
BelastingBelangen Februari 2016

Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland
is weer minder aantrekkelijk geworden. Dat is de conclusie van Paying
Taxes 2016, het jaarlijkse onderzoek van adviesorganisatie PwC en de
Wereldbank. Paying Taxes vergelijkt de belastingdruk en de
belastingsystemen van 189 landen met elkaar. De ranking is een
indicator voor de belastingdruk waar ondernemers mee te maken
hebben. 
Uit het rapport blijkt dat Nederland steeds verder weg zakt waar de
ons omringende landen er wél in slagen om de fiscale barometer voor
werkgevers concurrerend te houden. Ons werkgeversklimaat
verslechtert in kwalitatieve zin. De belastingdruk voor werkgevers is
hoger dan in voorgaande jaren door een stijging van de premies voor
werknemersverzekeringen (die in tegenstelling tot de naam door
werkgevers betaald moeten worden). De totale belastingdruk voor
werkgevers is opgelopen naar 41%, vorig jaar was dat nog 39%. In
de wereldwijde ranking is Nederland gezakt van de 23ste naar de
26ste plaats.
Voor fiscale adviseurs is het duidelijk, met de politieke discussies over
het Belastingplan 2016 nog vers in het geheugen. Ons belastingstelsel
is vastgelopen, de Belastingdienst kan het allemaal niet meer aan; en wetgeving wordt uitgesteld omdat de
uitvoerende diensten het niet kunnen bolwerken. De overgang van de VAR naar modelcontracten is indicatief
voor de malaise. Nederland is toe aan een grondige herziening van ons belastingstelsel, maar de politiek denkt
daar kennelijk anders over. Het Belastingplan 2016 is geen herziening, het is een gemiste kans. 
Met het verslechteren van het vestigingsklimaat wordt Nederland steeds vaker voorbij gestreefd door onze
buurlanden, met name door het Verenigd Koninkrijk. Hoogwaardige werkgelegenheid gaat verloren;
buitenlandse ondernemingen kiezen ervoor zich niet in Nederland te vestigen. In de Europese top 10 nemen
Ierland, Denemarken en Noorwegen de bovenste drie plaatsen in. Dan volgen het Verenigd Koninkrijk, Finland,
Zwitserland, Luxemburg en Malta Nederland staat op plek 9, net voor Kroatië.

BelastingBelangen wil graag bijdragen aan een goed fiscaal vestigingsklimaat voor uw bedrijf. Uw fiscale positie
optimaliseren met de – vele – mogelijkheden die de wet – nog steeds – biedt. Kijkt u maar in dit nummer van
uw fiscale lijfblad. 
Ik wens u veel leesplezier.

Hans Zwagemaker
hoofdredacteur 
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ZZP-ers, de VAR, en (foute) modelcontracten

 

 27 februari 2016 

De Verklaring arbeidsrelatie vervalt per 1 mei 2016, de Wet DBA – Deregulering beoordeling
arbeidsrelaties, om de schijnzelfstandigheid aan te pakken – wordt ingevoerd per 1 mei 2017,
Financiën plaatst foute voorbeeldovereenkomsten op zijn website, en ZZP-ers en hun
opdrachtgevers weten niet goed hoe nu verder. De onvrede is groot: een online petitie tegen het
vervangen van de VAR haalde in twee dagen tijd ruim 16 duizend handtekeningen op.

De Eerste Kamer heeft begin februari – na lang aarzelen – ingestemd met het afschaffen van de VAR-verklaring.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft met veel ‘soebatten en overreding’ een meerderheid in de Senaat
verkregen. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016 en wordt vervangen door voorbeeldovereenkomsten. Eerder was
1 januari 2016 gepland, dat werd 1 april, en nu dus 1 mei. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2015:
Modelovereenkomsten voor ZZP-ers, en Vervanging VAR uitgesteld tot 1 april 2016. 
Met de invoering van de voorbeeldovereenkomsten vervalt de vrijwaring voor opdrachtgevers. Per 1 mei zijn
opdrachtgever en de ZZP-er samen verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van hun overeenkomst tot
dienstverlening. Zij kunnen die overeenkomst vooraf voorleggen aan Financiën, om zekerheid te verkrijgen dat
geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Ook kunnen ze gebruik maken van de model- en
voorbeeldovereenkomsten op de website van de Belastingdienst. Zie ook: Algemene modelovereenkomsten,
voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten. Wordt de (geaccordeerde) overeenkomst correct
nageleefd, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en af te dragen. Voor de ZZP-er staat dan
overigens nog niet vast dat de fiscus hem ook als ondernemer erkend. Dat wordt later afzonderlijk beoordeeld.
De modelcontracten zijn ook niet beslissend voor de heffing van omzetbelasting. 

De Belastingdienst kan achteraf vaststellen dat de overeenkomst niet correct is nagekomen, en dat toch sprake
is van een (fictieve) dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever – die nu als werkgever wordt
behandeld – alsnog loonheffing over de beloning van de ZZP-er afdragen. Hoe hij dat moet verhalen op de
inmiddels vertrokken inleenkracht staat er niet bij. De aansprakelijkheid van opdrachtgevers neemt toe: zie ook
BelastingBelangen, augustus 2015: Welke risico’s loop ik met zzp-voorbeeldcontracten?
ZZP’ers zijn ook niet tevreden over de nieuwe modelcontracten. Hun online petitie is duidelijk: “Door deze
ondernemers te belasten met onnodig veel bewijslast wordt het werk belemmerd en het probleem van
schijnzelfstandigheid niet opgelost”. De petitie scoort goed, in twee dagen tijd ruim 16 duizend handtekeningen.

Staatssecretaris Wiebes wuift de kritiek op modelovereenkomsten weg. In de overeenkomsten op de site van
de Belastingdienst zijn de fiscaal relevante passages gemarkeerd, en “daarmee is inzichtelijk van welke
bepaling kan worden afgeweken zonder dat de zekerheid vervalt”. Kort daarop moest de staatssecretaris toch
een knieval maken toen bleek dat in de modelcontracten diverse bepalingen staan die ongewenst ofwel in strijd
zijn met wettelijke bepalingen. Het gaat met name om overeenkomsten waarin staat dat alle risico’s op
naheffing bij de opdrachtnemer – de ZZP-er – liggen. Dat sluit niet aan bij het voornemen om nu juist de
mogelijkheden voor naheffing bij de opdrachtgever te vergroten. En premies werknemersverzekeringen kunnen
– wettelijk – niet worden verhaald op de ZZP-er als die als werknemer wordt behandeld. Die premies zijn
wettelijk verschuldigd door de werkgever (ondanks de misleidende naam). Financiën zal de modelcontracten
aanpassen.

Commentaar
De modelovereenkomsten en de bijbehorende rolverdeling tussen opdrachtgever en ZZP-er gaan veel
discussies, geschillen en rechtszaken opleveren. Maar dit is het waar we het mee moeten gaan doen, het is niet
anders.
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Regel uw hypotheekrenteaftrek voor 2016

 

 28 februari 2016 

Houdt u er rekening mee dat uw hypotheekrenteaftrek – de aftrek van eigenwoningrente – dit jaar
waarschijnlijk een stuk lager uitvalt dan vorig jaar? Dat is het gevolg van de aanpassing van de
belastingtarieven per 1 januari 2016. De derde tariefschijf van de inkomstenbelasting (42%) is verlengd,
met € 8.656. Daardoor valt uw inkomen minder snel in het toptarief van 52%, maar dat geldt ook voor de
hypotheekrenteaftrek. En voor de hypotheekrenteaftrek in de vierde tariefschijf geldt een aangepast tarief:
dat wordt jaarlijks met een half procent verlaagd (zie ook BelastingBelangen, december 2012:
Aanpassingen nieuwe regeling renteaftrek eigen woning). In 2015 was het 51%, in 2016 wordt dat 50,5%.
Ook de reguliere tariefsverlaging van 42% naar 40,4% tast uw belastingvoordeel aan. 
Check het belastingvoordeel op uw hypotheekrenteaftrek in 2016. Zo nodig kunt u de voorlopige aanslag
over 2016 aanpassen om te voorkomen dat u het verschil later aan de fiscus – met rente – moet
terugbetalen.
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De afroommethode: geen regel, maar uitzondering

 

 27 februari 2016 

Hof Amsterdam heeft recent beslist dat het salaris van een directeur-grootaandeelhouder in eerste
instantie moet worden vastgesteld met de vergelijkingsmethode. De afroommethode komt pas aan
de orde als er geen goed vergelijkbare werknemer kan worden gevonden. Advocaat-generaal
Niessen komt in een andere procedure bij de Hoge Raad tot dezelfde conclusie. Met de aanpassing
van de gebruikelijkloon-regeling per 1 januari 2015 waarbij ‘de meest vergelijkbare
dienstbetrekking’ als toets is geïntroduceerd, is het belang van de afroommethode geminimaliseerd.

