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In deze tweede nieuwsbrief van 2019 onze tips en informatie voor particulieren,
ondernemers, werkgevers en werknemers.
De salderingsregeling m.b.t. energiebelasting houdt in dat particulieren met
zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het
energiebedrijf kunnen terugleveren als de prijs die ze zelf voor energie betalen.
Deze regeling wordt echter vanaf 2023 tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Vanaf
2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. Voorlopig blijft
dit dus een lucratieve regeling.
Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv’s nog belangrijker geworden
vanwege een wijziging in de regels voor afschrijving. Voor bv’s is vanaf 2019
bepaald dat afgeschreven kan worden tot de WOZ-waarde van uw pand. Tot
2019 kon worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. De nieuwe
regeling is dus een forse beperking van de afschrijvingsmogelijkheden voor
ondernemers met een bv. In deze nieuwsbrief nadere uitleg hoe daar mee om
te gaan. Voor kleine btw-ondernemers (omzet tot € 20.000) is van belang dat
zij zich dit jaar tot 20 november 2019, bij de Belastingdienst kunnen aanmelden
voor de nieuwe kleineondernemers (k.o.) regeling indien zij vanaf 2020 direct
hiervan gebruik willen maken.

Voor werkgevers is o.a. relevant dat uit onderzoek is gebleken dat bedrijven
die een zzp’er inhuren, in meer dan de helft van de gevallen de regels van de
Wet DBA niet goed naleven. Let dus goed op bij het inhuren van een zzp’er!
Ook komt aan bod welke bedragen werkgevers onbelast kunnen vergoeden
aan hun werknemers als die een zakenreis in binnen- of buitenland maken.
Daarvoor kunnen werkgever en werknemer een richtlijn aanhouden, namelijk de
Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. Een praktisch handvat
voor alle partijen.
Tot slot nog een update van de eerste ervaringen met datalekken onder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

Vrijgestelde
vergoeding
zakenreis
verhoogd

Wat kunt u aan uw werknemers
onbelast vergoeden als zij een
zakenreis in binnen- of buitenland
maken? Daarvoor kunt u een
richtlijn aanhouden, namelijk de
Reisbesluiten binnen- en buitenland
voor ambtenaren. De maximale
vergoedingen voor buitenlandse
zakenreizen zijn net per 1 april
verhoogd. De bedragen voor
binnenlandse reizen zijn al eerder
aangepast.

Voorwaarden

Hoewel de reisbesluiten, die worden
uitgevaardigd door het ministerie van
Financiën, in principe voor rijksambtenaren gelden, biedt het ondernemers
ook houvast. Als de uitgaven van de
werknemer op dienstreis vergelijkbaar zijn met die van de ambtenaar op
dienstreis, dan mag de werkgever zonder verder bewijs dezelfde bedragen
aan reis- en verblijfskosten onbe- >>>

last vergoeden. Dat scheelt administratieve lasten (bonnetjes, declaraties) en het geeft fiscaal enig ‘houvast’.

Verblijfskosten

Onder verblijfskosten wordt verstaan: de noodzakelijke kosten van logies, maaltijden en kleine uitgaven voor zover deze
voor rekening van de werknemer zelf komen en nog niet door
de werkgever of iemand anders zijn betaald.

Discussie

Over het al dan niet vergelijkbaar zijn met de uitgaven van een
ambtenaar zou discussie kunnen ontstaan met de Belastingdienst. Zo zal een vertegenwoordiger die elke avond met relaties gaat eten niet snel vergelijkbaar zijn met een ambtenaar
op dienstreis, omdat de kosten nogal afwijken.

TIP

Wilt u uw werknemers een vergoeding van hun zakenreizen
via de reisbesluiten geven zonder risico? Overleg dan van
tevoren met de Belastingdienst of u deze regeling mag
toepassen.

LET OP

Wanneer de werkgever meer vergoedt dan de forfaitaire
bedragen, kan hij het bovenmatige deel van de vergoeding
tot het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen.

