorger
die toestemming daadwerkelijk heeft gegeven. Ga na in hoeverre dat
mogelijk is met de systemen die u gebruikt.
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HOE REGEL IK VASTE
KOSTENVERGOEDING?
Een groot voordeel van een vaste kostenregeling is dat u hiermee de administratieve lasten lager houdt, zowel voor uzelf als voor
uw werknemers. Een nadeel is dat wanneer uw werknemers de
spelregels niet goed naleven, een belastingcontrole (soms na
enkele jaren pas) voor onaangename verrassingen kan zorgen.

Voor wie geldt de vaste kostenvergoeding?
U mag een vaste kostenvergoeding per werknemer of per homogene
groep medewerkers vaststellen. Een homogene groep is een groep
werknemers die vanuit kostenoogpunt in dezelfde omstandigheden verkeerd. U kunt bijvoorbeeld uw buitendienstmedewerkers in vergelijking
met de binnendienstmedewerkers een hogere vergoeding geven voor
maaltijden onderweg. Daarbij mag u per homogene groep uitgaan van
de gemiddeld gemaakte kosten.

doorlopende kosten zijn en welke kosten vervallen door de afwezigheid van uw werknemer.

Welke kosten mag ik vergoeden via een vaste
kostenvergoeding?

Hoe specificeer ik de kostenvergoeding?

Welke kosten u via een vaste kostenvergoeding mag vergoeden, hangt
af van de functie en het daarbij behorende kostenpatroon van de
bewuste werknemer of de homogene groep. Kostenposten die u op
kan nemen zijn (onder voorwaarden):
■■ telefoon- en internetkosten,
■■ kosten voor externe representatie/geschenken,
■■ kosten voor kantoorbenodigdheden (kleine kantoorartikelen),
■■ lunch-/dinerkosten, of
■■ kosten verbonden aan het gebruik van de lease-auto (onder andere
parkeerkosten en kosten voor het wassen van de auto)
Neemt u een kostenpost op in uw vaste kostenvergoeding, dan mag u
die kostenpost niet daarnaast ook nog op declaratiebasis aan de weknemer vergoeden.

Als u met een vaste kostenvergoeding werkt,
moet u vooraf schriftelijk specificeren om wat
voor een kosten het gaat en wat de verwachte omvang is. Het komt regelmatig voor dat
ondernemers achteraf worden teruggefloten,
omdat ze een vaste vergoeding aan hun
werknemers hebben verstrekt zonder deze
vereiste specificatie. Wilt u die problemen
voorkomen, stem de vaste vergoedingen dan
in ieder geval af met de Belastingdienst.

Waarvoor kan ik geen vaste kostenvergoeding opstellen?
De volgende kosten kun u alleen vergoeden op declaratiebasis:
■■ kosten die incidenteel zijn of die qua omvang erg verschillen. Denk
aan een vergoeding voor persoonlijke schade die is ontstaan bij een
werkgerelateerde activiteit. Jaarlijks terugkerende kosten (bijvoorbeeld voor vakliteratuur) zijn géén incidentele kosten;
■■ niet-regelmatig (niet-jaarlijks) terugkerende kosten.
Voor de vergoeding van reiskosten geldt een speciale regeling. Ook die
vergoeding kan geen deel uitmaken van de vaste kostenvergoeding.

Wat als mijn werknemer - die een vaste kostenvergoeding
krijgt - ziek is?
Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, moet u de vaste kostenvergoeding opschorten of verlagen. U mag de volledige vaste
vergoeding bij afwezigheid doorbetalen in de lopende en de daaropvolgende maand. Bij een verlaging moet u per situatie beoordelen wat de
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Hoe houd ik een steekproef?
Houd eens een steekproef vooraf. U kunt
bijvoorbeeld voor een periode van een half
jaar de uitgaven van uw werknemers matchen met de vergoeding die u in gedachten
hebt. Klopt het? Dan weet u welke kostenvergoeding u moet vaststellen.
Veel CAO's bevatten bepalingen over vaste
kostenvergoedingen. Deze CAO is dan uw
specificatie. Maar ook voor vergoedingen volgens de CAO geldt dat u ze door een steekproef moet toetsen aan de werkelijkheid.
De Belastingdienst kan u ook (van tijd tot tijd)
vragen een steekproef te houden. U bent verplicht om aan zo’n steekproef mee te werken.
Daarmee voorkomt u een boete. Als u namelijk
een vaste kostenvergoeding niet goed vastlegt, dan loop u kans om na een looncontrole
geconfronteerd te worden met een naheffing.