De procedure voor Hof Amsterdam heeft betrekking op de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland inzake de
senior jurist die als eenpitter zijn werkzaamheden vanuit een BV verricht. Zie ook BelastingBelangen, december
2014: DGA: éénpitter, maar toch geen afroommethode. Het Hof heeft de uitspraak van de Rechtbank bevestigd:
het salaris van een DGA moet – ook als hij de enige werknemer van de BV is – allereerst worden vastgesteld
met de vergelijkingsmethode. Er moet gekeken worden naar wat een goed vergelijkbare senior jurist die geen
aanmerkelijkbelang-aandeelhouder is, in een soortgelijke dienstbetrekking (tot 2015) zou verdienen. De
afroommethode komt pas in beeld als er geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over het gebruikelijke
loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking (sinds 1 januari 2015). Die aanpak – met deze rangorde –
vloeit voort uit de formulering en de strekking van de gebruikelijkloon-regeling.

Advocaat-generaal (AG) Niessen komt tot dezelfde conclusie
in een andere procedure. De AG overweegt dat het doel van
de regeling voor het gebruikelijk loon is om – met een
marge van 25% – het fiscale loon vast te stellen op het
niveau van een zakelijk te achten salaris. Dit betekent dat
onderzocht moet worden of in de markt hogere lonen
worden toegekend aan personen die vergelijkbare
werkzaamheden anders dan als DGA in dienstbetrekking
verrichtten. Dat is het toepassen van de
vergelijkingsmethode. De afroommethode leidt volgens de
AG niet tot de vaststelling van een vergelijkbaar loon, maar
eerder tot ‘de voor loonbetaling beschikbare winst’. Volgens
de AG mag de belastingrechter niet vrijelijk kiezen voor een
van beide methodes: als een vergelijkbaar loon voorhanden
is, kan de afroommethode niet worden toegepast. 

Commentaar
Het wachten is nu op het eindoordeel van de Hoge Raad. De
kans is groot dat ons hoogste rechtscollege de
afroommethode alleen nog maar zal toestaan voor DGA’s waarvoor  ‘in de markt’ geen vergelijking is. En dat
zijn absolute uitzonderingen. De wetgever gaat daar ook van uit: met het invoeren van de meest vergelijkbare
dienstbetrekking als toets in de gebruikelijkloon-regeling is er kennelijk altijd een vergelijkbare positie – een
comparable – te vinden. 
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Betalingsonmacht: vraag om een lagere boete

 

 29 februari 2016 

De financiële omstandigheden van een ondernemer zijn van belang voor de hoogte van een boete bij het
niet tijdig doen van een belastingbetaling, het indienen van een onjuiste aangifte loonheffing, etc.
Betalingsonmacht is een verzachtende factor bij de beoordeling van het verwijtbaar handelen, en dat
maakt het zinvol om de Belastingdienst te vragen om de boete te matigen. De Hoge Raad heeft begin
2014 aangegeven hoe de Belastingdienst én de belastingrechter met betalingsonmacht moeten omgaan bij
het vaststellen van een (lagere) boete: zie ook BelastingBelangen, april 2014: Betalingsonmacht:
spelregels voor een lagere boete.
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Box 3-heffing: disproportioneel en confiscatoir?

 

 27 februari 2016 

De vermogensrendementsheffing in box 3 is disproportioneel en in strijd met het Europees Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De heffing heeft een confiscatoir karakter als
de belastingheffing hoger is dan het met het vermogen behaalde rendement. Dat stelt
advocaat-generaal (AG) Niessen in zijn conclusie voor de Hoge Raad in een procedure over de
rechtmatigheid van de box 3-heffing. Hij pleit voor compensatie als een belastingplichtige door de
heffing heeft ingeteerd op zijn vermogen.

De belastingheffing in box 3 staat onder druk. Zie ook BelastingBelangen, april 2014: Proefprocedure tegen box
3-heffing en augustus 2015: Box 3: massaal bezwaar + gestaffeld rendement. Het kabinet wil de
vermogensrendementsheffing op termijn baseren op het werkelijk behaalde rendement, maar de overgang naar
zo’n heffing moet zorgvuldig worden voorbereid en kan daarom nog niet per 1 januari 2017 worden ingevoerd.
De heffing wordt per die datum al wel aangepast om beter aan te sluiten bij het behaalde rendement. Zie ook
BelastingBelangen, oktober 2015: Belastingplan 2016: Herziening box 3-heffing per 2017.

De procedure bij de Hoge Raad betreft de uitspraak van Hof
Den Haag waarin beslist is dat de box 3-heffing niet in strijd
is met het EVRM.
Advocaat-generaal Niessen vindt de heffing disproportioneel.
De box 3-heffing is naar positief recht een inkomensheffing.
De heffingsgrondslag moet dan verband houden met het
inkomen én de heffing moet rekening houden met het
verschil in genoten inkomsten. Dat doet de box 3-heffing
niet, en daardoor pakt die willekeurig uit. Naar financieel
resultaat is de box 3-heffing een vermogensheffing. Zo’n
heffing is in strijd met het EVRM als die hoger is dan de met
het vermogen behaalde baten. De heffing heeft dan een
confiscatoir karakter: de overheid legt beslag op een stuk
vermogen omdat gedwongen ingeteerd moet worden. De
wetgever moet in die gevallen rechtsherstel – een
compensatie – bieden. De advocaat-generaal concludeert
dat een directe ingreep van de rechter niet voor de hand ligt,
omdat een aanpassing van de box 3-heffing politieke keuzes
vergt en die zijn aan de wetgever voorbehouden. Maar de
Hoge Raad kan wel een ‘prospective overruling’ geven, een aankondiging dat de Raad wél zal ingrijpen als de
wetgever geen aanpassing doorvoert. 

Staatssecretaris Wiebes heeft direct gereageerd op de opmerkelijke conclusie. Hij blijft van mening dat de
vermogensrendementsheffing binnen de ruime beoordelingsmarge valt die de wetgever toekomt; hij baseert
zich op het leegwaarderatio-arrest waarin de Hoge Raad besliste dat het forfaitaire stelsel van box 3 geen
inbreuk vormt op het eigendomsrecht. Zie ook BelastingBelangen, april 2015: Verhuurde woningen: lagere
waardering in box 3.

Commentaar
Deze conclusie van de advocaat-generaal komt als een absolute verrassing. Wij wachten in spanning af of de
Hoge Raad dit advies zal opvolgen en de wetgever met een ‘prospective ruling’ onder druk zal zetten. 
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Rekening-courantschuld DGA: gewoon wegstrepen?

 

 26 februari 2016 

Als de DGA een schuld heeft aan zijn BV, in rekening-courant, tot een fors bedrag, en het is al lang
duidelijk dat hij die schuld niet meer kan aflossen, dan kan de DGA die schuld simpelweg
wegstrepen. Gewoon doorhalen, en weg is de schuld! Aldus het opmerkelijke advies van een fiscaal
adviseur aan tafel bij Harry Mens, in het tv-programma Business Class. 

Pim van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep, verkondigde tijdens het tv-programma Business Class met
grote stelligheid dat de Belastingdienst dit jaar hoge schulden van DGA’s aan hun BV gaat aanpakken. Het is
een van de speerpunten bij de aanslagregeling 2016. De fiscus zou de extra aandacht voor scheve
rekening-courantverhoudingen hebben gemeld op de laatste intermediairdagen. De Belastingdienst ontkent dat
alles. Woordvoerder Robin Middel van de Belastingdienst is duidelijk: "Het topic is niet in beeld als
controlethema voor het midden- en kleinbedrijf. Aandacht voor de DGA in algemene zin is er wel, maar niet het
onzakelijk lenen specifiek."

Van Rijswijk kwam ook met een opmerkelijke oplossing voor het door hem geconstateerde probleem. Als de
DGA een schuld in rekening-courant heeft, en het al langer duidelijk is dat hij die niet meer kan aflossen, kan
hij zijn schuld aan de BV eenvoudigweg afboeken. Zie ook: Belastingvrij afboeken schuld DGA aan BV.
Is dit het ‘ei van Columbus’, of too good to be true?
Er zit een kern van waarheid in, maar de oplossing is niet zo
simpel en goudgerand als die geschetst wordt. Als een DGA
al jaren een forse schuld aan zijn BV heeft, en hij die
nimmer meer kan aflossen, is de lening op enig tijdstip in
het verleden omgezet in een (vermomde) uitdeling van
winst. De opnamen in rekening-courant hebben op het
tijdstip dat de mogelijkheid van terugbetaling – objectief
bezien – is vervallen het karakter van een dividenduitkering
gekregen. De inspecteur had op dát moment moeten
handelen, en de debetstand bij de DGA in de
aanmerkelijkbelang-heffing moeten betrekken. Door dat niet
te doen, heeft hij zijn rechten verspeeld. En hij kan ook niet
navorderen want daarvoor ontbreekt het vereiste nieuw feit.
Met name dat laatste punt is kwestieus. Uit vele uitspraken
blijkt dat de inspecteur het nieuwe feit voor navordering niet
snel verspeelt. Is de aangifte verzorgd door een te goeder
naam en faam bekend staand accountants- of
belastingadvieskantoor, dan kan de inspecteur er in beginsel
van uitgaan dat de aangifte correct is. Navordering blijft dan
mogelijk. En navordering is altijd mogelijk als de belastingplichtige te kwader trouw is; de eis van een nieuw
feit vervalt dan. Dat reduceert deze oplossing tot een absolute uitzondering. Die doen zich sporadisch voor: zie
ook Rekening-courantschuld DGA en bijgeschreven rente elders in dit nummer van BelastingBelangen. 