Buitenlandse dienstreizen

De aanpassing van de vergoedingen voor het buitenland vindt
twee keer per jaar plaats, op 1 april en 1 oktober. De vergoeding is gespecificeerd op een maximum voor logieskosten en
voor overige kosten. De maxima zijn verhoogd vanwege de
gestegen prijzen. De vergoeding is gebaseerd op de te maken
kosten en varieert daarom per land. Zo is de vergoeding voor
logies (per overnachting) in Barcelona bijvoorbeeld gemaximeerd op € 126 en voor New York op € 412.

Binnenlandse dienstreizen

Voor binnenlandse dienstreizen kunnen per 1 januari 2019
maximaal de volgende bedragen onbelast worden vergoed:
de dagcomponent voor de kleine uitgaven overdag, mits
men ten minste 4 uur op dienstreis is: € 4,52 voor ieder
vol etmaal
de avondcomponent voor de kleine uitgaven ’s avonds,
mits men voor de dienstreis ook elders moet 		
overnachten: € 9,05
de lunchcomponent als de tijd tussen 12.00 en 14.00 uur
in de dienstreis valt: € 9,16
de dinercomponent als de tijd tussen 18.00 en 21.00 uur
in de dienstreis valt: € 22,99
de logiescomponent als men voor de dienstreis ergens
moet overnachten: € 102,59
de ontbijtcomponent, mits men voor de dienstreis ook
elders heeft moeten overnachten: € 10,13.
Heeft u vragen over de vergoeding voor personeel? Wij adviseren u graag.

Nieuwe kleine ondernemersregeling BTW 2020

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig,
omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding voor 20
november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Oude versus nieuwe 				
kleineondernemersregeling

Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt
dan € 1.345 per jaar. Moet u meer btw afdragen, maar niet
meer dan € 1.883, dan krijgt u een korting. Onder de nieuwe
kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling als uw omzet
niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen
btw is dus niet meer van belang.

Inhoud nieuwe regeling

Onder de nieuwe regeling brengt u geen btw meer in rekening,
kunt u geen btw meer aftrekken en doet u geen aangifte voor
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de btw meer. Uw omzet moet u wel bijhouden. Als u zich aanmeldt, geldt dit voor minstens drie jaar.

Nieuw! Ook voor rechtspersonen

De nieuwe regeling staat ook open voor rechtspersonen, zoals bv’s. Dit is onder de huidige regeling niet het geval.

LET OP

Als u nu ontheffing heeft van uw administratieve
verplichtingen, hoeft u zich niet aan te melden. De fiscus
gaat er dan van uit dat u de regeling wilt toepassen en
stuurt u hierover een brief. Daarin staat ook wat u moet
doen als u de nieuwe regeling niet wilt toepassen.

Datalekken, wat leren we ervan?

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en
welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?
De meest voorkomende type datalekken betroffen:
Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een
verkeerde ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een e-mail
zijn met persoonsgegevens die naar een verkeerde
persoon wordt gestuurd.
Het kwijtraken van papieren of de diefstal van een 		
gegevensdrager, zoals een laptop of usb-stick.
Verlies van gegevens door hacking, phishing (nepmails
met een virus) of malware (software die wordt gebruikt
om computersystemen te verstoren).

Gegevens datalek

De soorten persoonsgegevens die het meest vrijkomen bij
een datalek zijn NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats),
BSN- en medische gegevens.

Wat kunt u doen?

Belangrijke zaken die u binnen uw organisatie op moet pakken,
zijn:
Blijf aandacht geven aan het vergroten van het bewustzijn
bij uw medewerkers met betrekking tot het verwerken
van persoonsgegevens en de risico’s die gepaard gaan
met de verwerking ervan.
Mocht het dan een keer fout gaan, zorg dan dat
medewerkers het beveiligingsincident/datalek ook
daadwerkelijk melden bij de intern verantwoordelijke
hiervoor. Wat u moet voorkomen, is dat u aangeschreven
wordt door de AP over een datalek binnen uw organisatie
waar u zelf geen weet van hebt.
Zorg dat er een interne procedure is voor het omgaan
met datalekken, zodat u precies weet wat u moet doen bij
een datalek. Er loopt bijvoorbeeld een maximale 		
aanmeldtermijn van 72 uur.
Registreer alle beveiligingsincidenten en (mogelijke)
datalekken, analyseer deze periodiek en beoordeel wat u
op basis hiervan kunt verbeteren binnen uw bedrijf.