DE ONDERNEMER EN VAKANTIESTRESS:
HOE GAAT U GERUST OP VAKANTIE?
Leuke vraag, geen eenvoudig antwoord. Vooral omdat u niet alle ondernemers over een kam kunt scheren. Zo is er verschil tussen een
ZZP’er of een ondernemer met personeel. Ook de branche maakt
uit: moet de hele winkel op slot of kunt u in elk geval laten lijken alsof
het bedrijf nog open is? Zoveel mensen, zoveel meningen.

Afronding werkzaamheden
Om gerust op vakantie te gaan, is het verstandig om uw werkzaamheden geleidelijk af te bouwen. Plan de laatste dagen voor uw afwezigheid geen (belangrijke) afspraken meer in uw agenda, zodat u rustig de
tijd hebt om lopende zaken af te ronden.

Stel ook een out of office reply in. Alle mailprogramma's of -diensten bieden hiervoor standaard faciliteiten.

Inspiratie
Gebruik uw vakantie om nieuwe ideeën en
inspiratie op te doen. Die paar weken zonder
werk is een goed moment om bij te tanken.
Neem een paar goede boeken mee en rust
lekker uit, dan komt de inspiratie vanzelf.

Weer aan het werk
Goede overdracht
Uw werknemers kunnen beter iets teveel weten dan te weinig. Spreek
daarom ook duidelijk af wie welke taken van u overneemt, zodat daar
geen verwarring over ontstaat. Maak bijvoorbeeld een Excel-document
waarin u per persoon taken toewijst. Belangrijke informatie of documenten die horen bij belangrijke lopende zaken kunt u online opslaan. Zo
kunt u elk moment bij belangrijke informatie.
Heeft u geen medewerkers? Kijk dan of u met een collega-ondernemer
afspraken kan maken over wederzijdse vervanging.

Liquiditeitsplanning
Wat moet u tijdens de vakantie betalen en wat krijgt u binnen? Verstuur
ruim van tevoren uw facturen. Zorg ervoor dat alle financiële zaken zijn
afgehandeld. Het voordeel van internetbankieren is dat u ook betaalopdrachten vooraf in kunt stellen. Neem desnoods de benodigdheden
mee om te kunnen internetbankieren, zodat u op vakantie financiële
spoedgevallen kunt afhandelen.

Na de vakantie wacht er ongetwijfeld een stapel post, een berg ongelezen e-mails en een
lijstje terugbelverzoeken. Uw inbox is niet uw
to-do-list, ga dus rustig weer aan de slag, om
te voorkomen dat u al snel weer aan vakantie
toe bent.
Plan in uw vakantieplanning een paar dagen
langer dan het moment dat u feitelijk weer
begint, laat de out-of-office-reply wat langer
doorlopen en continueer ook de evt. telefoondienst enkele dagen; u kunt dan zonder
al te veel storingen en productiestress eerst
alle binnengekomen mails en telefoonnotities afwikkelen.

Bereikbaarheid
Maak afspraken over wat spoedgevallen zijn en hoe uw werknemers
daarover contact met u opnemen. Spreek bijvoorbeeld af dat u een
telefoontje of sms krijgt bij hoge prioriteit en een mail bij lage prioriteit.
Als u tijdens uw vakantie niet bereikbaar wilt zijn, zorg dan dat het
duidelijk is wie spoedgevallen behandelt.
Heeft u geen medewerkers? Schakel dan een dienst in. Telefoontjes aan u gericht worden dan opgevangen (de klant krijgt geen
antwoordapparaat maar een mens aan de telefoon) en laat berichten
over telefoongesprekken doorsturen. U kunt dan zelf beoordelen of u
wel of niet terugbelt.

Afwezigheid
Stel uw netwerk op de hoogte van uw afwezigheid. Stuur klanten en
collega’s ruim voor aanvang van uw vakantie een mail. Klanten kunnen
hier bij tijdkritische behoeften dan op anticiperen.

