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Accountants & Belastingadviseurs

 Van de redactie
Verkopen aan het buitenland
en introductie van het UBO-
register 
In deze tweede nieuwsbrief van 2017 vindt u een stappenplan 
voor de afbouw van het Pensioen in Eigen Beheer. Hier 
kleven diverse fiscale risico’s aan zoals bij aanwezigheid van een 
stamrechtverplichting. Maar ook de juridische risico’s van een afkoop 
of omzetting van het pensioen mogen niet worden onderschat. 
Verder komt de omzetbelasting prominent in beeld. Wij besteden 
aandacht aan leveringen aan ondernemers en afstandsverkopen 
aan particulieren in het buitenland, aan de btw-correctie voor 
privégebruik auto en aan het met of zonder btw verhuren van een 
garagebox.

Op grond van Europese wetgeving is Nederland verplicht om 
een zogenoemd UBO-register bij te houden. Hierover is al het 
nodige geschreven. Het doel van dit register is het bestrijden van 
witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude door inzichtelijk 
te maken wie de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial 
Owner) van een bedrijf is. Het huidige wetsvoorstel laat het in de 
praktijk meer gebruikte fonds voor gemene rekening vooralsnog 
ongemoeid.  

Tot slot aandacht voor de ruimere uitleg die de Hoge Raad heeft 
gegeven aan het begrip ‘woning’ voor de overdrachtsbelasting. 
Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een kantoorpand 
tegen 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen. 
Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

>>>

Wat doet 
u met uw 
pensioen in 
eigen beheer? 
Doorloop vier 
stappen

Nu er een definitieve streep is 
gezet door pensioen opbouwen in 
eigen beheer, zult u de komende 
tijd de nodige beslissingen en ac-
ties moeten ondernemen. Daarom 
onderstaand een stapsgewijs over-
zicht van de belangrijkste punten.

●     Wat doet u met uw pensioen in eigen
       beheer? Doorloop vier stappen
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 Stap 1: Actie vóór 1 juli 2017
Het pensioen in eigen beheer is per 1 april definitief 
afgeschaft. De zogenoemde coulancetermijn van drie 
maanden is inmiddels ingegaan. Dat betekent dat u nog tot  
1 juli 2017 de tijd heeft om uw pensioenopbouw in de bv te 
beëindigen. Daarbij moet u denken aan onder andere het 
premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde 
pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het, indien 
gewenst, terughalen van een extern verzekerd pensioendeel. 

 Stap 2: Aan u de keuze
De komende drie jaar (2017, 2018 en 2019) kunt u gaan kiezen 
wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen 
wilt gaan doen. U kunt kiezen uit de volgende drie mogelijk-
heden:
 1. Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een  
       belastingkorting;
 2. Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een  
      oudedagsverplichting;
 3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. 
      Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Alle drie de mogelijkheden kennen voor- en nadelen. Besluit u 
voor afkoop en doet u dit nog in 2017, dan krijgt u een belas-
tingkorting van 34,5%. In 2018 is dit 25% en in 2019 bedraagt 
de belastingkorting 19,5%. Een belastingkorting klinkt aan-
trekkelijk, maar is dat niet altijd. Bovendien moet u toch over 
een fors bedrag direct belasting betalen en dat geld is wellicht 
niet beschikbaar. Afkoop is dan niet mogelijk.

Besluit u voor omzetten in een oudedagsverplichting, dan 
houdt u het geld en uw aanspraak voor de oude dag nog 
binnen de bv. Na omzetting mag u de oudedagsverplichting 
echter, op de jaarlijkse oprenting na, niet verder meer 
aanvullen. Doordat de rente op sparen momenteel erg laag 
is, zal de oudedagsverplichting met de jaarlijkse oprenting 
niet hard groeien. Het is dus onzeker hoeveel ‘pensioen’ uw 

bv later aan u kan uitkeren. U mag de oudedagsverplichting 
ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling 
of een verzekeringsmaatschappij. Deze omzetting 
van oudedagsverplichting naar lijfrente kan tot aan uw 
pensioendatum op ieder gewenst moment.

