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Actuele belastingtips voor ondernemers en particulieren
Het belastinggebied is continu in beweging en niemand vindt het prettig om te veel belasting te betalen.
Daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van de ontwikkelen die voor u relevant kunnen zijn.
Wij hebben de volgende onderwerpen voor u op een rijtje gezet.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.

BTW-aangiftetermijn bij de aankoop van zonnepanelen
Hebt u zonnepanelen op uw dak laten plaatsen en wilt u de hiervoor in rekening
gebrachte BTW terugvragen?
Dan moet u dit doen uiterlijk drie maanden na afloop van het relevante
kalenderkwartaal.
Dat heeft de belastingrechter in Breda beslist.
De inspecteur was van mening dat de relevante BTW-aangifte binnen 1 maand na
afloop van het relevante kalenderkwartaal had moeten worden ingediend en had de
BTW-teruggaaf geweigerd.
De belastingrechter steekt daar echter een stokje voor.
Dit heeft te maken met het volgende: is er sprake van een verplichte BTW-aangifte?
Dan geldt de zogenaamde éénmaandstermijn om BTW terug te vragen.
Als er geen verplichte BTW-aangifte hoeft te worden gedaan, wat bij particuliere
eigenaren van zonnepanelen het geval is, dan geldt een termijn van drie maanden na
afloop van het kalenderkwartaal om de BTW terug te vragen.
Tip!
Laat uw adviseur altijd bezwaar maken als de inspecteur een BTW-teruggaaf weigert
met als reden dat het niet binnen 1 maand na afloop van het relevante
belastingtijdvak is ingediend.

Een machtig wapen tegen de fiscus
Vervelend, maar het kan gebeuren; u krijgt een dwangbevel waarin u wordt
gesommeerd om de openstaande belastingschuld binnen 48 uur te betalen. Doet u
dat niet, dan gaat de Ontvanger vervelende maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld
loonbeslag of beslag op uw bezittingen.
Maar wat te doen als u van mening bent dat het dwangbevel ten onrechte is
uitgevaardigd of simpelweg meer tijd nodig heeft om het verschuldigde bedrag bij
elkaar te halen?
In dat geval biedt de verzetsprocedure van artikel 17 van de Invorderingswet
uitkomst.
Hiermee wordt de invordering van de
belastingschuld altijd geschorst, zelfs als er
sprake is van een kansloos verzet.
Alleen de rechter kan de schorsing opheffen,
bepaalde onze hoogste belastingrechter, de
Hoge Raad, onlangs.
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De verzetsprocedure werkt als volgt:
1. U ontvangt een dwangbevel;
2. U stuurt zo snel mogelijk een brief naar de Ontvanger waarin u
hem meedeelt het niet met het dwangbevel eens te zijn en dat u
een verzetsprocedure gaat opstarten bij de bevoegde Rechtbank.
In deze brief geeft u aan dit schrijven als een dagvaarding ex artikel
17 van de Invorderingswet te beschouwen. Na ontvangst bij de
Ontvanger wordt de invordering van de belastingschuld gestopt;
3. U dient verzet in bij de bevoegde Rechtbank waarin u aangeeft
waarom u het niet met het dwangbevel eens bent.
4. Vervolgens treden de rechterlijke formele procedures in
werking.
U ontvangt een nota griffierecht die tijdig moet worden betaald.
Daarna bepaalt de Rechtbank een zittingsdatum. Op deze datum
bepleit u uw zaak of laat u uw adviseur uw zaak bepleiten.
De Rechtbank doet vervolgens een uitspraak.
U kunt tegen deze uitspraak eventueel nog hoger beroep instellen.
Gedurende al die tijd is de invordering van de volgens het
dwangbevel verschuldigde belasting geschorst.
U hebt hiermee dus een machtig wapen tegenover de fiscus in
handen. Het enige nadeel is dat de verschuldigde belastingrente
wel oploopt, mocht u in het ongelijk worden gesteld.
Tip!
Als u uw adviseur een verzet schrift laat indienen, dan kan hij de
Rechtbank om een proceskostenvergoeding vragen. Daarmee kunt
u de nota verlagen.

