Nieuwsbrief 2 | juni 2018
horlings.nl
Accountants & Belastingadviseurs
In dit nummer:

Zakendoen binnen de EU en btw nul-tarief
Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op
Leningen tussen dga en bv
Wat te doen met VPB bij verlieslijdende
vereniging of stichting
Onkostenvergoeding zakelijke reis van
uw werknemer
Voldoe in 5 stappen aan de AVG
Tips & actualiteiten

Van de redactie

Nul-tarief btw bij verkopen aan het
buitenland en ingaan van de AVG
Het zal u niet ontgaan zijn. Op grond van Europese wetgeving
(Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) hebben
vanaf 25 mei 2018 alle bedrijven en organisaties die werken met
persoonsgegevens nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Hierover is al het nodige geschreven. In deze tweede nieuwsbrief van
2018 toch nog kort een stappenplan om AVG-proof te zijn.
Verder komt de omzetbelasting prominent in beeld. Wij besteden
aandacht aan leveringen aan ondernemers in het buitenland en
toepassing van het nul-tarief (let op: extra risico bij afhaaltransacties),
het lage btw-tarief van 6% voor wifi in geval van vakantieverhuur
en aan de verruimde regeling voor het terugvragen van btw bij
exploitatie van zonnepanelen.
Tot slot aandacht voor de tarieven vennootschapsbelasting;
deze gaan naar verwachting de komende jaren met 4% omlaag.
Ook komen de voorwaarden aan bod waaronder een vrijstelling
vennootschapsbelasting kan gelden voor de vereniging of stichting
die een onderneming drijft. Als afsluiter de tijdelijke overgangsperiode
t/m eind 2018 waarin MKB-fiscale eenheden de gelegenheid krijgen
om de gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperking
alsnog te voorkomen.
Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

Zakendoen
binnen de
EU? Pas het
btw-nultarief
zorgvuldig toe.

Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in
principe verplicht btw in rekening te
brengen en deze af te dragen. Onder voorwaarden kunt u het nultarief
toepassen. Voldoet u niet aan deze
voorwaarden, dan loopt u het risico
van naheffing btw bij controle door de
Belastingdienst.

Btw is verplicht tenzij...

Iedere ondernemer is in beginsel bij
levering van goederen in/vanuit Nederland verplicht btw in rekening te
brengen en deze af te dragen aan de
Belastingdienst. De hoofdregel geldt
ook voor levering van goederen aan
een buitenlandse afnemer. Op de factuur dient dus in beginsel Nederlandse
btw te worden vermeld. Onder voorwaarden is het echter mogelijk een
levering te verrichten waarbij voor de
btw het zogenoemde nultarief kan
worden toegepast. >>>

Toepassing nultarief		

Een levering aan een afnemer binnen een andere EU-lidstaat
kan gebeuren tegen het nultarief als in ieder geval aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
● De goederen moeten vanwege de verkoop naar een

andere EU-lidstaat worden vervoerd; en

● De afnemer moet over een buitenlandse (EU) btw-

nummer beschikken en dit nummer verstrekken aan de
leverancier, die dit nummer op de factuur vermeldt.

Incidentele afnemer

Bij vervoer door en/of voor rekening van een incidentele afnemer loopt u het risico dat u later over onvoldoende bewijs
beschikt dat de goederen ook daadwerkelijk zijn vervoerd naar
een ander EU-land. U kent de afnemer immers niet of niet
goed. Daarom verdient het in rekening brengen van Nederlandse btw in deze situatie de voorkeur.

TIP

Pas het btw-nultarief niet toe bij incidentele afnemers uit
een EU-lidstaat.

Vaste afnemer

Als het vervoer echter plaats heeft door en/of voor rekening
van een vaste afnemer, dan kent Nederland daarvoor een specifieke regeling. Bij dergelijke transacties mag u het nultarief
toepassen als u per transactie een zogenoemde vervoers- of
afhaalverklaring opstelt. Dit laat onverlet dat elk ander aanvullend bewijs dat de goederen Nederland hebben verlaten uiteraard een betere bewijspositie opleveren.

Extra risico bij afhaaltransactie vanwege
recente rechtspraak!