Wat schrijft de AVG voor?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft
voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met
de verwerking van persoonsgegevens, datalekken dus,
moet melden bij de AP. In sommige situaties dient u ook de
betrokkenen (bijvoorbeeld de klanten of werknemers) te
informeren.

Wat is een datalek?

Een datalek wordt omschreven als een inbreuk op de
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang
tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte
persoonsgegevens.

Wat moet u doen bij een datalek?

Enkele verplichtingen nog even op een rij:
Indien een datalek heeft plaatsgevonden, moet u deze
uiterlijk 72 uur nadat u er kennis van heeft genomen,
melden bij de AP. Hiervoor moet u het digitale 		
meldingsformulier op de website van de AP gebruiken.
Een datalek hoeft niet gemeld te worden als, zoals de AVG
bepaalt, het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband
met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In andere
bewoordingen houdt dit in dat het datalek geen
betrekking heeft op persoonsgegevens van 		
gevoelige aard en/of het datalek niet leidt tot ernstige
nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte
persoonsgegevens.
Wanneer een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico
inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen, dient u de betrokkene(n) onverwijld te 		
informeren. Dit hoeft niet als u de persoonsgegevens
onbegrijpelijk heeft gemaakt, zoals door versleuteling van
gegevens.
Een (sub)verwerker, zoals een leverancier of 		
serviceprovider, moet u, omdat u verantwoordelijke bent,
onverwijld informeren zodra hij kennis heeft genomen van
een datalek, zodat u nog de gelegenheid heeft tijdig de AP
te informeren.
U dient alle datalekken - met inbegrip van de feiten over
de inbreuk in verband met persoonsgegevens,
de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen te documenteren. Dit betreft zowel datalekken die
u niet heeft gemeld aan de AP als datalekken die u wel
heeft gemeld. Het vastleggen kan bijvoorbeeld in een
incidentenregister.		

Aanmerkelijk belang 		
in Zes bv’s, dus zes keer
gebruikelijk loon Dga

Als u een aanmerkelijk belang (5% of meer) in meerdere bv’s
bezit, dient u er in beginsel van uit te gaan dat u als Dga uit
iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. Dit heeft
de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist.

Gebruikelijk loon

Als Dga bent u verplicht ieder jaar een gebruikelijk loon uit uw
bv op te nemen. Dit wordt voor het jaar 2019 bepaald op het
hoogste van de volgende bedragen:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare of 		
dienstbetrekking of
het loon van de best betaalde werknemer van de bv of
€ 45.000. >>>

3

Zes bv’s

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een
belastingplichtige dga een aanmerkelijk belang had in zes bv’s.
Voor deze bv’s verrichtte hij ook werkzaamheden. Hij moest
daarom zes keer een gebruikelijk loon van € 45.000 als salaris
opnemen.

Tegenbewijs mogelijk

Als u kunt aantonen dat een lager gebruikelijk loon in de rede
ligt, mag u van dit lagere loon uitgaan. In deze zaak voerde de
dga aan dat een lager gebruikelijk loon te rechtvaardigen was,
omdat hij wegens ziekte nauwelijks werkzaamheden voor de
bv’s had verricht. Het gebruikelijk loon was naar zijn mening
ook te hoog gezien zijn opleiding en de omzet van de bv’s.

Gebruikelijk loon ook geen vergoeding voor
werk in andere bv’s

De rechter deelde deze mening niet en de navordering bleef
dan ook in stand. Daarbij overwoog de rechter ook nog dat het
gebruikelijk loon uit een van de bv’s ook niet bedoeld was als
vergoeding van werkzaamheden voor een of meerdere van de
andere bv’s.

LET OP

Zou dit wel zo geweest zijn, dan moet hiermee volgens
een eerdere uitspraak van de Hoge Raad rekening worden
gehouden en kan het gebruikelijk loon dus lager worden
vastgesteld.

Salderingsregeling 		
zonnepanelen na 2023
geleidelijk afgebouwd

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031
krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug.
De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door
bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede
Kamer.