Wat te doen als het misgaat met de Verklaring
uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto?
Met een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kan de
fiscale bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto worden
voorkomen. Maar daarvoor gelden wel strikte regels.
Zo reed een ondernemer in een bestelauto waarvoor de verklaring
reeds is aangevraagd.
In maart 2014 kocht hij een nieuwe bestelauto, waarbij hij vergat
om aan de Belastingdienst het nieuwe kenteken door te geven. In
juni 2014 ontdekte hij dit en gaf terugwerkend door dat de auto in
maart 2014 was vervangen.
In juni 2014 kreeg hij van de Belastingdienst een ‘bevestiging
intrekking Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ van de
oude auto en een ‘bevestiging ontvangst Verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik’ voor de nieuwe bestelauto.
De ondernemer heeft dus wel het hele jaar een Verklaring
uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto gehad maar een periode
was het kenteken verkeerd.
De vraag is dan of voor de periode van het verkeerde kenteken een
sluitende kilometeradministratie nodig is of dat gehandeld kan
worden alsof voor het hele jaar een geldige verklaring aanwezig is?
Echter, een sluitende kilometerregistratie zal over het algemeen in
dit soort situaties niet aanwezig zijn, omdat dit niet is vereist bij
een Verklaring uitsluitend zakelijk privégebruik bestelauto. De
vraag is dan wat te doen.
Wilt u de zaak aankaarten bij de inspecteur? Of wilt u het er op aan
laten komen omdat het maar om een zeer kort tijdsbestek gaat?
Overleg met uw adviseur en houdt daarbij in gedachten dat u bij
de laatstgenoemde optie achteraf een risico kan lopen dat de
inspecteur een naheffingsaanslag oplegt.

Tip!
Is de inspecteur al tot een correctie met boete overgegaan, overleg
dan met uw adviseur of het zin heeft om de zaak uit te procederen
bij de rechter, als kan worden aangetoond dat u niks valt te
verwijten.

Elektronisch berichtenverkeer met de
Belastingdienst op komst
U ontvangt straks steeds minder blauwe enveloppen dan u thans
gewend. Dat heeft te maken met het wetsvoorstel elektronisch
berichtenverkeer Belastingdienst dat thans door de Tweede kamer
wordt behandeld en dat op 1 oktober aanstaande in werking moet
treden.
Vanaf die datum gaat elektronisch berichtenverkeer met de
Belastingdienst plaatsvinden door middel van de Berichtenbox,
een persoonlijke, beveiligde elektronische postbus voor burgers,
die onderdeel is van MijnOverheid. Om toegang tot de
Berichtenbox te krijgen, moet worden ingelogd op MijnOverheid
met een voorziening voor elektronische authenticatie, thans is dit
DigiD. Het gebruik van de Berichtenbox en DigiD geschiedt nu op
basis van vrijwilligheid; de verwerking van persoonsgegevens ten
behoeve van MijnOverheid en DigiD vindt plaats op basis van
toestemming door de betrokken burger en acceptatie door de
betrokken burger van gebruiksvoorwaarden. Bij invoering van
verplicht gebruik van de Berichtenbox is dit echter niet langer
mogelijk.
Let op!
Een veelgestelde vraag is of de Belastingdienst dan ook aanslagen
en dergelijke per mail gaat verzenden in plaats van papieren
aanslagen en andere papieren stukken.
Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend.

Fiscaalvriendelijke omzetting eenmanszaak
in een BV
Stel, u hebt een eenmanszaak en u hebt onlangs een aanzienlijk
bedrag ontvangen voor uw werkzaamheden. U weet dat een groot
deel hiervan zal worden belast tegen het 52-procents-tarief van de
Wet op de inkomstenbelasting.
Om dit te voorkomen wilt u uw onderneming met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2015 geruisloos omzetten in een BV waardoor
een tariefsvoordeel van 32 procent kan worden behaald.
Maar zal de inspecteur hiermee akkoord gaan?
Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Onze hoogste
belastingrechter, de Hoge Raad, heeft op 22 mei 2015 namelijk
besloten dat de omzetting van een eenmanszaak in een BV in de
bovengenoemde situatie is toegestaan.
Uw eenmanszaak kan op deze wijze dus fiscaalvriendelijk in een BV
worden omgezet.