Een zeer recente uitspraak van het Hof van Justitie EU zet de
toepassing van het nultarief bij afhaaltransacties verder onder
druk! Er blijkt namelijk een extra risico bij toepassing van het
btw-nultarief als uw afnemer zorg draagt voor het vervoer van
de goederen. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat het nultarief
niet kan worden toegepast als niet de 1ste afnemer maar een
volgende afnemer in de schakel de goederen ophaalt of laat
ophalen bij de 1ste leverancier!

LET OP

Worden de goederen door een andere partij opgehaald
dan uw afnemer, kunt u het nultarief niet toepassen.

Waarschuwing bij grensoverschrijdende 		
afhaaltransacties

De hiervoor beschreven situatie kan zich voor u in de praktijk
voordoen zonder dat u dat merkt. U weet immers vaak niet
of uw afnemer de goederen inmiddels heeft doorverkocht. In
dat verband geldt feitelijk dat toepassing van het btw-nultarief
bij afhaaltransacties door buitenlandse afnemers sterk moet
worden afgeraden.
Als u toch het nultarief wilt toepassen, is het advies om als aanvullende voorwaarde te stellen én te controleren dat uw afnemer zelf het transport regelt en dit niet laat verzorgen door een
volgende afnemer in de schakel. Doet u dit niet, dan loopt u het
risico van een naheffing btw bij controle!
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TIP

Wilt u het nultarief toch toepassen? Stel als aanvullende
voorwaarde dat uw afnemer zelf het transport regelt. Én
zorg voor een zorgvuldige controle hierop.

Wat levert de verlaging
vennootschapsbelasting
u op?

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-punt! Wordt
de bv daardoor echt aantrekkelijker of zit er een fiscaal
addertje onder het gras?

Overgangsperiode

De verlaging van de aftrek geschiedt in etappes. In 2019 dalen ze
met 1%-punt naar 19% en 24%. In 2020 dalen ze weer met 1,5%punt naar 17,5% en 22,5% en in 2021 dalen de tarieven wederom
met 1,5%-punt om daarmee uit te komen op 16% en 21%.

Geen verhoging tariefopstapje

De tarieven worden weliswaar verlaagd, maar de aangekondigde verlenging van de eerste tariefschijf gaat niet door. Nu
betalen bv’s over de eerste €200.000 nog het lage tarief van
thans 20%. Deze eerste schijf zou worden opgerekt naar uiteindelijk € 350.000 in 2021.

Verhoging ab-tarief

De belasting op gemaakte winst wordt weliswaar verminderd,
maar als deze winst vervolgens wordt uitgedeeld staat de dga
een flinke tariefstijging te wachten. Het aanmerkelijk belang
(ab) tarief gaat in 2020 namelijk naar 27,3% en stijgt een jaar
later naar 28,5%. Vergeleken met thans dus een tariefstijging
van uiteindelijk 3,5%-punt, aangezien het huidige tarief 25%
bedraagt.

Uiteindelijke belasting

Hierdoor betaalt een dga uiteindelijk tussen de 39,94% en
43,515% belasting over winst die hij uit de bv haalt. Thans is
dat 40% tot 43,75%. Nauwelijks een verbetering dus.

Andere maatregelen

Bovendien worden er nog andere maatregelen genomen
die voor de bv slecht uitpakken. Zo wordt de afschrijving op
bedrijfspanden beperkt tot 100% van de WOZ-waarde, in
tegenstelling tot 50% thans. Ook de verliesverrekening wordt
versoberd door het voorwaarts verrekenen te beperken tot
6 jaar, in plaats van 9 jaar op dit moment.

Conclusie

De conclusie is dan ook dat de aangekondigde belastingmaatregelen de bv er niet of nauwelijks aantrekkelijker op maken.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat alle voorstellen nog
door het parlement moet worden goedgekeurd en dus nog
gewijzigd kunnen worden.
Overweegt u een bv op te richten, neem dan contact met ons
op. Wij adviseren u graag hierover.

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?
Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale
gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook
omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf?

Lenen aan de bv

Verstrekt u een lening aan uw bv met een onzakelijk hoge rente, dan is alleen een zakelijke rente bij u belast in box 1 en bij de
bv aftrekbaar. Bij de heffing in box 1 heeft u over de zakelijke
rente recht op de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%.
Per saldo is van de rente dus maar 88% belast. Het restant is bij
de bv niet aftrekbaar en bij u belast in box 2 tegen 25%.
Bij een onzakelijk lage rente is een zakelijke rente bij u belast en
bij de bv aftrekbaar. Ook nu heeft u recht op de vrijstelling van
12% over de zakelijke rente.