Salderingsregeling

De salderingsregeling betekent dat particulieren met
zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde
prijs aan het energiebedrijf kunnen terugleveren als de prijs
die ze zelf voor energie betalen. Deze regeling wordt dus vanaf
2023 tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Een eerdergenoemd
alternatief in de vorm van een terugleversubsidie is daarmee
van de baan.

Gesplitste meter

Om een en ander te realiseren, is het noodzakelijk dat iedereen
vanaf 2023 over een gesplitste meter beschikt. Dit zal bij wet
worden vastgelegd. Een gesplitste meter hoeft geen ‘slimme’
meter te zijn, zodat tegemoet wordt gekomen aan de wensen
van degenen die omwille van privacy geen slimme meter willen
hebben.
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LET OP

Om na 2023 gebruik te kunnen blijven maken van de
salderingsregeling, moet u in 2023 over een gesplitste
meter beschikken.

Zonne-energie blijft aantrekkelijk

Volgens Wiebes en Snel blijft zonne-energie ook zonder
volledige verrekening van de energiebelasting aantrekkelijk
vanwege een verwachte daling van de kosten van
zonnepanelen. De terugverdientermijn blijft volgens hen dan
ook gemiddeld ongeveer zeven jaar.

Zzp’er inhuren? Let op
regels Wet DBA!

Meer dan de helft van de bedrijven die een zzp’er inhuren,
leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit
onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als u een
zzp’er inhuurt!

Massaal in de fout

Van de ruim 100 bezochte bedrijven blijkt ruim 56% in meer
of mindere mate onjuist te handelen. Bij 12 bedrijven wordt
een vervolgonderzoek ingesteld, omdat er kwaadwillendheid
wordt vermoed.

Wet DBA

De fiscale positie van zzp’ers heeft al jaren de aandacht van
de politiek. Momenteel is de Wet DBA van toepassing, waarin
gewerkt wordt met zogeheten modelovereenkomsten die
goedgekeurd kunnen worden door de Belastingdienst. De
Wet DBA zou zekerheid geven over de vraag of er wel of niet
sprake is van schijnzelfstandigheid. Maar in de praktijk blijkt
die materie weerbarstig. Om die reden buigt de politiek zich
momenteel over een opvolger van de Wet DBA.

Dienstbetrekking?

Fouten doen zich voor als er een zzp’er wordt ingehuurd,
terwijl het in feite om een dienstbetrekking gaat. Wanneer is
er sprake van een dienstbetrekking? Een dienstbetrekking kan
aan de orde zijn als er een gezagsverhouding is, als de zzp’er
het werk niet zelf kan indelen, als sprake is van een langdurige
samenwerking of als er niet volgens een modelovereenkomst
wordt gewerkt.

LET OP!

Huurt u een zzp’er in en blijkt uit voorgaande feiten dat
het mogelijk toch om een dienstbetrekking gaat? Dan kan
de Belastingdienst corrigerend optreden en naheffingen
opleggen. Zorg dus dat een opdracht aan een zzp’er niet
de kenmerken van een dienstbetrekking heeft. Gebruik bij
twijfel een modelovereenkomst en handel ook conform
deze modelovereenkomst.
De Belastingdienst treft overigens alleen sancties als er sprake
is van een dienstbetrekking én als de dienst u als kwaadwillend
ziet. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst en is erg
zwaar.

Sportbranche en VvE

Tips & Actualiteiten
Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel
nog duurzaam?

Ondernemers die duurzaamheid hoog in het
vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal beloond. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst
en Energielijst 2019. Investeringen in bedrijfsmiddelen op deze lijsten kunnen rekenen op
een fiscale tegemoetkoming. Die bestaat uit
een extra afschrijving op de aanschafprijs.

Dit jaar betreft het de sportbranche en de Verenigingen van
Eigenaars. Later volgen andere branches. Hiertoe krijgt uw organisatie over enkele weken een vragenformulier van de Belastingdienst.
Let op! Als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen, wil dat nog niet zeggen dat er geen belastingplicht is.
Stichtingen en verenigingen die dezelfde economische activiteiten ondernemen als bedrijven zijn namelijk gewoon belastingplichtig.