CIJFERMEESTER

•

JUNI 2018

5

ELEKTRISCHE AUTO
Elektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod aan elektrische
en plug-in hybride auto’s neemt toe, de
actieradius wordt groter en het netwerk
aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om
te kijken naar de huidige stand van fiscale
regelingen voor de elektrische auto.
Allereerst de bijtelling. Bij een volledig elektrische auto wordt op het standaardbijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde
een korting verleend van 18 procentpunten.
Het bijtellingspercentage is dan 4%.
Op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II
blijft de bijtelling op een volledig elektrische
auto tot en met 2020 nog 4%. Vanaf 2019
geldt dat percentage dan (voor nieuwe situaties) voorzover de cataloguswaarde niet meer
is dan 50.000 euro, behalve als het een waterstofauto is.
Voor de investering in een elektrische auto
geldt daarnaast de milieu-investeringsaftrek
(MIA). De gewone investeringsaftrek, voluit
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheten,
geldt bij auto's alleen nog voor taxi's en bestelauto's.
De MIA is een extra aftrekpost die van de
winst mag worden afgetrokken en is van toepassing indien een investering voorkomt op
de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door
RVO (voorheen Agentschap NL) wordt gepubliceerd. Volledig elektrisch aangedreven
voertuigen zijn onder de code 3110 opgenomen in de Milieulijst 2018. De investering in
een elektrische personenauto komt tot een
investeringsbedrag van € 50.000 in aanmerking voor 36% MIA. De investering in een
elektrische bestelauto voor hetzelfde percentage, maar dan tot maximaal € 75.000.
36% MIA is er in 2018 ook voor de waterstofpersonenauto, onder code 3109. Ook deze
geldt tot maximaal € 50.000.

CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 gram per kilometer. De MIA bedraagt
dan 27% en geldt tot een investeringsbedrag van € 35.000. Om voor
de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden
bij RVO (NB: niet meer bij de belastingdienst) worden aangemeld. Versnelde afschrijving op basis van de VAMIL-regeling is in 2018 mogelijk
voor nieuwe investeringen in waterstofpersonenauto's en elektrische
bestelauto's. Oplaadpunten, aardgasvulpunten en waterstofafleverstations staan eveneens op de milieulijst, mits ze op eigen terrein staan en
voor de eigen voertuigen bestemd zijn.
Let bij het reserveren van een elektrische of plug-in hybride auto goed
op de exacte inhoud van de overeenkomst. Als de reservering feitelijk
het aangaan van de investeringsverplichtingen is, begint de 3 maanden aanmeldingstermijn reeds bij het tekenen van de reservering. Op
elektrische bestelauto's is overigens naast de MIA ook de reguliere
KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing. Verder is qua
investering van belang dat voor elektrische auto’s een nihiltarief BPM
geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.
Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd,
geldt in 2018 eveneens een nihiltarief voor de volledig elektrische auto.
Voor de plug-in hybride auto (t/m 50 gram/km) geldt een halftarief. Op
basis van de Wet Uitwerking Autobrief II blijft dat halftarief behouden
t/m 2020.

Zogenoemde plugin-hybride personenauto’s zijn onder de code 3111 opgenomen in
de Milieulijst. De code 3111 ziet op (benzine) plugin-hybride personenauto’s met een
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DE DIVIDENDBELAS
Dividendbelasting afgeschaft? Aanmerkelijk belang heffing omhoog? VPB omlaag? Sigaar uit eigen doos? Als dga reageert u
aanvankelijk verrast op het bericht uit het regeerakkoord dat de
dividendbelasting wordt afgeschaft. Wordt dividend opnemen
dan voordeliger? Niets is minder waar.
Een dga maakt winst in zijn bv en keert van tijd tot tijd dividend uit
voor privédoeleinden. Over de winst van zijn bv betaalt hij vennootschapsbelasting (VPB) en over wat resteert draagt hij aanmerkelijk
belang heffing (AB-heffing) af. In de volksmond wordt deze AB-heffing vaak dividendbelasting genoemd. Als dga moet u goed opletten
op welk moment het dividend wordt opgenomen, omdat het AB-tarief gaat stijgen van 25% naar 28,5% in 2021.

Voorheffing wordt afgeschaft
Op dit moment bedraagt het AB-tarief 25%. Op het moment van de
dividenduitkering zelf wordt acuut een dividendbelasting van 15% als
voorheffing op de AB-heffing afgedragen. De resterende 10% wordt

IS UW LEENCAPACITEIT VOLDOENDE VOOR UW LENING?
Wordt uw aanvraag goedgekeurd?

Kleinere zakelijke kredietaanvragen worden aan de hand van indicatoren automatisch beoordeeld. Om uw kansen te vergroten,
helpt inzicht daarin. Wat moet u weten?

Alle grote banken bieden online wel inzicht
in uw mogelijkheden. U vult een aantal gegevens in en het rekenmodel van uw bank
beoordeelt uw kans op een succesvolle aanvraag: een financiële check vooraf. Houd de
jaarrekeningen van de laatste twee jaar bij de
hand en zorg dat u die begrijpt, zodat u de
juiste bedragen kunt invullen. Neem de tijd
voor het invullen, u kunt de bedragen vaak
later niet meer aanpassen. Laat het anders
over aan een financieel adviseur of doe dat
met hem samen.