Onzakelijke lening

Is de rente niet zakelijk en ook niet te corrigeren omdat een
onafhankelijke derde de lening niet zou verstrekken, dan is een
eventueel verlies op de lening slechts aftrekbaar in box 2.

LET OP

De lening moet dan wel worden kwijtgescholden, zelfs als
deze oninbaar is.
Verlies op een zakelijke lening is wel gewoon in box 1 aftrekbaar. Door eerder genoemde terbeschikkingstellingsvrijstelling slechts voor 88%.

Lenen van de bv

als het een lening voor een eigen woning betreft en verder voldoet aan de fiscale voorwaarden die voor een dergelijke lening
gelden.

LET OP

Als u een lening voor een eigen woning bij uw bv heeft afgesloten ná 2012, moet u de gegevens inzake deze lening
doorgeven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan is
de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar.

TIP

Als dga kunt u ook gebruik maken van een renteloze personeelslening voor de aankoop van een (elektrische) fiets of
elektrische scooter.

Wisselende rekening-courantstanden

Heeft u een rekening-courantverhouding met de bv, dan zal
deze afwisselend debet- en creditstanden hebben. U hoeft
geen rente in box 1 in aanmerking te nemen als het saldo van
de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar
niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500
negatief. De bv mag de rente dan ook niet in aanmerking nemen. U mag een eventuele rekening-courantschuld dan ook
niet in box 3 opnemen.

LET OP

Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de
rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekeningcourant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele
bedrag rente worden berekend.

Leent u geld van uw bv, dan is de rente voor u niet aftrekbaar
en bij de bv gewoon belast. De rente is voor u alleen aftrekbaar

Wat te doen met VPB bij verlieslijdende vereniging of
stichting?

Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent u vrijgesteld van vennootschapsbelasting als
u in een jaar niet meer dan € 15.000 winst heeft gemaakt, of als uw winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in
totaal niet meer dan € 75.000 bedraagt. Als in een jaar verlies wordt geleden, wordt de winst voor dat jaar op nihil gesteld bij
deze berekening.

Winstdrempel

De winstdrempel van maximaal € 15.000 (dan wel € 75.000
over een periode vijf jaren) moet voorkomen dat grote verenigingen en stichtingen met professionele ondernemingen ook
een beroep op de vrijstelling kunnen doen. Om deze reden is
ook de bepaling opgenomen dat de winst in een verliesjaar op
nihil wordt gesteld.

Voorbeeld

Indien u bijvoorbeeld over een periode van vijf jaren fluctuerende resultaten boekt van € 30.000 negatief (jaar 1 en 3) en
€ 15.000 positief (jaar 2 en 4) en in het vijfde jaar vervolgens een
winst boekt van € 100 000, zou zonder deze bepaling de winst

over het jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer dan
€ 75.000 bedragen. Door de winst uit de verliesjaren op nihil te
zetten wordt voorkomen dat de € 100.000 winst onbelast blijft.

Afgeven verliesbeschikking

Dat betekent dat het verlies in een verliesjaar niet
wordt vastgesteld wegens de vrijstelling die uit de wet
voortvloeit. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte
vennootschapsbelasting kunt u verzoeken om de vrijstelling
niet toe te passen. Op dat moment wordt het verlies wel bij
beschikking vastgesteld. Dat verzoek geldt tot het moment
waarop u dat weer intrekt. Intrekking is mogelijk na een
periode van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar. >>>
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LET OP

Het is belangrijk om tijdig te verzoeken de vrijstelling niet
toe te passen. Dat gebeurt in een afzonderlijk verzoek en
niet in uw aangifte vennootschapsbelasting. Als het verzoek niet of te laat wordt gedaan, zal de Belastingdienst
het verlies niet bij beschikking vaststellen.