Besluit u om uw pensioen in eigen beheer ongewijzigd te 
laten, dan blijft alles bij het oude, maar wel zonder verdere 
opbouw. De jaarlijkse actuariële oprenting van de reeds 

opgebouwde pensioenrechten is wel verplicht en, afhankelijk 
van de pensioentoezegging, is jaarlijkse indexering ook nodig. 
Door het ongewijzigd laten van uw pensioen in eigen beheer 
blijft het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van 
uw pensioenaanspraak bestaan. 

 Stap 3: Overleg met uw partner
Kiest u voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of 
voor omzetting in de oudedagsverplichting, vergeet dan uw 
partner niet. Omdat dit ook gevolgen heeft voor zijn of haar 
pensioenrechten moet uw partner en eventueel ook uw ex-
partner instemmen met uw keuze. Om mogelijke problemen 
in de toekomst te voorkomen, zijn goede afspraken nood-
zakelijk.

 Stap 4: Stel de Belastingdienst op de hoogte
Kiest u ervoor om uw pensioen in eigen beheer af te kopen 
dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet 
u dit kenbaar maken aan de Belastingdienst middels een spe-
ciaal informatieformulier en wel binnen één maand na het tijd-
stip van afkoop of omzetting. De Belastingdienst beschouwt 
uw pensioenaanspraak anders als ‘onzuiver’, waardoor u loon-
belasting moet betalen over de commerciële waarde van de 
gehele pensioenaanspraak en ook nog eens 20% revisierente 
bent verschuldigd. Het informatieformulier moet niet alleen 
door uzelf worden ondertekend, maar ook door uw partner.
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Heeft u pensioen in eigen beheer en kiest u voor afkoop 
hiervan in 2017, 2018 of 2019, maar heeft u ook nog een 
stamrecht in de bv? Die stamrechtverplichting kan zorgen 
voor een kink in de kabel. Afkoop is dan namelijk niet altijd 
mogelijk. 
  
Nu het opbouwen van pensioen in eigen beheer ten einde 
komt, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer 
opgebouwde pensioen wenst te gaan doen. U heeft drie 
opties: afkopen, omzetten of het pensioen in eigen beheer 
zonder verdere opbouw ongewijzigd laten. Kiest u voor afkoop 
dan kan dit tot uiterlijk 31 december 2019. Daarbij heeft u 
recht op een belastingkorting. Koopt u af in 2017, dan krijgt u 
een belastingkorting van 34,5%. In 2018 is dit 25% en in 2019 
bedraagt de belastingkorting 19,5%.

Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel
bij afkoop pensioen eigen beheer

 Stamrecht
Heeft u in het verleden ooit een ontslag-
vergoeding (gouden handdruk) ontvan-
gen in de vorm van een stamrecht en 
deze ondergebracht bij uw bv, dan is 
het oppassen geblazen. Staat deze stam-
rechtverplichting nog op de balans van de 
bv, dan kunt u in geval van onderdekking 
niet kiezen voor afkoop van uw pensioen 
in eigen beheer.

 Geen afkoop
Bij meerdere verplichtingen (zoals pensioen- en loonstam-
rechtverplichting) en onderdekking moeten de beschikbare 
middelen binnen uw bv evenredig worden toegedeeld aan 
deze verschillende verplichtingen. Wordt in zo’n geval het 
geld ingezet voor de afkoop van uw pensioen in eigen beheer, 
dan tast dit de dekking voor het loonstamrecht onevenredig 

aan. In feite is dan sprake van het (gedeeltelijk) afkopen of 
prijsgeven van het loonstamrecht met als gevolg dat dit 
stamrecht voor de waarde in het economisch verkeer volledig 
wordt belast. Bovendien bent u ook nog eens 20% revisierente 
verschuldigd. Het volledig afkopen van uw pensioen in eigen 
beheer is dus niet mogelijk zonder fiscale gevolgen voor uw 
loonstamrecht.

Een gedeeltelijke afkoop van uw pensioenaanspraak is wet-
telijk echter ook niet toegestaan. Ook dan moet u direct 
belasting betalen en wel over de waarde in het economisch 
verkeer van uw pensioenaanspraak en bent u 20% revisierente 
verschuldigd.