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar
dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er
geen sprake zijn van een schijnconstructie. In een vof is in beginsel ieder der vennoten ondernemer. Iedere vennoot krijgt
dus zelf een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.
De vof mag geen schijnconstructie zijn die alleen maar ten doel
heeft deze fiscale voordelen binnen te halen. In dat geval kan
de fiscus deze voordelen ontzeggen, zoals onlangs gebeurde
bij een koeriersbedrijf. Genoemde vof bestond uit 16 vennoten. Uit de feiten bleek dat een van hen de baas was, waardoor
er geen sprake was van gelijkwaardigheid. Er hoeft voor het
bestaan van een vof geen volstrekte gelijkwaardigheid tussen
de vennoten te bestaan, maar wel een zekere mate. De rechter oordeelde dat er sprake was van een dienstbetrekking. De
navorderingsaanslagen bleven dan ook in stand.

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn
Milieu-investeringsaftrek en Vamil

De milieu-investeringsaftrek bedraagt in 2019
36%, 27% of 13,5%, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. Daarnaast kunt u sommige van
deze bedrijfsmiddelen tot 75% willekeurig
afschrijven via de Vamil. De energie-investeringsaftrek bedraagt in 2019 45%. Beide lijsten
zijn ten opzichte van vorig jaar gewijzigd.

Op tijd aanmelden

U moet de investering waarvoor u de milieuinvesteringsaftrek, Vamil of de energie-investeringsaftrek wilt krijgen, aanmelden bij de
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, via
rvo.nl. Dit moet binnen drie maanden na uw investering.

Controle Belastingdienst
onbeschreven stichtingen en
verenigingen

De Belastingdienst gaat de komende periode
controleren of de belastingplicht van onbeschreven stichtingen of verenigingen nog
steeds niet van toepassing is. Met onbeschreven wordt gedoeld op die organisaties die niet
in de administratie van de Belastingdienst
voorkomen, maar wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen
ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019
€ 102.010. De schenkvrijstelling is van toepassing bij het
schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld
waarmee een woning gekocht wordt. Het geld mag ook gebruikt worden om een eigen woning te verbouwen of onder
voorwaarden om een hypothecaire lening mee af te lossen. Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij het de vraag was
of een schenking alleen belastingvrij is als de kosten na ontvangst van de schenking gemaakt worden. De rechter besliste
dat dit niet het geval is. De ontvanger van de schenking had in
het jaar van schenking de kosten van een verbouwing voorafgaand aan de schenking eerst zelf betaald. Volgens de inspecteur was dit niet toegestaan, maar de rechter vond van wel.

Geen btw bij gratis goed of voucher tot € 15

Als een ondernemer gratis producten of waardebonnen (vouchers) verstrekt waarvoor een product kan worden verkregen,
is alleen btw verschuldigd als het goed een waarde van meer
dan € 15 (ex btw) heeft. Dit heeft staatssecretaris Snel geantwoord op Kamervragen. De vragen werden gesteld naar aanleiding van de wijzigingen in de btw inzake waardebonnen en
vouchers. De wijzigingen waren nodig vanwege Europese regelgeving. Bij gratis producten of eenmalig te gebruiken vouchers is er wat betreft de btw geen verschil. Bij het verstrekken
ervan is btw verschuldigd over de waarde, tenzij deze waarde
niet meer dan € 15 is. Bij een hoger bedrag moet over het hele
bedrag btw worden afgedragen, ondanks het feit dat er geen
>>>
prijs wordt betaald door de consument.
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Tips & Actualiteiten
WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven in de BV ?

Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv’s nog belangrijker geworden vanwege een wijziging
van de regels inzake afschrijving. De WOZ-waarde is bepalend voor de vraag of u nog op uw bedrijfspand
kunt afschrijven. Voor bv’s is vanaf 2019 bepaald dat afgeschreven kan worden tot de WOZ-waarde
van uw pand. Tot 2019 kon u afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. De nieuwe regeling is dus een
forse beperking van uw afschrijvingsmogelijkheden.
Voorbeeld: U bezit een bedrijfspand met een boekwaarde van € 2,4 miljoen. De WOZ-waarde wordt
eveneens vastgesteld op € 2,4 miljoen. Dit betekent dat u als bv niet meer op het pand mag afschrijven.
Na taxatie door een taxateur blijkt uw pand een waarde van € 2,2 miljoen te hebben. Indien na bezwaar
de WOZ-waarde wordt vastgesteld op € 2,2 miljoen, kunt u nog maximaal € 200.000 op het pand
afschrijven.
Stel dat u het pand jaren geleden voor € 4,5 miljoen heeft gekocht en in 40 jaar afschrijft tot een
veronderstelde restwaarde van € 500.000. U mag dan in 2019 1/40 x (€ 4.500.000 -/- € 500.000) =
€ 100.000 afschrijven. Bij ongewijzigde omstandigheden mag dat ook nog in 2020. Daarna bedraagt de
boekwaarde net als de WOZ-waarde € 2,2 miljoen en is verder afschrijven niet meer mogelijk.

Uw administratie moet goed te controleren zijn

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u dit
doet, maar uw administratie moet wel binnen een redelijke termijn te controleren zijn. Bovendien bent
u er zelf verantwoordelijk voor dat uw administratie controleerbaar blijft. U moet de administratie ook
bewaren, in beginsel zeven jaar en minstens tien jaar als het onroerende zaken betreft. Ook dit is niet
vormvrij, want de eis blijft gelden dat een en ander binnen een redelijke termijn te controleren moet
zijn.
Onlangs oordeelde de rechter in een schoolvoorbeeld van een administratie die niet op orde was.
De administratie was digitaal, maar de detailgegevens waren niet digitaal en slechts deels bewaard.
Bovendien waren ze voor een deel onleesbaar. Wel waren er dozen vol kassarollen van vele tientallen
meters lang.
De inspecteur legde daarom een informatiebeschikking op. Bij een informatiebeschikking moet u de
gevraagde administratieve bescheiden alsnog op de juiste wijze aanleveren. De ondernemer in kwestie
vond dat hij hieraan voldaan had, maar de rechter was het daar niet mee eens. De administratie was
onvolledig en de dozen met kassarollen waren onmogelijk binnen een redelijke termijn te controleren.

Middel bij wisselende jaarinkomsten

Belastingplichtigen in de inkomstenbelasting met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’
aanvragen bij de Belastingdienst. Middeling is lucratief bij sterk wisselende inkomsten in box 1,
bijvoorbeeld bij een variërende winst. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof
de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Op deze manier is minder
belasting verschuldigd, omdat op deze manier de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan
worden ontgaan.
Een inkomen in box 1 dat over de periode 2015 t/m 2017 bijvoorbeeld € 20.000, € 20.000 en
€ 140.000 bedraagt, wordt voor € 5.661 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren
iedere keer € 60.000 zou hebben bedragen. Het verschil kan via middeling worden teruggekregen, op
een drempel van € 545 na. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 5.661 -/- € 545, ofwel
€ 5.116 op.
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Disclaimer
De inhoud van deze publicatie
is bedoeld als algemene
informatie en vormt geen
advies en is ook niet bedoeld
om enig recht of enige
verplichting te creëren.
Raadpleeg voor het nemen
van beslissingen altijd uw
adviseur. Ondanks dat deze
publicatie met uiterste zorg
is samengesteld aanvaarden
uitgever, redactie, auteurs,
noch het accountants- en
belastingadvieskantoor of
Nexia Nederland BV waar
deze auteurs werkzaam zijn
enige aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden,
drukfouten, onvolledigheden
of gevolgen (door handelen of
nalaten) daarvan.
Redactie:
mr. Alex Berkhout
Redactiesecretariaat:
marketing@horlings.nl
Horlings streeft ernaar het
verbruik van papier zoveel
mogelijk te reduceren. Onze
nieuwsbrief versturen wij dan
ook alleen digitaal. Mocht
u onze nieuwsbrief digitaal
willen ontvangen dan kunt u
een e-mail sturen naar
info@horlings.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.
Mocht u naar aanleiding van
de inhoud vragen hebben
neemt u dan contact op met
de redactie.