Commentaar
Wat te mooi is om waar te zijn, is meestal ook niet waar. Het belastingrecht kent vele nuances – 50 tinten grijs
vallen er bij in het niet – maar deze ‘oplossing’ voor een hoge schuld in rekening-courant is wel erg
onwaarschijnlijk. Maar als de betreffende adviseur het wil proberen op no cure, no pay basis krijgt hij het vast
erg druk. 
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Boxhoppen met schulden: box 1 of box 3

 

 29 februari 2016 

Bent u van plan om binnenkort uw huis te gaan verbouwen. Met geleend geld? 
Dan moet u nagaan of u die lening standaard als eigenwoninglening in box 1 moet opvoeren, of dat u die
beter in box 3 kunt opvoeren. Dat dilemma is met name van belang als uw eigen woning hypotheekvrij is.
Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 400.000 hypotheekvrij, en een belast box 3
vermogen van € 200.000. U wilt € 50.000 lenen voor de verbouwing van uw woonhuis, tegen een rente
van stel 3% Doordat u geen renteaftrek op de eigenwoning heeft, hoeft u geen eigenwoningforfait tot uw
inkomen te rekenen. Als u de € 50.000 als eigenwoningschuld opneemt, verandert dat: u heeft dan een
jaarlijkse renteaftrek van € 1.500. Het eigenwoningforfait bedraagt 0,75% x € 400.000 = € 3.000. U trekt
de € 1.500 rente af; er resteert een positief bedrag van € 1.500 in box 1. Dat hoeft u niet tot uw inkomen
te rekenen vanwege ‘geen of een kleine eigenwoningschuld (wet Hillen)’. Uw belast vermogen in box 3 is
ongewijzigd € 200.000 gebleven, de te betalen box 3 heffing is € 2.400.
Als u de € 50.000 als box 3-schuld opvoert, hoeft u evenmin iets in box 1 ter zake van uw eigen woning
aan te geven: de vermindering van het eigenwoningforfait wegens geen of een kleine eigenwoningschuld
is dan € 3.000 Uw vermogen in box 3 neemt nu wel af, met € 50.000. Uw belast vermogen in box 3 is €
150.000, de te betalen box 3 heffing € 1.800.
Deze boxhop levert u een netto fiscaal voordeel van € 600 per jaar op!
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Rekening-courantschuld DGA en bijschrijving rente

 

 26 februari 2016 

Veel directeuren-grootaandeelhouders lenen geld bij de eigen BV, vaak in rekening-courant. Een
schuld in rekening-courant is direct opeisbaar, maar veel DGA’s weten uit eigen ervaring dat een
directe aflossing niet gaat lukken. Vaak is het saldo van de lening in de loop der jaren fors
opgelopen, terwijl de DGA in privé steeds minder zekerheden heeft. Als de inspecteur dan in actie
komt, biedt hij de DGA veelal alsnog de mogelijkheid om de schuld in enkele jaren af te lossen. Lukt
dat niet, dan constateert de inspecteur een dure uitdeling van winst.

Ben Dover was directeur-enig aandeelhouder van BV X. Ben had eind 2001 een schuld in rekening-courant aan
zijn BV van ruim € 2.6 miljoen. Toen de inspecteur dat constateerde greep hij in: hij sloot in mei 2005 een
vaststellingsovereenkomst (een VSO), waarin was vastgelegd dat (i) Dover geen nieuwe leningen met de BV
mocht aangaan en jaarlijks op de schuld moest aflossen tot de in de VSO genoemde bedragen, en (ii) de
inspecteur een uitdeling van winst in aanmerking kon nemen als Dover de VSO niet zou nakomen. Bij de
beoordeling van de aangiften van BV X over 2008 en 2009 constateerde de inspecteur dat de schuld in
rekening-courant niet was afgenomen maar opgelopen, tot € 3.290.676 eind 2008 en € 3.446.901 eind 2009.
Na enkele besprekingen ter inspectie stelde de inspecteur navorderingsaanslagen inkomstenbelasting – met
boete – vast, rekening houdend met een dividenduitkering van € 55.230 in 2008 en € 92.014 in 2009.
Ben Dover ging in beroep tegen die navorderingsaanslagen.
Met succes.
Rechtbank Gelderland stelde vast dat het oplopen van de
schuld in 2008 en 2009 uitsluitend veroorzaakt was door het
bijschrijven van rente. Die bijschrijving kon volgens de
Rechtbank niet worden gezien als een nieuwe lening zoals
die in de VSO verboden was. De Rechtbank vond het niet
aannemelijk dat belanghebbende zich hiervan bewust was
geweest en daardoor was de voor de opgelegde boete
vereiste opzet niet bewezen. De Rechtbank vernietigde de
navorderingsaanslag over 2009 omdat geen sprake was van
een nieuw feit: de inspecteur was ten tijde van het
vaststellen van deze aanslag in gesprek met
belanghebbende over de aangiften Vennootschapsbelasting
2008 en 2009 en daaruit had hem duidelijk moeten zijn dat
belanghebbende de bijgeschreven rente niet kon voldoen.
De inspecteur voerde nog aan dat het ontbreken van een
nieuw feit geen beletsel was voor navordering omdat
belanghebbende te kwader trouw was. De Rechtbank wees
dat verweer af. De DGA had moeten begrijpen dat de bijschrijving van rente op zijn rekening-courantschuld als
een uitdeling van winst zou worden aangemerkt omdat hij die rente niet kon betalen, maar dat betekende nog
niet dat hij bewust een onjuiste aangifte had gedaan. 

Commentaar
De DGA in deze procedure komt goed weg. Het bijschrijven van rente op een lopende lening kan bezwaarlijk als
een nieuwe lening worden aangemerkt, en door de onduidelijke vastlegging daarvan in de VSO loopt de
inspecteur de geplande correcties over 2008 en 2009 mis. Dat is voor de DGA mooi meegenomen. Voor het
restant van de rekening-courantschuld is het uitstel van executie. 
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Voorlopige aanslag VPB 2015: bespaar hoge
belastingrente

 

 29 februari 2016 

De belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting is (thans) 8,05% . Dat maakt een te late betaling
van vennootschapsbelasting tot een kostbare grap. Als u verwacht dat de BV op basis van de aangifte over
2015 fors moet bijbetalen op de eerder vastgestelde voorlopige aanslag (VA) over 2015 is het verstandig
om die aanslag tijdig aan te passen op basis van een min of meer correcte raming van de verschuldigde
belasting. U kunt wijzigingen op de voorlopige aanslag aan de Belastingdienst doorgeven zolang nog geen
aangifte is gedaan.
Uw BV kan dan de verschuldigde belasting voldoen zonder hoge rentelasten.

 

9 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Herwaarderingswinst bij verbreking fiscale eenheid:
geen HIR

 

 24 februari 2016 

Bij de overdracht van een bedrijfsmiddel tussen fiscaal gevoegde BV’s blijft de fiscale afrekening
over de stille reserve in dat bedrijfsmiddel achterwege. Binnen een fiscale eenheid (voor de
vennootschapsbelasting) zijn onderlinge transacties fiscaal niet relevant: de werkzaamheden én het
vermogen, de activa en passiva van de dochtermaatschappijen worden toegerekend aan de
moedermaatschappij, de vennootschapsbelasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. Wordt
de fiscale eenheid verbroken, dan kan de fiscus – onder voorwaarden – terugkomen op de eerdere
overdracht: het bedrijfsmiddel moet op het tijdstip van ontvoeging gewaardeerd worden op de
waarde in het economisch verkeer, en de meerwaarde op dat tijdstip wordt alsnog in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken. Rechtbank Gelderland heeft recent beslist dat die verplichte
opwaardering niet in een herinvesteringsreserve (HIR) kan worden ondergebracht.

BV X richtte in 2007 dochtermaatschappij BV Y op; die BV werd vanaf de oprichtingsdatum fiscaal gevoegd met
BV X. Direct daarop droeg BV X binnen de fiscale eenheid een pand over aan BV Y. Dat pand werd verhuurd
aan derden, aan BV Z. Het pand had bij die overdracht een waarde in het economisch verkeer van € 3 miljoen,
de fiscale boekwaarde (bij BV X) was aanzienlijk lager. Door de overdracht binnen de fiscale eenheid bleef de
fiscale afrekening over de meerwaarde van het pand achterwege.
Drie jaar later, in 2010 verkocht BV X alle aandelen in BV Y aan BV Z, de huurder van het pand. Door die
aandelenoverdracht werd de fiscale eenheid tussen BV X en BV Y verbroken. Dat had voor BV X tot gevolg dat
zij – door de werking van de antimisbruikbepaling van artikel 15ai van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 – een herwaarderingswinst van € 2.565.886 op het eerder aan BV Y overgedragen pand moest nemen. BV
X doteerde die winst aan een herinvesteringsreserve.
De inspecteur stond dat niet toe, en Rechtbank Gelderland was het daar mee eens. 
De Rechtbank stelde vast dat uit de wetsgeschiedenis van de antimisbruikbepaling duidelijk bleek dat de
wetgever een toevoeging van de herwaarderingswinst aan de HIR nadrukkelijk had afgewezen. Ook de wettekst
van de herinvesteringsreserve bood geen mogelijkheid om de herwaarderingswinst te reserveren. De wettekst
veronderstelt niet alleen een vervreemding van een bedrijfsmiddel, maar eist ook dat er sprake moet zijn van
een opbrengst die de boekwaarde van het bedrijfsmiddel overtreft. Er moet een boekwinst zijn. Bij de
herwaarderingswinst is geen sprake van een vervreemding, noch van een boekwinst. De Rechtbank verklaarde
het beroep van BV X ongegrond.