Conclusie is dan ook dat u bij onderdekking en de aanwezigheid 
van een stamrecht in de bv, niet kunt kiezen voor afkoop.

Heeft u een stamrecht in de bv? Wij adviseren u graag voor 
een weloverwogen beslissing.

L E T  O P
De belastingkorting wordt verleend 
op de fiscale balanswaarde van uw 
pensioenaanspraak op 31 decem-
ber 2015. Waardestijgingen na die 
datum zijn volledig belast.

L E T  O P
Van onderdekking is sprake als uw 
bv niet voldoende middelen heeft 
om zowel de pensioen- als de loon-
stamrechtverplichting volledig na te 
komen.
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Levering aan 
ondernemers in het 
buitenland en btw

Meer duidelijkheid 
betreft btw-correctie 
privégebruik auto

Levert u goederen in het buitenland, zorg dan dat u op de 
hoogte bent van de btw-regels. Moet de btw in Nederland 
of in het buitenland worden afgedragen? En wie moet de btw 
afdragen: u of uw afnemer? De regels zijn niet altijd eenvoudig 
en in ieder geval altijd afhankelijk van uw individuele situatie. 
Laat u daarom vooraf goed informeren en zorg dat u de regels 
juist toepast.

 Levering aan een ondernemer in de EU
Bij levering aan een ondernemer in de EU zal over het algemeen 
sprake zijn van een intracommunautaire levering (ICL) tegen 
het 0% btw-tarief. Voorwaarde is dat de goederen vanuit 
Nederland naar een ander EU-land worden vervoerd en dat u 
over het btw-identificatienummer beschikt van de in dat EU-
land gevestigde ondernemer. U berekent 0% btw maar geeft 
deze levering wel aan (tegen 0% btw) in uw btw-aangifte en in 
uw opgaaf intracommunautaire prestaties. Uw buitenlandse 
afnemer draagt in het andere EU-land de btw af tegen het daar 
geldende tarief (maar kan over het algemeen deze btw in zijn 
aangifte ook weer in aftrek brengen).

 Levering aan ondernemer buiten de EU
Bij levering aan een ondernemer buiten de EU is sprake 
van export als de goederen naar het land buiten de EU 
worden vervoerd. Over export bent u 0% btw verschuldigd. 
Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat de goederen de EU 
hebben verlaten. U berekent 0% btw maar geeft deze export 
wel aan (tegen 0% btw) in uw btw-aangifte. 

De Hoge Raad heeft zich recent in een viertal 
proefprocedures uitgesproken over btw die moet worden 
betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. Deze 
proefprocedures hielden verband met de gewijzigde wet- 
en regelgeving per 1 juli 2011. Met name het oordeel van 
de Hoge Raad over de wijze waarop het privégebruik kan 
worden vastgesteld, biedt eventueel mogelijkheden voor 
het realiseren van een btw-teruggaaf. 

 Forfaitaire regeling en teruggave btw
In de praktijk blijkt dat het privégebruik niet in alle gevallen 
duidelijk is vast te stellen aan de hand van werkelijk 
gebruik. Daarom is per 1 juli 2011 een forfaitaire regeling 
geïntroduceerd. De btw-correctie privégebruik bedraagt dan 
2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en BPM. 

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat als het gebruik van 
de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat er meer btw 
is betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen 
(werkelijke) uitgaven, er recht bestaat op een teruggave van 
btw. . 

 Werkelijke privégebruik auto
Om de omvang van het (werkelijke) privégebruik aan te 
kunnen tonen, zijn aanvullende gegevens vereist. Daarbij 
kan worden gedacht aan de aard van de onderneming, de 
zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt, 
de werkzaamheden binnen de onderneming van degene 
die de auto gebruikt of statistische gegevens. De 
kilometeradministratie is niet het enige bewijs dat hiervoor 
wordt toegelaten.

 Vrije bewijsleer
De uitspraak van de Hoge Raad lijkt tot gevolg te hebben dat er 
een vrije bewijsleer is ontstaan om het privégebruik aan te to-
nen. Als u voor het verleden bezwaren heeft openstaan, kunt 
u deze nieuwe methode wellicht ook gebruiken ter onderbou-
wing van deze bezwaren. Het is momenteel echter nog on-
duidelijk welke bewijslast door de Belastingdienst zal worden 
geaccepteerd. 