TIP

Vraag bij verliesjaren om de VPB-vrijstelling buiten toepassing te laten.
Verwacht u als vereniging of stichting een aantal verliesjaren?
Dan zult u op dat moment niet direct denken aan het
betalen van vennootschapsbelasting. Als u in de toekomst
vennootschapsbelasting verschuldigd bent wegens dan
behaalde winsten, kan het voordelig zijn om te verzoeken om de
vrijstelling buiten toepassing te laten. Bij de financiële planning
van uw organisatie moet het in de toekomst mogelijk betalen
uw vennootschapsbelasting dan meegenomen worden in de
prognose. Vervolgens kunt u met uw adviseur afwegen of de
vrijstelling op verzoek niet moet worden toegepast.

Dienstreizen buitenland

Ook voor dienstreizen naar het buitenland kunt u het Reisbesluit Buitenland volgen voor wat betreft onbelaste vergoedingen. Ook deze vergoedingen zijn gerichte vrijstellingen en
dus onbelast. De vergoedingen verschillen per land, streek en
stad. Meer informatie vindt u op deze site van de Overheid.

Niet aannemelijk? Dan belast!

Als u de kosten van een overnachting niet aannemelijk kunt
maken, mag u volgens het Reisbesluit Buitenland een vergoeding van € 11,34 geven. Deze vergoeding is dan echter wel
belast. Dit geldt overigens voor alle bedragen die u niet aannemelijk kunt maken, aangezien het aftrekbare kosten betreft en
de bewijslast bij u ligt.

Meer of minder kosten?

U bent niet verplicht de vergoedingen volgens de Reisbesluiten te volgen. U kunt dus ook alle werkelijke kosten vergoeden
op basis van facturen. U zult wel altijd de zakelijkheid aannemelijk moeten kunnen maken.

TIP

Omdat deze materie niet eenvoudig is, adviseren wij u om
u goed te laten adviseren. Wij helpen u graag verder.

Onkostenvergoeding
zakelijke reis van uw
werknemer

Als ambtenaren op dienstreis gaan, gelden er vaste bedragen als onkostenvergoeding. Deze bedragen zijn vastgesteld volgens het Reisbesluit. Deze bedragen mag u ook
toepassen voor zakelijke reiskosten van werknemers binnen uw bedrijf.

Dienstreizen binnenland

Voor binnenlandse dienstreizen kunt u maximaal de volgende bedragen voor verblijfkosten onbelast vergoeden aan uw
werknemer:
                    ●
                    ●
                    ●
                    ●
                    ●
                    ●

kleine uitgaven overdag
kleine uitgaven ‘s avonds
ontbijt
lunch
avondmaaltijd
logies

: € 4,41
: € 8,83
: € 9,94
: € 8,93
: € 22,41
: € 100,68

Vergoeding bovenmatig

Vergoedt u meer dan genoemde bedragen, dan kunt u het
meerdere als belast loon aanmerken of onderbrengen in de
werkkostenregeling. De vergoeding is dan onbelast bij de
werknemer.
Let op! Komt u echter met alle vergoedingen en verstrekkingen betreft de werkkostenregeling in het jaar boven de grens
van 1,2% van de loonsom van uw bedrijf uit, dan betaalt u als
werkgever 80% eindheffing over het meerdere.
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Voldoe in 5 stappen aan
de AVG

Het kan u niet ontgaan zijn. Sinds 25 mei 2018 is definitief de
Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.
Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten voldoen aan deze verordening, dus ook
kleine mkb’ers en zzp’ers. In vijf stappen bent u AVG-proof.

Stap 1.

Creëer intern bewustwording, zorg voor een vast
aanspreekpunt
Informeer uw medewerkers over de wetgeving, de impact
van de AVG op uw huidige processen en bij wie zij terecht
kunnen bij vragen. Onder de AVG krijgen uw klanten meer
privacyrechten.

Stap 2.

Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt
Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met
welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u
ze deelt. Belangrijk is de wijze waarop u de toestemming van
uw klanten vraagt, krijgt en registreert.

Stap 3.

Breng risico’s in kaart en zorg voor beveiligingsmaatregelen
Standaard moeten in uw bedrijfsvoering en ICT ingevoerd zijn:
1. ‘Privacy by design’ voor de bescherming van
persoonsgegevens: dit houdt in dat u al tijdens de 		
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen.
2. ‘Dataminimalisatie’ waarmee u zorgt dat u alléén 		
persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor
het doel. Hiermee bespaart u zich ook nog eens een hoop
werk.

Stap 4.

Zorg voor documentatie van datalekken
Bij een datalek vallen persoonsgegevens in handen van derden
die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels
hetzelfde, alleen de eisen voor de registratie zijn strenger.