BPM-voordeel bij import van auto met heel
weinig kilometers
Hoe moet een uit Duitsland geïmporteerde auto met bijvoorbeeld
138 of 500 kilometer op de teller worden aangemerkt? Als een
nieuwe auto of als een gebruikte auto?
Deze vraag wordt thans tot aan onze hoogste rechter, de Hoge
Raad, uitgeprocedeerd.
Tot nu toe hebben alle belastingrechters beslist dat de datum van
de eerste registratie (in Duitsland) beslissend is.
Dit betekent dat de auto bij invoer in Nederland voor de BPMheffing als een gebruikte auto moet worden aangemerkt en dat
scheelt al snel een aanzienlijk bedrag aan te betalen BPM.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën is in deze kwestie steeds in
het ongelijk gesteld en hij gaat deze vraag nu aan de Hoge Raad
voorleggen.
Tip!
Als u toch van plan bent om
een ongeveer nieuwe auto uit
het buitenland te halen, maak
dan gebruik van dit
BPM-voordeel. Staat de
inspecteur dit niet toe? Laat uw
adviseur dan een
bezwaarschrift indienen, zolang
de Hoge Raad zich nog niet
duidelijk heeft uitgesproken.

Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en
zzp’ers
De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid
vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de
loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op
efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden
afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand
van overeenkomsten tot opdracht.
Dit alternatief voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL) is tot
stand gekomen na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en
werkgeversorganisaties over de mogelijkheden om de beoordeling
van arbeidsrelaties door de Belastingdienst waar het kan per
sector te laten plaatsvinden.
Het alternatief voor de BGL betekent dat het bestaande systeem
van zogeheten VAR-verklaringen verdwijnt. In het alternatief
blijven de uitgangspunten van het kabinet voor vervanging van de
VAR overeind: verbetering van de handhaving door de
Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden
van opdrachtgevers en zzp’ers.
Met dit alternatief voor de BGL kunnen opdrachtgevers in één keer
zekerheid vooraf krijgen als ze meerdere zzp’ers contracteren voor
soortgelijk werk. Ook voor zzp’ers dalen de administratieve lasten:
zij hoeven straks geen VAR-verklaring meer aan te vragen en ook
geen vragenlijst in te vullen via een webmodule, zoals aanvankelijk
voorzien in het wetsvoorstel BGL.
In de praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of
belangenorganisaties van zzp’ers overeenkomsten voorleggen aan
de Belastingdienst.

Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of zzp’ers. De
Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten op basis van
bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de
opdrachtgever loonheffing moet afdragen.
Zekerheid van de Belastingdienst dat geen loonheffing hoeft te
worden afgedragen, geldt uiteraard alleen als de praktijk aansluit
bij de overeenkomst. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet
wordt gevolgd en sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de
Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde
loonheffingen. Het alternatief voor de BGL ligt thans ter
behandeling bij de Tweede Kamer. De nagestreefde
invoeringsdatum is 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige
VAR-systematiek gehandhaafd.
Let op!
Uw huidige VAR blijft tot de invoering van de nieuwe regels geldig,
zolang uw werkzaamheden als zzp’er niet structureel veranderen!
Uw adviseur volgt de ontwikkelingen op de voet. Hij zal tijdig
contact met u opnemen zodra meer bekend is over de nieuwe
regels. Neem bij twijfel over de geldigheid van uw bestaande VAR
altijd contact op met uw adviseur.