De bezwaarschriften privégebruik zijn daarnaast als massaal 
bezwaar aangemerkt. Het is hierbij wachten op landelijk beleid 
omtrent de te volgen procedure.

L E T  O P
Als eerste is het van belang om vast te stellen of het gaat 
om de levering van goederen of het verrichten van een 
dienst. Voor leveringen van goederen gelden namelijk 
andere btw-regels dan voor het verrichten van diensten. 
Hierna gaan wij alleen in op de leveringen van goederen. 

T I P
Wij hebben hiervoor de standaardsituaties weergegeven. 
Bijna geen enkele situatie is echter standaard. Overleg 
daarom met onze adviseurs over de btw-regels voor uw 
eigen situatie.
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De verkoop van goederen aan buitenlandse personen 
zonder btw-nummer – let op de drempelbedragen!
Een Nederlandse leverancier is in beginsel Nederlandse 
btw verschuldigd over de levering van goederen aan 
particulieren, rechtspersonen die niet kwalificeren als btw-
ondernemer, ondernemers die slechts btw-vrijgestelde 
handelingen verrichten of ondernemers waarop de btw-
landbouwregeling van toepassing is. Daarbij is het in 
beginsel niet van belang of de bovengenoemde afnemers 
binnen of buiten Nederland wonen of zijn gevestigd. 

Op het bovengenoemde uitgangspunt zijn een tweetal 
uitzonderingen mogelijk. In die uitzonderingsgevallen is de 
Nederlandse leverancier niet Nederlandse btw verschuldigd 
over de levering, maar is hij btw verschuldigd in het land waar 
de afnemer woont of is gevestigd (de zogenoemde ‘regeling 
voor afstandsverkopen’).
 
 De regeling voor afstandsverkopen is van toepassing:
1. vanaf het moment dat de vergoedingen (exclusief btw)  
 voor de leveringen door de Nederlandse leverancier van  
 de goederen naar eenzelfde lidstaat, in het vorige of het  
 lopende kalenderjaar, boven een bepaald bedrag uitkomen  
 (deze drempelbedragen verschillen per EU-lidstaat);
2. indien de Nederlandse leverancier (per EU-lidstaat) 
 er doormiddel van een schriftelijk verzoek voor kiest  
 de drempelbedragen buiten toepassing te laten. De  
 Nederlandse leverancier is dan onmiddellijk btw
 verschuldigd in de desbetreffende EU-lidstaat.

  Voorbeeld
Tussen 1 januari 2017 en 21 mei 2017 levert u voor € 33.000 
goederen aan Belgische particulieren. U berekent hierover 
Nederlandse btw en voldoet deze btw op de uw Nederlandse 
btw-aangifte. Op 22 mei 2017 verkoopt u vervolgens voor € 
2.500 aan een Belgische particulier. 
 
Het drempelbedrag in België is € 35.000. Met de laatste 
levering van € 2.500 wordt dit drempelbedrag in 2017 
overschreden. U bent daarom Belgische btw verschuldigd 
over deze levering. Ook over alle leveringen in België na 22 
mei 2017 die plaatsvinden in 2017 en 2018 bent u daarom 
Belgische btw verschuldigd. Indien u nog niet in het bezit bent 
van een Belgisch btw-nummer, moet zich voor de btw-heffing 
laten registreren in België. De Belgische btw die u in rekening 
brengt moet u voldoen op een Belgische btw-aangifte.
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UBO-register: gegevens van aandeelhouders met 
belang van 25% of meer zichtbaar

Kort geleden heeft de Nederlandse wetgever haar invulling 
van de Europese wetgeving bekendgemaakt. Het Ultimate 
Beneficiairy Owner-register (UBO-register) wordt openbaar 
per 26 juni 2017.  