Stap 5.

Breng verwerkingen door derden in kaart, sluit
verwerkersovereenkomsten
Check de contracten en gemaakte afspraken goed voor alle
pakketten die u heeft uitbesteed aan derden, denk aan een
administratiekantoor of een arbodienst, en zorg ervoor dat
alles goed is vastgelegd (de zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

TIP

Meer informatie is te vinden op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Tips & Actualiteiten

Belastingdienst start controles en
sancties Wet DBA

Over enkele weken start de Belastingdienst weer met
controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren
opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe
wetgeving te laten wennen.
Met behulp van een Modelovereenkomst kan op dit
moment vooraf zekerheid worden verkregen over
het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie. Er zijn
inmiddels tal van Modelovereenkomsten beschikbaar
via de site van de Belastingdienst die gebruikt kunnen
worden. Opdrachtgever en -nemer kunnen daarnaast
ook zelf een Modelovereenkomst opstellen en die
laten toetsen door de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft toegezegd dat tot 1 juli
2018 geen naheffingen en boetes zullen worden
opgelegd als er sprake is van een arbeidsrelatie en
er desondanks geen loonheffing is ingehouden.
Dit geldt echter niet als er sprake is van frauduleus
handelen. Daarvan is sprake als u met opzet een
situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laat
ontstaan. Bovendien is van belang dat u weet dat er in
feite sprake is van een dienstbetrekking en u op deze
manier probeert een financieel voordeel binnen te
halen.

Looptijd 30%-regeling in loonbelasting
verkort

Het kabinet gaat de looptijd van de zogenoemde
30%-regeling in de loonbelasting verkorten van
acht jaar naar vijf jaar. De maatregel moet ingaan per
1 januari 2019 en gaat gelden voor zowel nieuwe als
bestaande gevallen.
Als werkgever kunt u een werknemer die in het
buitenland verblijft of een buitenlandse werknemer
die tijdelijk in Nederland komt werken, onder
voorwaarden een vergoeding geven voor de
extraterritoriale kosten die deze werknemer maakt.
U mag 30% van het loon, inclusief die vergoeding,
belastingvrij uitbetalen. De looptijd van deze
30%-regeling is nu nog acht jaar. Het kabinet wil dit
echter beperken tot vijf jaar. De looptijdverkorting
wordt meegenomen in de Belastingplannen voor
2019.
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel
instemmen. In plaats van de 30%-regeling kan een
werkgever ook de werkelijke extraterritoriale kosten
onbelast vergoeden. Ook voor deze mogelijkheid
gaat een maximumperiode van vijf jaar gelden.

Wifi in vakantiewoning met 6% btw?

Als u een vakantiebungalow huurt, kunt u hier vaak
over wifi beschikken. Wat is daarvoor het btw-tarief
als dit apart in rekening wordt gebracht?
Volgens de inspecteur moest deze aangeboden wifi
belast worden met 21% btw. De verhuurder vond
dat dit 6% moest zijn.In deze kwestie was van belang
of het aanbieden van wifi als ‘bijkomende dienst’
kan worden aangemerkt bij de verhuur van een
vakantiewoning. De verhuur van een vakantiewoning
is belast tegen 6% btw en voor wifi zou dan ditzelfde
tarief ook gelden. De rechter vond inderdaad dat er
sprake was van een bijkomende dienst. Daarbij was
bepalend dat volgens onderzoek wifi tegenwoordig
voor de meeste vakantiegangers zó belangrijk is, dat
het standaard tot een verhuurde vakantiewoning
dient te behoren. >>>
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Van belang was ook dat uitsluitend in de
vakantiewoningen van wifi gebruik kon worden
gemaakt en dat hiervoor, in relatie tot de huur
van de woning, slechts een gering bedrag
bijbetaald hoefde te worden.