Commentaar
De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent meerdere entree- en exitheffingen. Deze uitspraak
betreft de sanctie bij verbreking van de fiscale eenheid na de overdracht van een bedrijfsmiddel met daarin een
stille reserve. De desbetreffende antimisbruikbepaling voorkomt dat de moedermaatschappij een belastbare
boekwinst op het overgedragen bedrijfsmiddel kan omzetten in een belastingvrij voordeel bij verkoop van de
aandelen – de deelneming – in de dochtermaatschappij aan wie dat bedrijfsmiddel is overgedragen. 
De wet biedt wel mogelijkheden om de belastingheffing over de herwaarderingswinst te vermijden, maar het
reserveren van die winst in een HIR hoort daar niet bij.
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Betalingsonmacht altijd per BV tijdig melden

 

 29 februari 2016 

Als de BV de verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting niet op tijd kan betalen moet de bestuurder
van de BV die betalingsonmacht tijdig melden bij de Ontvanger van de Belastingdienst. Doet hij dat niet,
dan kan hij in persoon aansprakelijk gesteld worden voor de niet betaalde belasting. De melding moet
plaatsvinden binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting betaald had moeten zijn. Bij
een naheffingsaanslag moet gemeld worden binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van die
aanslag. 
Als de betalingsonmacht betrekking heeft op meerdere BV’s die in een concern verbonden zijn, moet de
melding per BV plaatsvinden.
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Auto van de zaak: gedeeld bezit, gedeelde bijtelling

 

 27 februari 2016 

De directeur-grootaandeelhouder van een BV kan zijn auto van de zaak samen met zijn BV in
eigendom hebben. Bij een gezamenlijk bezit – stel 75% voor de BV en 25% voor de DGA – moeten
de kosten en lasten van de auto navenant worden verdeeld. Het gezamenlijk bezit werkt ook door in
de bijtelling privégebruik auto, zo heeft Hof Den Haag recent beslist. Als de DGA ook voor
privédoeleinden over de auto kan beschikken, stelt de BV haar aandeel in de auto ter beschikking en
moet over dat aandeel de bijtelling worden toegepast.

Directeur-grootaandeelhouder Bennie Bang en zijn BV deelden de eigendom van Bang’s auto van de zaak. De
BV had een aandeel van 75%, Bang van 25%. De BV had 75% van de aanschafprijs van de auto geactiveerd,
75% van de exploitatiekosten kwam voor haar rekening. Bang betaalde de andere 25%. Bang en zijn BV waren
dat gezamenlijk bezit mondeling overeengekomen. Bennie Bang kon de auto ook voor privé gebruiken. Volgens
BV X was door het gezamenlijk bezit geen sprake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak voor
privédoeleinden: het privégebruik door de DGA was 25% van het totaalgebruik en dat kwam overeen met het
aandeel van de DGA in de auto van de zaak. 
De inspecteur was het daar niet mee eens. Hij betwistte de overeenkomst tussen de DGA en de BV en stelde
vast dat de DGA toch de volledige beschikking had over de auto. Hij legde BV X een naheffingsaanslag
loonbelasting op voor de bijtelling privégebruik auto.

Rechtbank Den Haag handhaafde de naheffingsaanslag. In
hoger beroep kreeg BV X wel deels gelijk. Hof Den Haag
besliste dat BV X aannemelijk had gemaakt dat zij met haar
DGA had afgesproken dat hij de auto kon gebruiken, voor
zakelijke en privédoeleinden, en dat de kosten, lasten en
afschrijvingen van de auto door BV X voor 75% en door de
DGA voor 25% werden gedragen. Door deze opzet had BV X
haar aandeel in de auto (van 75%) aan de DGA ter
beschikking gesteld, ook voor privédoeleinden. Over dat
gedeelte moest de bijtelling worden toegepast: 25% van
75% van de cataloguswaarde van de auto moest tot het
loon van de DGA worden gerekend. Op dit loonbestanddeel
kon geen eigen bijdrage van de DGA in aftrek worden
gebracht. De bedragen die hij privé had betaald hadden
uitsluitend betrekking op zijn aandeel (van 25%) in de auto;
hij was deze bedragen niet verschuldigd voor het
privégebruik van de auto.

Commentaar
De bijtelling privégebruik auto kan niet worden voorkomen door de eigendom van de auto van de zaak te delen
tussen de werkgever en werknemer, tussen de BV en de DGA. Deze uitspraak maakt duidelijk dat het
gezamenlijk bezit duur uitpakt. De DGA/werknemer moet in privé (in casu) een kwart van de autokosten voor
zijn rekening nemen, en die kosten kan hij niet als eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. Hij
betaalt die kosten als mede-eigenaar, niet voor het privégebruik van de auto van de zaak. 
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Correctie op erfenis: geen vermindering erfbelasting

 

 27 februari 2016 

De erfgenaam die een correctie op de nalatenschap wil doorvoeren – omdat de erflater zijns inziens
niet correct heeft gehandeld – en die (een deel van) zijn erfdeel om niet overdraagt aan een
mede-erfgenaam, krijgt geen vermindering van de erfbelasting. De erfbelasting is een
tijdstipbelasting, gebeurtenissen na het tijdstip van overlijden zijn niet van belang voor de
belastingheffing.

Hettie Geldbij overleed op 9 december 2013. Tot haar nalatenschap behoorde een pakket
aanmerkelijkbelang-aandelen in BV X van 50% van het geplaatste aandelenkapitaal. BV X dreef een actieve
handelsonderneming; de BV had uitsluitend ondernemingsvermogen. Hettie’s pakket aandelen in BV X had op
de overlijdensdatum een waarde van € 101.036. Zoon Bert en dochter Carla waren de enige erfgenamen. Zoon
Bert had geen enkele bemoeienis met BV X, zijn zus Carla was wél werkzaam in de BV. Bert vond dat zijn zus
als enige recht had op zijn moeder’s aandelen in BV X: hij droeg bij notariële akte van 31 maart 2014 zijn
onverdeeld aandeel in het pakket aandelen over aan zijn zus, om niet. Bert hield die nihilprijs aan omdat de
verkrijging van de aandelen onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) vrijgesteld was van erfbelasting. Voor de
notaris stelde hij dat hij een dringende morele verplichting had om de aandelen om niet aan zijn zus over te
dragen.

In de aangifte voor de erfbelasting rekende Bert het pakket
aandelen niet tot zijn belaste verkrijging. De inspecteur en
Rechtbank Den Haag waren het daar niet mee eens. 
De Rechtbank besliste dat erfbelasting wordt geheven naar
het tijdstip van overlijden. Omstandigheden die zich daarna
voordoen zijn niet van belang voor de belastingheffing. Er
kon dan ook geen rekening worden gehouden met de
overdracht – om niet – van de aandelen door
belanghebbende aan zijn zus. De inspecteur had terecht de
helft van het pakket aanmerkelijkbelang-aandelen tot zijn
belaste verkrijging gerekend. 
Bert’s beroep op de BOF om een nihilwaardering van zijn
aandelen in BV X te verkrijgen kon niet worden gehonoreerd.
Bert kwam voor deze regeling niet in aanmerking omdat hij
niet voldeed aan het voortzettingsvereiste. Zus Carla wél:
voor haar was voor de toepassing van de BOF de situatie na
de overdracht per 31 maart 2014 beslissend. Voor Bert niet,
voor hem bleef gelden dat hij op de datum van overlijden
van zijn moeder 50% van de aandelen had verkregen, dat hij niet in aanmerking kwam voor de vrijstelling
krachtens de BOF en dat hij bij levering aan zijn zus een vordering wegens onderbedeling had verkregen.

Commentaar
De erfbelasting sluit aan bij de verkrijging op het tijdstip van overlijden. Met gebeurtenissen nadien wordt geen
rekening gehouden. Voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling geldt een uitzondering op deze regel: de
verdeling van de nalatenschap is bepalend voor de toepassing van deze regeling, mits de verdeling van de
nalatenschap – in ieder geval voor wat betreft het ondernemingsvermogen – plaatsvindt binnen twee jaar na
het overlijden. In de berechte casus kan de voortzettende zus hier gebruik van maken, de overdragende broer
niet. 
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Scheiding van tafel en bed: nog wel getrouwd, maar
fiscaal geen partners

 

 29 februari 2016 

Echtgenoten die van tafel en bed scheiden, blijven civielrechtelijk getrouwd: het is een ‘voorlopige’
scheiding die nog te repareren is, die kan worden herroepen. Fiscaal ligt dat anders: door een scheiding
van tafel en bed zijn de echtgenoten niet langer elkaar’s fiscale partner. En dat kan vergaande financiële
gevolgen hebben, vooral voor echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd: de
huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden en beide echtgenoten worden weer verantwoordelijk
voor de eigen financiën. Bezittingen, schulden, vermogen en inkomen zijn niet langer gemeenschappelijk. 
Bezint eer ge begint........
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Ongeloofwaardig testament aantastbaar?