Op grond van Europese wetgeving is Nederland verplicht 
om een zogenoemd UBO-register bij te houden. Het doel 
van dit register is het bestrijden van witwaspraktijken, 
terrorismefinanciering en fraude door inzichtelijk te maken wie 
de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) 
van een bedrijf is. In het UBO-register worden gegevens 
geregistreerd over deze uiteindelijke belanghebbenden van 
entiteiten (onder andere vennootschappen, stichtingen, 
maatschappen en coöperaties). Tegen een geringe betaling 
kan inzage in het UBO-register worden verkregen. Het regis-
ter waarin de UBO-informatie wordt opgenomen zal worden 
beheerd door de Kamer van Koophandel en wordt onderdeel 
van het handelsregister.

 Welke gegevens worden opgenomen en wie  
 kan het UBO-register raadplegen?
Vooralsnog worden in het register alleen de gegevens van 
uiteindelijk gerechtigden opgenomen met een belang van 
25% of meer in een entiteit als hiervoor genoemd. Uiteindelijk 
wordt er naar gestreefd dit percentage om te zetten naar 10%.

 Het gaat om de volgende gegevens van de UBO:
●	 naam;
●	 aard en omvang van het economische belang in de 
 entiteit (bandbreedte 25%, 50%, 75% en 100%);
●	 geboortemaand + Geboortejaar;
●  nationaliteit;
●	 woonstaat;
●	 BSN en/of fiscaal nummer;
●	 volledige geboortedatum en geboorteplaats;
●	 aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het   
 identiteitsdocument.

De eerste vijf gegevenssets zijn openbaar te raadplegen 
tegen betaling van een klein bedrag. Alle gegevenssets 
zijn echter alleen te raadplegen door bevoegde (veelal 
overheids-) instanties zoals banken en verzekeraars. Dit deel 
is echter alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming 
of rechtspersoon en niet op naam van de UBO.

 Bestuurders ANBI registreren 
Bestuurders van een algemeen nut beogende instellingen 
(ANBI’s) moeten zich straks ook registreren in het Ultimate 
Beneficiairy Owner-register (UBO-register). In het wetsvoorstel 
is voor deze goede doelen geen uitzondering opgenomen. 
Bestaande entiteiten moeten binnen 18 maanden na 26 juni 
2017 de gegevens registreren bij de Kamer van Koophandel.

 Inbreuk op de privacy?
Wanneer door publicatie van de gegevens risico wordt 
gelopen op kidnapping of geweld, kan verzocht worden om 
een deel van de gegevens af te schermen. Onder meer het 
Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst hebben 
echter altijd inzage in het register.

 Fonds voor gemene rekening 
De afgelopen jaren maakte men in de praktijk veelvuldig 
gebruik van een zogenoemd ‘Fonds voor gemene rekening’ 
(FGR). Uit het huidige wetsvoorstel blijkt dat gegevens van 
participanten in een FGR vooralsnog niet worden opgenomen 
in het UBO-register. Hiermee blijft de FGR een belangrijke tool 
om vermogen te anonimiseren.
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>>>

Voor zomerreces meer duidelijkheid 
over handhaving Wet DBA
Vanwege de grote onrust en onzekerheid over 
de Wet DBA krijgen zzp’ers en opdrachtgevers 
langer de tijd om zich aan te passen aan deze wet. 
De handhaving is namelijk opgeschort tot in ieder 
geval 1 januari 2018. Of deze opschorting nog 
wordt verlengd, daarover volgt nog vóór 7 juli 2017 
meer duidelijkheid. Reden voor de opschorting van 
de handhaving door de Belastingdienst is onder 
andere een onderzoek naar hoe de begrippen 
‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ concreter 
en meer in lijn met het huidige maatschappelijke 
beeld van arbeidsverhoudingen kunnen worden 
ingevuld. 

Nu de resultaten van dit onderzoek niet al te lang 
meer op zich laten wachten, wil staatssecretaris 
Wiebes van Financiën nog voor het zomerreces 
van de Tweede Kamer meer duidelijkheid geven 
over het verdere traject. Dan zal ook blijken of de 
handhaving nog verder wordt opgeschort dan 
1 januari 2018. 