Krijgt u vakantiegeld of een andere bijzondere
beloning in 2015?
Krijgt u vakantiegeld en/of een andere bijzondere beloning in 1
keer uitbetaald? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie
hierop loonheffing in, net als op uw maandelijkse loon of uitkering.
Door een nieuwe berekening van de loonheffing, is uw
vakantiegeld of andere bijzondere beloning in 2015 lager dan u
gewend bent.
Wat is een bijzondere beloning?
Met een bijzondere beloning wordt bijvoorbeeld bedoeld:
• vakantiegeld
• 13e maand
• gratificatie
• bonus
• uitbetaling overwerkuren
• afkoop vakantiedagen
• nabetalingen salaris
Waarom is uw bijzondere beloning lager in 2015?
Uw werkgever of uitkeringsinstantie past een bijzonder tarief toe
bij de berekening van de loonheffing over uw vakantiegeld of
bijzondere beloning. Daarnaast past hij nu ook het zogenoemde
verrekeningspercentage toe. Dit verrekeningspercentage is nodig
omdat de algemene heffingskorting en arbeidskorting
inkomensafhankelijk zijn geworden. U betaalt hierdoor meer
belasting over uw vakantiegeld en andere bijzondere beloningen
dan u gewend was.

Digitaal formulier voor ondernemers om een
rekeningnummer door te geven

Wat moet ik doen als ik een werknemer wil
ontslaan?

Bent u ondernemer? Geef een rekeningnummer voor teruggaven
door met een digitaal formulier op het beveiligde gedeelte van de
internetsite van de Belastingdienst. U gebruikt het formulier
'Wijzigen rekeningnummer ondernemer' om een rekeningnummer
door te geven voor teruggaven:
• BTW
• loonheffingen
• motorrijtuigenbelastingen
• overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet,
verontreinigingsheffing rijkswateren)

U mag een werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede
reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht.

Waar vindt u het formulier Wijzigen rekeningnummer?
Het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers' staat
onder 'Overige formulieren' op het beveiligde gedeelte van de
website van de Belastingdienst. U logt in met uw gebruikersnaam
en wachtwoord.

Mogelijk te lage voorlopige aanslag
box-2-inkomsten
Als u of uw adviseur na 15 maart 2015 inkomsten uit aanmerkelijk
belang (box 2) hebt aangegeven in een verzoek om een (volgende)
voorlopige aanslag 2014, dan is de aanslag die u hebt ontvangen
mogelijk te laag.
Dit komt door een fout in de berekening.
Hierdoor wordt een verlaging van het percentage van de belasting
in box 2 (van 25% naar 22%) in sommige gevallen dubbel
toegepast.
Dit geldt voor iedereen die na 15 maart 2015 inkomsten uit
aanmerkelijk belang heeft aangegeven voor zijn voorlopige aanslag
2014.
De Belastingdienst heeft de fout in de berekening inmiddels
verholpen. Zij berekenen uw aangifte voortaan met het juiste
percentage.
De Belastingdienst vraagt u uw verzoek om een voorlopige aanslag
2014 opnieuw in te sturen. Zo voorkomt u dat u later bij moet
betalen.

COLOFON
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan
echter niet worden gegarandeerd.
De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn
op deze nieuwsbrief.

Regels bij ontslag
Als u personeel ontslaat, moet u zich aan regels houden. Denk
hierbij aan de opzegtermijn en regels voor collectief ontslag. Ook
moet u het ontslag laten toetsen door UWV of de kantonrechter.
Vanaf 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als de
arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd.

Geldige redenen voor ontslag
De volgende omstandigheden kunnen een reden voor ontslag zijn:
• om bedrijfseconomische redenen;
• wegens onvoldoende functioneren;
• na langdurige arbeidsongeschiktheid;
• wegens frequent ziekteverzuim;
• wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
• wegens een verstoorde arbeidsverhouding;
• wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen;
• wegens andere omstandigheden, zoals detentie.
Ongeldige redenen voor ontslag
U kunt een werknemer niet ontslaan:
• tijdens de eerste 2 jaar waarin uw werknemer ziek of
arbeidsongeschikt is;
• als uw werknemer zwanger of met bevallingsverlof is;
• als uw werknemer lid is van de ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging;
• als uw werknemer de dienstplicht moet vervullen in het land van
herkomst;
• op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap
(discriminatie);
• omdat uw werknemer ouderschapsverlof wil opnemen;
• omdat uw werknemer lid is van een vakbond;
• omdat uw werknemer lid is van een bepaalde politieke
organisatie;
• omdat het bedrijf wordt overgenomen;
• omdat uw werknemer niet op zondag wil werken.
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