 

 28 februari 2016 

Mijn vader is vorig jaar overleden. Hij heeft jaren geleden een testament opgemaakt, en dat nooit
meer aangepast. Wij, zijn erfgenamen, zitten nu met een testament dat volstrekt ongeloofwaardig
is. Dat treft met name zijn weduwe, onze moeder. Pa is in 1978 van haar gescheiden en vijf jaar
geleden zijn ze hertrouwd. In de daar tussenliggende jaren heeft Pa een testament opgemaakt en
daarin laat hij alles na aan zijn toenmalige vriendin. Hij is overleden zonder dat te herroepen. Die
vriendin weet ervan en claimt de gehele nalatenschap. Hoe kunnen we haar buitenspel zetten?
Kunnen we Pa’s testament nietig laten verklaren of dat aantasten?

Antwoord
Het nietig laten verklaren van een testament is bijzonder
lastig. Daarvoor gelden bijzonder strenge criteria. Ik begrijp
dat er geen reden is om de wils- of handelingsbekwaamheid
van uw vader ten tijde van het opstellen van het testament
ter discussie te stellen. Een dergelijk vormgebrek is niet aan
de orde. Een testament kan ook nietig zijn wegens strijd
met de goede zeden of de openbare orde. Of dat het geval
is, zal de rechter moeten beslissen aan de hand van de
maatschappelijke opvattingen. Een testament is
vernietigbaar, op grond van dwaling en bedrog, niet als de
uiterste wilsbeschikking tot stand is gekomen door misbruik
van omstandigheden. Voor een beroep op de nietigheid of
vernietigbaarheid van het testament doet u er verstandig
aan om een terzake gekwalificeerde advocaat in te
schakelen. 

Als er onduidelijkheden zijn over de ware bedoeling van de
erflater / testateur is uitlegging van het testament noodzakelijk. Ook hier geldt dat de spelregels moeilijk zijn.
Het testament is een eenzijdig opgesteld stuk, en de testateur – uw vader – kan niet meer worden gevraagd of
de inhoud nog wel klopt. De wet geeft drie hoofdregels voor de uitleg van testamenten:
1. gelet moet worden op de verhoudingen die de testateur in zijn uiterste wil kennelijk heeft willen regelen, en

op de omstandigheden waaronder het testament is opgemaakt;
2. daden of verklaringen van de testateur die niet in het testament zijn opgenomen mogen slechts gebruikt

worden als het testament zonder die daden of verklaringen geen duidelijke zin heeft;
3. als de testateur zich bij de aanduiding van een persoon of goed kennelijk vergist heeft, moet de beschikking

naar de bedoeling of de wens van de erflater worden uitgevoerd. Vereist is dan wel dat die bedoeling of wens
ondubbelzinnig kan worden vastgesteld.

In de wet zijn nog enkele bepalingen opgenomen om vaak voorkomende problemen bij het uitleggen van
testamenten op te lossen. Specifiek voor uw situatie is dat de bepaling dat een testament ten gunste van de
echtgenoot komt te vervallen door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed (tenzij
het tegendeel uit het testament is af te leiden). In uw situatie is het omgekeerde aan de orde: u wilt dat de
testamentaire erfstelling voor de vriendin van wijlen uw vader komt te vervallen omdat hij de relatie met die
vriendin heeft beëindigd en hertrouwd is met zijn vroegere echtgenote. Het uitleggen van een testament is
voorbehouden aan de rechter. Goede kans dat de rechter de testamentaire erfstelling voor de ex-vriendin van
wijlen uw vader zal laten vervallen op grond van uitlegging van het testament. Overlegt u een en ander met
een gekwalificeerde advocaat. 

 

15 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Kosten rechtsbijstand bij ontslag in vrije ruimte?

 

 28 februari 2016 

Onder de oude regeling kon ik als werkgever de kosten van rechtsbijstand bij ontslag belastingvrij
vergoeden aan een werknemer. Onder de werkkostenregeling is die vrije vergoeding afgeschaft.
Kan ik die kosten in de vrije ruimte belastingvrij vergoeden? Onder de WKR is een vergoeding voor
outplacement – als gerichte vrijstelling – nog wel belastingvrij te verstrekken. Kan dat ook als die
kosten onderdeel uitmaken van de transitievergoeding die ik voor ontslagprocedures van ná 1 juli
2015 verschuldigd ben?

Antwoord
Een werkgever kan de vrije ruimte uitsluitend benutten voor vergoedingen die aan te merken zijn als loon uit
tegenwoordige dienstbetrekking. Als de vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand of outplacement deel
uitmaken van een ontslaguitkering of transitievergoeding kan de vrije ruimte veelal niet worden benut, omdat
dergelijke uitkeringen bij het einde van de dienstbetrekking in de regel als loon uit vroegere dienstbetrekking
moeten worden aangemerkt. Daardoor zou het inderdaad niet meer mogelijk zijn om vergoedingen voor
advocaatkosten bij ontslag en outplacement onbelast uit te keren.
Financiën heeft dit effect inmiddels onderkend en daarvoor een oplossing geboden. Goedgekeurd is dat loon uit
vroegere dienstbetrekking toch onder de vrije ruimte kan worden gebracht en als eindheffingsloon kan worden
aangewezen. Vereist is dan wel dat de werknemer tegelijkertijd loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt
uitgekeerd. U kunt dat regelen door bijvoorbeeld de werknemer tegelijk met de ontslagvergoeding zijn nog
openstaande vakantiedagen uit te betalen.
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Modelcontracten: let op de BTW

 

 29 februari 2016 

De modelcontracten van de Belastingdienst ter vervanging van de VAR kunnen voor problemen zorgen bij
de heffing van omzetbelasting. In diverse modelovereenkomsten wordt gewerkt met een
opdrachtverstrekking. Dat uitlenen van personeel is belast met BTW, tenzij een vrijstelling van toepassing
is. Bij de modelcontracten voor medici is er geen BTW-gevolg als het contract betrekking heeft op een
BIG-ger die een medische dienst gaat verrichten die onder een vrijstelling valt. Maar bij het modelcontract
voor een gastdocent in het wettelijk geregeld onderwijs ligt dat anders. Daar geldt wel een goedkeuring
voor een BTW-vrije invulling, maar voor toepassing daarvan moet het initiatief bij de onderwijsinstelling
liggen. En dat wringt met de vereiste zelfstandigheid van de ZZP-er. 
Als de BTW bij de opdrachtgever blijft ‘hangen’ – als hij die niet als voorbelasting in aftrek kan brengen –
heeft dat een kostprijsverhogend effect. U kunt deze BTW-sores ondervangen door te werken met een
overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’, of door een zogenaamde pot-overeenkomst aan te gaan.
Vraag uw BTW-specialist naar de details!
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Kostenegalisatiereserve voor oud onderhoud?

 

 28 februari 2016 

Mijn vastgoedportefeuille heb ik onlangs kunnen uitbreiden met enkele panden in het centrum van
Amsterdam. Prachtige, oude panden, maar wel met veel (achterstallig) onderhoud. Als ik die weer
goed in de verhuur wil krijgen moet er flink aan worden opgeknapt. Dat gaat me teveel kosten om
dat direct uit te voeren, dus denk ik erover om een kostenegalisatiereserve te vormen voor een
grote onderhoudsbeurt in 2020. Volgens een offerte van mijn aannemer gaan die werkzaamheden
dan zeker € 500.000 kosten. Kan ik de komende vijf jaar jaarlijks € 100.000 ten laste van de winst
reserveren? 

Antwoord
Dat denk ik niet. 
De kostenegalisatiereserve (KER) is in feite een voorziening die de ondernemer ten laste van de winst kan
vormen tot een gelijkmatige verdeling van kosten en lasten. In de rechtspraak worden aan de KER de volgende
cumulatieve, eisen gesteld:
• er moet sprake zijn van kosten en lasten die ongelijkmatig door de bedrijfsuitoefening worden opgeroepen.

Reservering is slechts mogelijk voor kosten en lasten, niet voor toekomstige kapitaalsuitgaven. Dus wel voor
de kosten van onderhoud, niet voor de te activeren kosten van verbetering. En de kosten en lasten moeten
over een reeks van jaren – ongelijkmatig – door de bedrijfsuitoefening worden opgeroepen.

• de kosten moeten zijn veroorzaakt door de bedrijfsuitoefening in het jaar waarin de reserve wordt gevormd.
Anders gezegd, er moet een oorzakelijk verband bestaat tussen de opgetreden kosten en lasten én de
bedrijfsuitoefening in het jaar van reservering.

• de uitgaven moeten leiden tot een piek in de uitgaven. De uitgaven moeten een substantieel bedrag belopen
in relatie tot de onderhoudskosten over de gehele economische levensduur van het bedrijfsmiddel, het
vastgoed.

Naast deze vereisten moet uiteraard ook worden voldaan worden aan algemene, uit goedkoopmansgebruik
voortvloeiende vereisten. Zo mag niet volstrekt willekeurig aan de KER worden gedoteerd – in een winstjaar
wél, in een verlies jaar niet – én er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de uitgaven zich zullen
voordoen.