Welke bestelauto valt niet onder het 
autokostenforfait privégebruik?
Een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend ge-
schikt is voor goederenvervoer, valt niet onder 
het autokostenforfait voor privégebruik auto. 
Kijkend naar de aard of inrichting kunnen volgens 
de Belastingdienst de volgende vier categorieën 
bestelauto’s als zodanig worden aangemerkt:
1. de bestelauto waarvan de bijrijdersstoel is  
 verwijderd en de bevestigingspunten van de  
 bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast,
2.  de bestelauto waarvan het vloeroppervlak  
 van de laadruimte 90% of meer bedraagt van  
 het totale vloeroppervlak en de inhoud van  
 de laadruimte 90% of meer is van de totale  
 inhoud,
3.  de bestelauto die qua grootte niet in een 
 parkeergarage past én voorzien is van 
  stellingen én waarvan de bijrijdersstoel   
 functioneel is aan het laden en lossen van de  
 goederen,
4.  de bestelauto die vies en stoffig is en waarvan  
 de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en  
 lossen. Het moet gaan om ernstige vervuiling  
 of stank die niet gemakkelijk te verwijderen  
 is met wassen en stofzuigen.

Tips & Actualiteiten

2% of 6% bij overdracht 
kantoorpand?
Moet bij de overdracht van een kantoorpand 2% of 6% 
overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft 
recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. 
Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een 
kantoorpand met maar 2% overdrachtsbelasting worden 
overgedragen. 

De overdracht van woningen is belast met 2% overdrachts-
belasting in plaats van het normale tarief van 6%. Waar de 
Belastingdienst het begrip woning tot nu toe zeer stringent 
uitlegt, geeft de Hoge Raad er een ruimere uitleg aan.

 Naar aard bestemd voor woning
Het tarief van 2% overdrachtsbelasting geldt volgens de 
Hoge Raad voor panden die naar hun aard bestemd zijn voor 
bewoning. Vraag hierbij is of bijvoorbeeld een kantoorpand 
dat ooit een woning was, kan worden aangemerkt als naar 
aard bestemd voor bewoning. Volgens de Hoge Raad is dat 
mogelijk. De Hoge Raad sluit namelijk aan bij het doel waarvoor 
het pand oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Indien het 
pand later wordt verbouwd dan blijft het naar aard bestemd 
voor bewoning als er slechts beperkte aanpassingen nodig 
zijn om het weer voor bewoning geschikt te maken.

 Tandartspraktijk
Een tot tandartspraktijk omgebouwde woning blijft daarom 
een woning als deze relatief eenvoudig weer geschikt kan 
worden gemaakt voor bewoning. Hetzelfde geldt voor een 
tot kantoorvilla omgebouwde woning en een tot kantoor 
omgebouwde boerderij.

T I P
Het begrip woning kan ruimer worden uitgelegd dan 
de Belastingdienst tot nu toe aannam. Beoordeel bij 
koop van een pand of mogelijk 2% in plaats van 6% 
overdrachtsbelasting kan worden toegepast.
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Maaltijden met een meer dan bijkomstig 
zakelijk karakter zijn daarentegen onbelast. 
De Belastingdienst vindt een lunch met 
alleen werknemers over het algemeen 
echter niet zakelijk genoeg, ook niet als 
tijdens de lunch over werk gepraat wordt. 
Alleen als de lunchvergadering duidelijk een 
zakelijk karakter heeft, zal de lunch daarom 
onbelast zijn.

Bijtelling voor vervangende auto?
Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere 
auto van de zaak ter beschikking stelt, 
heeft dit consequenties voor de bijtelling. 
De Belastingdienst heeft nu duidelijkheid 
verschaft ter voorkoming van dubbele 
bijtelling. Als een reguliere auto tijdelijk 
wordt vervangen door een andere auto hoeft 
gedurende die periode voor de reguliere auto 
geen bijtelling plaats te vinden als:
●	 de reguliere auto, de papieren en de  
 sleutels worden ingeleverd bij de  
 werkgever of de leasemaatschappij, en
●	 de niet terbeschikkingstelling schriftelijk  
 wordt vastgelegd tussen werkgever en  
 werknemer, en
●	 deze vastlegging wordt bewaard bij  
 de loonadministratie en in ieder geval  
 de catalogusprijs en CO2-uitstoot  
 van de vervangende auto, de periode van  
 vervanging en het kenteken van de  
 reguliere auto bevat.