Meerwaardeclausule bij
eigendomsoverdracht familiebedrijf

Heeft u een familiebedrijf en wilt u dit
overdragen aan een van uw kinderen? Om uw
kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk,
overgedragen tegen een lagere waarde dan
de vrije verkoopwaarde van het bedrijf. Het is
echter niet uw bedoeling dat de opvolger het
bedrijf vervolgens alsnog verkoopt en de winst
in eigen zak steekt. Dat is voor u, maar ook
voor de andere kinderen of de erfgenamen
vervelend. Hoe voorkomt u nou dat het bedrijf
na een overdracht binnen de familie, alsnog
snel met winst wordt verkocht?
Het is verstandig om de methode voor de
waardebepaling van het bedrijf vooraf vast te
leggen. Denk dan niet alleen aan de waardebepaling voor de overdracht binnen de familie,
maar ook aan de waardebepaling bij een vrije
verkoop aan derden.
U voorkomt problemen door in de eigendomsoverdracht een meerwaardeclausule
opnemen. De bedrijfsopvolger wordt dan verplicht om de winst te delen met u, met uw andere kinderen en/of met uw erfgenamen.
U doet er goed aan de afspraken en voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te laten schrijven.
Daarmee voorkomt u vervelende discussies
en lange juridische procedures. Win advies in
bij deskundigen als u de afspraken gaat opstellen.

Spoedreparatiemaatregel fiscale
eenheid voor mkb uitgesteld

Met terugwerkende kracht tot 25 oktober
2017, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de
vennootschapsbelasting gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, maar
in ieder geval zullen bepaalde rente-aftrekbeperkingen van toepassing zijn. Met name
het mkb kan onnodig hard worden getroffen
door deze maatregel.
Om het mkb tegemoet te komen, komt
staatssecretaris Snel nu met een overgangsmaatregel. Het betreft leningen die verband
houden met bijvoorbeeld een winstuitdeling
of een teruggaaf van kapitaal, de zogenoemde 10a-leningen. Als de totale rente op dergelijke leningen binnen de fiscale eenheid niet
meer bedraagt dan € 100.000, hoeft tot en
met 31 december 2018 nog geen rekening te
worden gehouden met een eventuele renteaftrekbeperking. Daarbij geldt wel een aantal
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voorwaarden. Zo moet het gaan om een op
25 oktober 2017, 11.00 uur, bestaande groepsschuld die verband houdt met bijvoorbeeld een
winstuitdeling of een kapitaalstorting en die
destijds om zakelijke redenen tussen de bv’s
van de fiscale eenheid is aangegaan. Als de totale rentekosten meer bedragen dan € 100.000,
geldt de (eventuele) aftrekbeperking voor alle
rente, dus ook voor de eerste € 100.000.
Met de tijdelijke overgangsperiode krijgen
mkb-fiscale eenheden de gelegenheid om de
gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperking alsnog te voorkomen als deze
van toepassing blijkt te zijn.

Fiscale regels fiets van de zaak stuk
eenvoudiger

Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt
een aantrekkelijke optie voor uw werknemers.
De berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de fiets is behoorlijk complex. Door
al die ingewikkelde regels wordt maar beperkt
gebruik gemaakt van de fiets van de zaak. Het
kabinet wil daarom de fiscale fietsregeling versimpelen. Net als dat voor de auto van de zaak
een forfaitaire bijtellingsregeling geldt, komt er
ook een forfaitaire bijtelling voor de fiets van de
zaak. Bovendien mag de leasefiets straks naast
de auto van de zaak worden gebruikt. Let op: de
fietsplannen moeten nog verder worden uitgewerkt met de brancheverenigingen. Het is de
bedoeling dat de nieuwe fiscale fietsregeling
per 1 januari 2020 ingaat.

Btw-teruggave op zonnepanelen
particulieren verruimd

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen,
kunnen de opgewekte energie terug leveren
aan het energiebedrijf. Ze moeten zich bij de
Belastingdienst aanmelden als ondernemer
voor de btw en kunnen dan de btw op de zonnepanelen terugkrijgen. Deze regeling is onlangs
verruimd.
De verruiming is een gevolg van een uitspraak
van de Hoge Raad. Deze besliste dat particulieren die zich nog niet als ondernemer hadden
aangemeld, dit alsnog kunnen doen. Ook als
de zonnepanelen in 2013 of eerder zijn aangeschaft.
Wie na 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft
en zich wel als ondernemer heeft aangemeld
maar nog niet is uitgenodigd om aangifte te
doen, kan alsnog hiervoor een aangiftebiljet
aanvragen.

LET OP

Aanmelding bij de Belastingdienst als
ondernemer voor de btw is verplicht als
men als particulier energie levert aan het
energiebedrijf.
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