In uw situatie wordt niet voldaan aan de tweede KER-eis
(aannemende dat de in 2020 geplande werkzaamheden
uitsluitend betrekking hebben op onderhoud, en niet op te
activeren verbeteringen). 
De onderhoudskosten zijn niet veroorzaakt door de
bedrijfsvoering in de jaren waarin u wilt reserveren, die
kosten zijn grotendeels, zo niet volledig, veroorzaakt in de
jaren dat u de panden nog niet in eigendom had. U heeft de
panden met veel achterstallig onderhoud gekocht, en dat zal
de koopsom hebben gedrukt. Die lagere koopsom heeft
gevolgen voor de opbouw van de KER, zo heeft de
belastingrechter al weer jaren geleden beslist. U mag het
onderhoud van vóór de aankoop niet inhalen. U kunt slechts
een KER vormen voor de kosten van onderhoud die zijn
ontstaan tijdens uw bezitsperiode.
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Fiscale eenheid VPB: ongedaan te maken?

 

 28 februari 2016 

Mijn holding-BV heeft in augustus vorig jaar alle aandelen verworven in een BV van een
toeleveringsbedrijf. Die dochter-BV is per direct – op 26 augustus 2015 – in onze fiscale eenheid
opgenomen (het boekjaar van de fiscale eenheid én van de nieuwe dochter-BV loopt van 1 juli tot
en met 30 juni). Ik dacht met die fiscale voeging een verstandige zet te doen, maar dat pakt anders
uit. Mijn holding-BV heeft een – terecht afgewaardeerde – vordering op de dochter-BV, en die moet
haar schuld door het aangaan van de fiscale eenheid op datzelfde lagere bedrag waarderen. Dat
leidt tot een forse winstneming bij de dochter-BV, en dat kost vennootschapsbelasting. Dat gevolg
had ik niet voorzien; ik ben daar later door mijn adviseurs op gewezen. Kan ik de verplichte
winstneming op de schulden bij de dochter-BV nog voorkomen? Kan ik de fiscale eenheid
terugdraaien?

Antwoord
De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent meerdere entree- en exitheffingen. Diverse wettelijke
bepalingen verplichten tot winstneming bij de voeging, of de ontvoeging. In uw situatie is sprake van de
entreeheffing tengevolge van de verplichte gelijke waardering van vorderingen en schulden tussen de moeder-
en dochtermaatschappij bij het aangaan van de fiscale eenheid. Die gelijke waardering is noodzakelijk om de
cijfers van moeder en dochter te kunnen consolideren. 
De wet verplicht tot een gelijke waardering op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan de totstandkoming
van de fiscale eenheid. In uw situatie heeft de moedermaatschappij haar vordering – zo begrijp ik van u –
terecht afgewaardeerd. De dochtermaatschappij moet diezelfde waardering aanhouden op de fiscale balans
direct voorafgaand aan de fiscale voeging, en dat betekent dat zij een (boekhoudkundige) winst op haar schuld
maakt. De dochtermaatschappij kan die ‘papieren’ winst veelal verrekenen met compensabel verlies – de
moedermaatschappij zal haar vordering hebben afgewaardeerd wegens slechte bedrijfsresultaten van de
dochter – maar als dat compensabel verlies ontoereikend is leidt de winstneming bij de dochtermaatschappij tot
belastingheffing. 

Het voorkomen van winstneming bij de dochtermaatschappij is wel mogelijk, maar dat vergt maatregelen vóór
de totstandkoming van de fiscale eenheid. Denk aan kwijtschelding van de vordering, omzetting in
aandelenkapitaal, het wijzigen van de leningsvoorwaarden zodat de schuld als eigen vermogen gaat
functioneren. En dat lukt in uw situatie niet meer.
Er is nog wel een andere oplossing voor uw probleem. 
Een eenvoudige oplossing: als de fiscale eenheid nog binnen het lopende boekjaar wordt verbroken, wordt die
eenheid geacht nooit tot stand te zijn gekomen. De wet bepaalt expliciet dat bij een voeging én ontvoeging in
de loop van hetzelfde boekjaar de fiscale eenheid geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen. U kunt deze
escape benutten omdat het boekjaar van zowel uw holding-BV als de dochter-BV van 1 juli tot en met 30 juni
loopt. Bij verbreking van de fiscale eenheid vóór 30 juni 2016 vervalt de fiscale voeging per 26 august 2015
alsnog. U kunt de fiscale eenheid eenvoudig verbreken – zonder aandelen in de dochter-BV te verkopen – door
het boekjaar van de dochter-BV statutair aan te passen zodanig dat het niet meer gelijk loopt met dat van uw
holding-BV.
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Vervang de VAR op tijd

 

 29 februari 2016 

Op 1 mei vervalt de VAR. Als opdrachtgever bent u dan niet langer gevrijwaard voor de inhouding en
afdracht van loonheffing over de beloning van de door u ingeschakelde ZZP-ers. Zorg ervoor dat u op tijd
maatregelen treft om uw risico’s in dezen te beperken. Check van welke door de fiscus goedgekeurde
modelcontracten u gebruik kunt maken. U kunt kiezen uit algemene modelovereenkomsten,
voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten op de site
van de Belastingdienst. Zie ook ZZP-ers, de VAR, en (foute) modelcontracten in dit nummer van
BelastingBelangen.
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Een profijtelijke overstap: van BV naar eenmanszaak

 

 29 februari 2016 

De belastingheffing over winst uit onderneming in ons land is niet rechtsvormneutraal. De
verschillen in belastingdruk tussen de eenmanszaak en de BV zijn zo groot dat ondernemers zich
steeds weer moeten afvragen of de rechtsvorm van hun onderneming nog wel fiscaal optimaal is.
Het kabinet heeft vorig jaar een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ingesteld naar de
verschillen in belastingdruk tussen IB-ondernemers en DGA’s. De commissie heeft recent rapport
uitgebracht en geadviseerd om de verschillen te verkleinen, maar het kabinet heeft bij monde van
minister Asscher van Sociale Zaken laten weten er voorlopig niets aan te (kunnen of willen) doen.
Het wachten is op de belastingherziening. 
Voor ondernemers en hun adviseurs blijft het verschil in belastingdruk een bron van inkomen. Het
beste van twee werelden komt binnen bereik als de ondernemer met een eenmanszaak én een BV
onderneemt. Daarbij kan een firma tussen de DGA en zijn BV leuke fiscale voordelen bieden. Een
fraai voorbeeld van zo’n profijtelijke combinatie blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank
Noord-Holland. Een voorbeeld ter navolging!

De casus
Wil Rijk was directeur-enig aandeelhouder van zijn Beheer-BV; de aandelen waren gecertificeerd; Wil had alle
certificaten en was enig bestuurder van de Stichting administratiekantoor (STAK). Op 21 juli 2011 verwierf
Beheer-BV van een derde alle aandelen in Groep-BV, die op haar beurt alle aandelen in Werk-BV bezat. Deze
laatste BV exploiteerde een metaalbehandelingsbedrijf. Wil Rijk en de Werk-BV gingen op 13 september 2011 –
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 – een vennootschap onder firma (VOF) aan. 
Schematisch zag de structuur er als volgt uit:

Bij het aangaan van de VOF bracht Werk-BV haar ondernemingsactiviteiten in, en Wil Rijk zijn arbeid. Zij
spraken de winstverdeling als volgt af: ieder der vennoten kreeg een vergoeding van 4% over diens kapitaal in
de firma bij aanvang van het boekjaar, Wil Rijk kreeg een (voorafgaande) arbeidsbeloning van € 60.000 per
jaar en de daarna resterende winst werd 50-50 verdeeld.
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Wil Rijk had bij de verwerving van de aandelen Groep-BV van de verkoper – een derde – ook het bedrijfspand
gekocht waarin Werk-BV haar onderneming dreef. Wil Rijk rekende dat pand tot zijn buitenvennootschappelijk
ondernemingsvermogen en verhuurde het vanaf 13 september 2011 aan de VOF. 
Wil Rijk had over de eerste zes maanden van 2011 nog een salaris van Beheer-BV genoten, waarop de
verschuldigde loonheffing was ingehouden. Vanwege zijn aantreden in de VOF per 1 januari 2011 draaide de BV
die loonbetaling terug en corrigeerde een en ander in de loonaangifte van juli 2011. Wil Rijk had vanaf 1 juli
2011 een urenadministratie bijgehouden, waaruit bleek dat hij over het tweede halfjaar 2011 als firmant 1.325
uren had besteed aan het metaalbehandelingsbedrijf. Daardoor kwalificeerde hij als startende IB-ondernemer
voor de ondernemersfaciliteiten. Wil Rijk benutte de WAS, de willekeurige afschrijving starter en schreef €
301.800 af op het aan de VOF verhuurde pand. Zijn inkomen in box 1 over 2011 werd daardoor negatief, tot
een bedrag van € 107.730; Wil claimde carryback van dat verlies om de belasting over zijn salaris uit de BV in
de voorgaande drie jaren terug te krijgen. Zie voor deze opzet ook BelastingBelangen, oktober 2009: Uw
bedrijfspand: optimaal investeren én afschrijven.

De reactie van de fiscus
De inspecteur verzette zich tegen zoveel belastingvoordeel:
hij sloeg hard terug. 
Hij corrigeerde Wil Rijk’s inkomen in box 1 met € 275.799.
Hij stelde dat Wil Rijk over 2011 niet aan het urencriterium
had voldaan en derhalve niet in aanmerking kwam voor de
ondernemersfaciliteiten, waaronder de willekeurige
afschrijving op het bedrijfspand. Hij betwistte ook de
terugwerkende kracht van de VOF tot 1 januari 2011 omdat
die terugrekening ingegeven was door een incidenteel
fiscaal voordeel. 
De inspecteur stelde voorts dat Wil Rijk’s certificaten van
aandelen in Beheer-BV door het aangaan van de firma tot
het verplichte ondernemingsvermogen gerekend moesten
worden. Dat leidde tot een fictieve vervreemding van de
certificaten; de inspecteur berekende het voordeel uit
aanmerkelijk belang op € 555.692 en corrigeerde dat
bedrag in box 2. 