Met of zonder btw de garagebox 
verhuren
Is de verhuur van een garagebox met of zon-
der btw? En hoe zit het met de verhuur van 
een ruimte die in principe geen garage is, 
maar die wel uitsluitend als parkeerruimte 
wordt gebruikt? Berekent u daar btw over of 
is dat vrijgesteld? Verhuur van garageboxen 
of andere multifunctionele ruimten die als 
parkeerruimten worden gebruikt, komt in de 
praktijk geregeld voor. Niet altijd duidelijk is 
of deze verhuur met of zonder btw moet ge-
beuren. Dit wordt bepaald door de aard van 
de ruimte en de afspraken tussen huurder en 
verhuurder. Wilt u zeker zijn van uw zaak en 
weten of u een garagebox met of zonder btw 
kunt verhuren? Bel ons dan op.  

Voor informatie
AMSTERDAM
Postbus 53045
NL-1007 RA Amsterdam
T: +31 (0)20 570 02 00

HEEMSTEDE
Postbus 3054
NL-2001 DB Haarlem
T: +31 (0)23 516 06 20

info@horlings.nl
horlings.nl

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:
drs. Nikolajev Ligthart en 
mr. Alex Berkhout 
Redactiesecretariaat:
Mona Smit, Postbus 53045,
1007 RA Amsterdam

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 msmit@horlings.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.

Mocht u naar aanleiding van de 
inhoud vragen hebben neemt u 
dan contact op met één van onze 
kantoren.

Voorkom het anoniementarief
Voordat een werknemer bij u aan de slag 
gaat moet u de identiteit van de werknemer 
vaststellen en de gegevens voor de aangif-
te loonheffing verzamelen. Heeft u niet aan 
deze verplichtingen voldaan, dan moet u het 
zogenaamde anoniementarief toepassen. 
Dit betekent dat u 52% belasting inhoudt 
op het loon van de werknemer en dat u geen 
rekening mag houden met bijvoorbeeld de 
loonheffingskorting. Het nettoloon van de 
werknemer zal hierdoor een stuk lager zijn.

Flink voordeel voor arbeidsbeperkte 
werknemer
Als u een arbeidsbeperkte werknemer in 
dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang 
recht op een korting van € 2.000 per jaar op 
te betalen premies. Deze korting is bekend 
onder de naam ‘premiekorting doelgroep 
banenafspraak’ en geldt onder meer voor:
●	 mensen die onder de Participatiewet  
 vallen en die niet in staat zijn het wettelijk  
 minimumloon  te verdienen,
●	 mensen met een Wsw-indicatie,
● Wajongers met arbeidsvermogen,
● mensen met een Wet inschakeling  
 werkzoekenden (WIW)- of ID-baan,
● leerlingen uit het voortgezet speciaal  
 onderwijs (VSO).

Voor de volledige korting van € 2.000 per jaar 
moet sprake zijn van een werkweek van 36 
uur of meer. Bij een werkweek van minder 
uren, wordt de korting naar evenredigheid 
verminderd. Let op, u heeft maximaal drie 
jaar recht op de korting. Per 1 januari 2018 
vervalt echter de premiekorting doelgroep 
banenafspraak.

Lunchvergadering belast of 
onbelast
Elke donderdagmiddag houden uw werkne-
mers een lunchvergadering op kantoor. U 
verzorgt de broodjes, wat te drinken en een 
stuk fruit. Is deze lunch belast of onbelast? 
Als u een lunch verstrekt aan uw werkne-
mers op kantoor, dan is deze lunch in princi-
pe belast. De wetgever heeft de waarde van 
zo’n maaltijd forfaitair vastgesteld op € 3,30 
(bedrag 2017). U kunt € 3,30 individueel be-
lasten bij uw werknemers, maar u kunt er ook 
voor kiezen dit bedrag aan te wijzen in uw 
vrije ruimte van de werkkostenregeling. 

L E T  O P
De afspraken gelden niet zonder meer
voor een dga.