Wat is leencapaciteit?
Afgezien van het bedrag dat u wilt lenen, bepaalt uw bank of u wel kunt
lenen: uw leencapaciteit. Voldoet uw leencapaciteit, dan maakt uw kredietaanvraag een kans.

Hoe wordt uw leencapaciteit bepaald?
Iedere berekening van leencapaciteit gaat uit van uw schuld in verhouding tot uw vermogen om geld te verdienen. Welke schulden meetellen en welke winst er wordt berekend, kan wel van bank tot bank verschillen. Een veilige maatstaf is uw bedrijfsresultaat (winst voor aftrek
van rente, belastingen, afschrijvingen). Hoe lager de verhouding tussen
schuld en bedrijfsresultaat is, hoe beter uw leencapaciteit.
Aanvullend wordt naar de volgende ratio’s gekeken:
1. Als uw leencapaciteit lager dan twee is, maakt uw aanvraag een kans.
Hoe lager uw schulden en hoe hoger uw winst, hoe beter uw score.
2. Zijn uw (bancaire) schulden niet hoger dan anderhalf keer uw eigen
vermogen, dan heeft u een gunstige schuldpositie.
3. Kunt u de financieringslasten (rente plus aflossing) langdurig betalen? U berekent die door uw bedrijfsresultaat te delen door uw
betalingen aan rente en aflossing. Is de uitkomst hoger dan twee,
dan scoort u prima.

Wat beoordeelt de bank nog meer?
Banken beoordelen uw aanvraag op meer
punten, zoals het doel van de financiering.
Een lening voor machines is immers minder
riskant dan een voor research. Als u ook eigen geld inbrengt, wordt uw aanvraag eerder
gehonoreerd. Daardoor vermindert het risico
van de bank weer. Ook zekerheden spelen
een belangrijke rol. Mocht het misgaan, leveren dan de bezittingen van uw onderneming
de bank nog iets op?

STING VOOR DE DGA WORDT AFGESCHAFT. EN NU?
geheven via de aangifte inkomstenbelasting.
De voorheffing van 15% wordt afgeschaft
en voortaan wordt het gehele bedrag van de
AB-heffing in de aangifte inkomstenbelasting
afgedragen.

Ontwikkeling belastingdruk dga
In het jaar 2017 bedraagt het VPB-tarief 20%
tot een winst van €200.000 euro. De AB-heffing over de nettowinst van de bv bedraagt
25%, waardoor in totaal een gecombineerde
belastingdruk ontstaat van 40%. Hoe ontwikkelt deze belastingdruk zich de komende jaren?
Wat betekent dit nu voor U? Over de winst tot
en met 2018 betaalt u 20% VPB. Stel dat u
de winst over 2017 in 2021 pas uitkeert, dan
bedraagt de gecombineerde belastingheffing

Jaar

VPB (tot winst €
200.000

AB-heffing

Gecombineerde
belastingdruk

2017/2018

20,0%

25,0%

40,0%

2019

19,0%

25,0%

39,3%

2020

17,5%

27,3%

40,0%

2020

16,0%

28,5%

39,9%

42,8%. Bij een bruto-dividenduitkering van bijvoorbeeld €100.000
scheelt u dit €2.800!

Kijk naar uw situatie
Overweeg daarom in 2018 of 2019 dividend uit te keren als daaraan
in privé behoefte bestaat. Deze uitkering kan overigens het vermogen
in box 3 verhogen, wat tot extra belastingheffing kan leiden. Maak
daarom de juiste afweging die past bij uw situatie. Vraag tevens tijdig
een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan voor de te betalen
AB-heffing en voorkom daarmee heffingsrente.
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Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd door
ons, zijn o.a.:

Regelmatig worden door
CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 280 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.

• Omschrijving bij opname in rekening-courant leidt tot correctie loon
• Onbeperkte borgstelling is onzakelijk
• Via bankapp inloggen bij de de belastingdienst
• Flinke opbrengst voor belastingdienst uit afkoop
pensioen in eigen beheer
• Kabinet wil regels voor fiets van de zaak versimpelen
• Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen is rond
• Box 3-heffing op basis van werkelijk rendement op komst
• Compensatie transitievergoeding ontslag langdurig
zieke werknemer
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
NIEUWE CIJFERMEESTER VESTIGINGEN
Sinds de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben wij weer enkele vestigingen mogen openen. In totaal hebben wij nu
68 vestigingen waar u terecht kunt voor onze solide, professionele en persoonlijke dienstverlening.
CijferMeester Accountant Tubbergen
Mark Grooten AA
Almeloseweg 158
7615 NB Harbrinkhoek (Tubbergen)
06 - 10 54 64 55 / 0546 - 708 514
m.grooten@cijfermeester.nl

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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