Wil Rijk ging tegen al die correcties in bezwaar en vervolgens in beroep, bij Rechtbank Noord-Holland.

De beslissing van de Rechtbank
De Rechtbank moest beslissen over twee vraagpunten:
1. heeft Wil Rijk voldaan aan het urencriterium over 2011 en heeft hij mitsdien recht op de

ondernemersfaciliteiten, waaronder met name de willekeurige afschrijving starter; en
2. zijn de certificaten van aandelen in Beheer-BV door het aangaan van de VOF tot het verplichte

ondernemingsvermogen van Wil Rijk gaan behoren zodat sprake is van een fictieve vervreemding.

De Rechtbank besliste als volgt.
Voor de beantwoording van de vraag of Wil Rijk aan het urencriterium had voldaan moest allereerst worden
beoordeeld vanaf wanneer de VOF in fiscaal-juridische zin was aangegaan. De firma-akte was op 13 september
2011 ondertekend, en in de akte was opgenomen dat de VOF met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 was
aangegaan.
Wil Rijk verdedigde de terugwerkende kracht, met een beroep op een beleidspublicatie van Financiën van
februari 2010 waarin die terugwerkende kracht bij het aangaan van een firma is goedgekeurd. Financiën heeft
daarbij nadrukkelijk aangegeven dat die terugwerkende kracht dan ook geldt voor toepassing van de
ondernemersfaciliteiten. De inspecteur betwistte dat: Financiën heeft de goedkeuring onder voorwaarden
gegeven, en een van de voorwaarden is dat de terugwerkende kracht niet gericht mag zijn op het behalen van
een incidenteel fiscaal voordeel. En dat was volgens de inspecteur wel het geval: Wil Rijk kon door de
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terugwerkende kracht de ondernemersfaciliteiten over 2011 benutten, zonder terugwerkende kracht zou dat
niet mogelijk zijn. 
De Rechtbank wees dat verweer af. 
Het ontstaan van de VOF had tot gevolg dat Wil Rijk recht kreeg op het toepassen van de
ondernemersfaciliteiten. Dat was geen incidenteel, maar een permanent voordeel dat zich over een reeks van
jaren kon voordoen. De Rechtbank overwoog daarbij dat niet gesteld noch aannemelijk was dat de VOF niet
van structurele aard zou zijn. De Rechtbank wees de inspecteur er fijntjes op dat als het kunnen benutten van
de ondernemersfaciliteiten als een incidenteel fiscaal voordeel moest worden beschouwd, op grond van de
goedkeuring nimmer terugwerkende kracht toegekend zou kunnen worden aan een firma waarbij natuurlijke
personen zijn betrokken. Verder leidde de toepassing van de willekeurige afschrijving niet tot afstel van
belastingheffing, maar alleen tot uitstel. Ook in die zin kon niet worden gesteld dat er sprake was van
incidenteel fiscaal voordeel. 
De Rechtbank concludeerde dat de VOF voor fiscale doeleinden was ingegaan per 1 januari 2011. En daarmee
was voor de vraag of Wil Rijk aan het urencriterium had voldaan beslissend het aantal uren dat hij vanaf 1
januari 2011 aan werkzaamheden had verricht voor het metaalbehandelingsbedrijf in de VOF. De Rechtbank
vond niet aangetoond dat Wil Rijk in de eerste zes maanden van 2011 voor de VOF had gewerkt. Hij stond in
die maanden nog op de payroll van Beheer-BV, en de werkzaamheden die hij in loondienst van deze BV had
verricht konden niet worden toegerekend aan de VOF. Wil Rijk had in het tweede halfjaar van 2011
aantoonbaar in totaal 1.325 uren besteed aan werkzaamheden voor het metaalbehandelingsbedrijf. Daarmee
had hij alsnog aan het urencriterium voldaan. De inspecteur kon het tegendeel niet adequaat onderbouwen. 

De Rechtbank beantwoorde de eerste vraag bevestigend: Wil Rijk had in 2011 voldaan aan het urencriterium
en daardoor recht op toepassing van de ondernemersfaciliteiten, waaronder – met name – de willekeurige
afschrijving starter op het pand. De door de inspecteur aangebrachte correctie van € 275.799 in box 1 werd
vernietigd.

Ook de tweede vraag werd in het voordeel van Wil Rijk beslist. 
De Rechtbank vond dat certificaten van aandelen in Beheer-BV niet tot Wil Rijk’s ondernemingsvermogen
konden worden gerekend. Van de certificaten kon niet worden gezegd dat het bezit daarvan uitsluitend van
belang was voor de uitoefening van de onderneming in de VOF. De bedrijfsactiviteiten van Beheer-BV hadden
weinig tot niets van doen met het metaalbehandelingsbedrijf, nu de BV enkel functioneerde als de pensioen-BV
van Wil Rijk. 
De inspecteur voerde nog aan dat Wil Rijk door zijn positie als aandeelhouder in Beheer-BV in staat was om de
onderneming in de VOF te besturen. De Rechtbank wees die – gezochte – stelling af: Wil Rijk kon als vennoot
invloed uitoefenen op de onderneming in de VOF. 

De Rechtbank besliste dat geen sprake was van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijkbelang-aandelen.
De door de inspecteur aangebrachte correctie van € 555.692 in box 2 werd vernietigd. 

De conclusie
De uitkomst is een profijtelijke overstap van de BV naar de eenmanszaak.
Een voorbeeld ter navolging! 
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Kilometervergoeding bij meerijden?

 

 28 februari 2016 

Een paar van mijn werknemers carpoolen. Ik betaal ieder van hen 19 cent per kilometer voor het
woon-werkverkeer. Dat kan belastingvrij. De chauffeur van die carpoolers vroeg mij laatst of hij
niet een wat hogere kilometervergoeding kon krijgen. Dat kon ik dan wel verrekenen met de
vergoeding van zijn meerijders, die waren ermee akkoord dat hun vergoeding omlaag ging. Mag dat?
En een van de meerijdende werknemers woont echt een eind uit de route. Kan ik de chauffeur voor
die omrijkilometers ook belastingvrij 19 cent vergoeden?

Antwoord
U kunt inderdaad een belastingvrije vergoeding van 19 cent
per kilometer aan uw carpoolers betalen, maar daarvoor
gelden wel enkele voorwaarden. De werknemers moeten –
desgewenst bij toerbeurt – met hun privéauto het
woon-werkverkeer afleggen, en u als werkgever mag het
carpoolen niet organiseren. Doet u dat wel, dan is er sprake
van het vervoer vanwege de werkgever en kunt u
uitsluitend de chauffeur een belastingvrije vergoeding van
19 cent geven. U mag als werkgever het initiatief van uw
werknemers wel ondersteunen. Dat is geen organiseren.
Ook kunt u zonder problemen een belangstellingsregistratie
houden onder uw werknemers of het carpoolen promoten
door in de kantine een rijschema op te hangen. Of uw
werknemers vragen hoe zij onderling het carpoolen geregeld
hebben. Dat u als werkgever weet dat de meerijders hun
reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk afdragen aan de
chauffeur doet niet terzake. Maar die afdracht mag u niet
(via de loonadministratie of anderszins) regelen: dat moeten
de werknemers onderling regelen. 

U kunt de chauffeur niet een hogere kilometervergoeding geven dan de meerijders. Als u dat doet, stelt u vast
wie de chauffeur is (moet zijn), en dan bent u de organisator. Voor de chauffeur is dan alles boven de 19 cent
belastbaar loon, voor de meerijders de volledige (lagere) vergoeding. 
Ook het vergoeden van omrijkilometers aan de chauffeur is niet toegestaan. U kunt ieder van de carpoolers de
kilometers x 19 cent vergoeden voor de afstand van hun individuele woon-werkverkeer, heen en terug. De
meerijders kunnen hun vergoeding – deels – afdragen aan de chauffeur en daarmee moeten zijn
omrijkilometers gedekt zijn. U kunt daar op straffe van een belastbare reiskostenvergoeding niet in bijspringen. 

 

24 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Investeer met investeringsaftrek

 

 29 februari 2016 

De ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert heeft recht op investeringsaftrek. De wet kent drie
soorten aftrek: de kleinschaligheidsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de
milieu-investeringsaftrek (MIA).
De KIA bedraagt 28% van de investering (tot een investeringsbedrag van € 56.024, daarboven is de aftrek
een vast bedrag van € 15.687 tot een investeringsbedrag van € 103.748, en daarboven neemt de aftrek
gradueel af tot nihil bij € 311.242 aan investeringen). 
De EIA kent een gebruikelijke aftrek van 58%, de MIA van 36%. De EIA en de MIA gelden uitsluitend voor
specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen, zie: Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016.
De EIA en de MIA kunnen niet samenlopen, een van beiden kan wél samengaan met de KIA. Dat betekent
dat een ondernemer voor bepaalde investeringen maar liefst 86% aan investeringsaftrek (KIA plus EIA)
kan claimen. Dat laat u toch niet liggen?
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Lagere bijtelling privégebruik auto bij actiemodel?

 

 28 februari 2016 

Eind vorig jaar heb ik in mijn BV een nieuwe auto voor mezelf gekocht. Het is een actiemodel; ik heb
de auto met korting gekocht voor € 47.635, de catalogusprijs is € 55.624. Over welk bedrag moet ik
de bijtelling berekenen, de actieprijs, of toch de – niet betaalde – catalogusprijs?

Antwoord
De wet is op dit punt glashelder: u moet voor de bijtelling privégebruik auto uitgaan van de catalogusprijs in de
zin van (artikel 9 van) de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De wetgever heeft
nadrukkelijk gekozen voor een objectivering van de grondslag voor de bijtelling om de waardeveranderingen
ten opzichte van de catalogusprijs uit te sluiten. Het gaat hierbij om de catalogusprijs van de auto die door de
fabrikant of importeur bekend gemaakt is aan de dealers. Of de dealer de desbetreffende auto goedkoper heeft
kunnen inkopen, of deze om een andere reden voor een lager bedrag te koop aanbiedt aan consumenten doet
er niet toe. En actiemodellen kunnen niet worden aangemerkt als een afzonderlijke categorie auto’s waarvoor
een afzonderlijke catalogusprijs kan worden gehanteerd. Rechtbank Gelderland heeft recent in deze zin ook
beslist: u moet de bijtelling toepassen op de catalogusprijs van de auto.
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Uurtje factuurtje, direct winstnemen?

 

 28 februari 2016 

Als vrije beroeper declareer ik mijn werkzaamheden per uur. Dat declaratiesysteem is wijd en zijd
verbreid in de advieswereld waarin ik werkzaam ben. Ik heb onlangs controle van de fiscus gehad
en de belastingcontroleur neemt het standpunt in dat ik door per uur te declareren geen
onderhanden werk kan opvoeren aan het eind van het boekjaar. Al het werk dat ik in een jaar tot en
met 31 december, tot aan het eind van die werkdag heb gedaan, is op de balansdatum declarabel, of
de klus nu af is of niet. Door die declarabele vorderingen (inclusief winstopslag) te activeren wordt
de winst vervroegd, en moet ik over de winst eerder belasting betalen. Mijn adviseur heeft me daar
nog nooit op gewezen. Wie heeft er gelijk?

Antwoord
De controleur van de Belastingdienst heeft het bij het rechte
eind. 
Als u consequent de bestede uren bij uw afnemers in
rekening brengt, kunt u inderdaad per het einde van een
kalenderjaar vaststellen welke declaraties u kunt opmaken
en verzenden. Met uw interne urenadministratie kunt u
bepalen hoeveel uren u voor welke cliënt hebt gewerkt. Het
activeren van de declarabele vorderingen – inclusief
winstopslag – is dan geboden, en u realiseert daardoor
fiscaal winst. Of u de facturen op dat tijdstip ook
daadwerkelijk hebt verzonden is niet van belang: u bent
contractueel gerechtigd om uw werkzaamheden te
declareren, het zijn declarabele vorderingen. Binnen dit
stelsel heeft u inderdaad geen onderhanden werk. De Hoge
Raad heeft al weer jaren geleden beslist dat bij het
uurtje-factuurtje systeem direct per uur een declarabele
vordering ontstaat en er mitsdien geen onderhanden werk
resulteert. Dat arrest betreft een maatschap van
belastingadviseurs en advocaten.
Als u – naast het uurtje factuurtje systeem – ook werkzaamheden voor een vaste prijs verricht kan dat wel in
onderhanden werk resulteren. Zeker als er sprake is van specifieke werkzaamheden van gespecialiseerde aard.
U gaat dan het risico aan dat u de te verrichten werkzaamheden niet binnen de geplande tijd en het
afgesproken budget kunt voltooien. Als bij deze werkzaamheden de opdracht nog niet is afgerond kan fiscale
winstneming worden uitgesteld tot het tijdstip waarop de opdracht wordt afgerond. Voorziet u vóór afronding
van de opdracht dat u het niet gaat redden in de afgesproken tijd, dan kunt u al eerder verlies nemen op de
desbetreffende opdracht. 
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Smartengeld? Check de smartengeldgids

 

 29 februari 2016 

Heeft een van uw werknemers onder werktijd een ongeval opgelopen? En bent u aansprakelijk gesteld
voor letselschade? Met de smartengeldgids kunt u achterhalen welke bedragen aan smartengeld bij welk
letsel door de Nederlandse rechter in de afgelopen jaren zijn toegewezen. Zie ook www.smartengeld.nl
voor deze lugubere informatiebron: de gids geeft een indicatie, meer niet.
Als u als werkgever smartengeld aan de werknemer moet uitkeren vanwege lichamelijk of psychisch letsel,
kan zo’n uitkering belastingvrij zijn. U kunt dat belastingvrije karakter verdedigen met een beroep op het
zogenaamde Smeerkuilarrest (uit 1983), waarin de Hoge Raad besliste dat zo’n uitkering wel opkomt uit
de dienstbetrekking, “maar niet zozeer dat deze als daaruit genoten moet worden beschouwd”. Een
belastingvrije uitkering betekent voor u als werkgever dat de uitkering op een wat lager bedrag kan
worden vastgesteld. Berust de uitkering op afspraken in de (collectieve) arbeidsovereenkomst of op een
rechtspositionele regeling dan is de uitkering wel belast loon. Er is dan een directe verbondenheid met de
dienstbetrekking omdat de uitkering zonder de dienstbetrekking niet aan de orde zou zijn geweest.
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De Belastingtelefoon: een dikke onvoldoende

 

 27 februari 2016 

De Consumentenbond geeft de Belastingtelefoon weer een dikke onvoldoende. Een vier; over 2014
was het nog een 4,6. De telefonische hulpdienst van de Belastingdienst scoort al vier jaar lang
onder de maat. De Tweede Kamer heeft vorig jaar diverse verbeteringen afgedwongen, maar die
hebben nog niet mogen baten. De Belastingdienst is het niet eens met de uitkomsten van het
onderzoek door de Consumentenbond: volgens de fiscus worden negen op de tien telefoontjes goed
beantwoord. De Belastingdienst gaat de resultaten wel nader beoordelen ‘om te kijken waar we
kunnen verbeteren’.

De Consumentenbond heeft in november 2015 de Belastingdienst met ‘mystery-bellers’ 100 keer gebeld, met
10 verschillende vragen, over van alles en nog wat. De kwaliteit van de antwoorden laat sterk te wensen over.
Financiën heeft vorig jaar aangekondigd dat moeilijke vragen voortaan direct worden doorgegeven aan een
gespecialiseerde medewerker. Dat gebeurt ook, bij 60% van de telefoontjes werd de mystery-beller van de
Bond door minstens twee personen te woord gestaan, maar deze aanpak levert niet meer correcte antwoorden
op. Een doorverwijzing naar een externe adviseur – ook een van de verbeteringen uit 2015 – kwam bij de 100
telefoontjes geen enkele keer voor. Een ander verbeterpunt is om relatief eenvoudige vragen door te verwijzen
naar de informatie op de website van de Belastingdienst. Vier op de 100 bellers werden doorverwezen. Zie voor
meer informatie Consumentenbond, 23 februari 2016: Weer onvoldoende voor de Belastingtelefoon.

Financiën wijst de uitkomst van het onderzoek af. Volgens
de woordvoerder van Financiën “komen de bevindingen van
de Consumentenbond niet overeen met eigen onderzoek.
Onderzoeksbureau IPSOS voert voor ons continu onderzoek
uit naar de Belastingtelefoon en daaruit blijkt dat in 2015
89% van de vragen goed wordt beantwoord”.

De Consumentenbond adviseert belastingplichtigen die niet
op de informatie van de Belastingtelefoon durven te
vertrouwen, om hun vraag schriftelijk voor te leggen aan
een belastinginspecteur. Als de afwikkeling van de aangifte
dan later anders verloopt dan gedacht, is bewijs voorhanden
dat een en ander vooraf is afgestemd. Of schakel een
belastingadviseur in. 

Commentaar
De Belastingdienst krijgt op jaarbasis zo’n 150 miljoen
brieven, 15 miljoen telefoontjes en 250.000
bezwaarschriften te verwerken. Dat is een massieve workload. Dat er bij de afwikkeling daarvan wel eens wat
fout gaat is goed te begrijpen. Maar vier jaar achtereen een dikke onvoldoende scoren bij het meest
publieksgerichte onderdeel van de Belastingdienst – de Belastingtelefoon – is niet goed te praten. De kritiek
van de Consumentenbond is netjes getoonzet. Op de NOS-Facebookpagina is dat wel anders: ‘ook na 20 keer
doorverbinden heeft niemand een passend antwoord’. Ook de wachttijden worden gehekeld. Het belang van
een correct antwoord op vragen van belastingplichtigen is evident. Uit onderzoek van het platform
Belastingbutler.nl blijkt dat Nederlanders in 2014 door onwetendheid bijna 2 miljard euro bij de Belastingdienst
lieten liggen. Een telefoonteam dat de mensen aan de juiste informatie helpt, is dan ook onontbeerlijk. De
staatssecretaris is – opnieuw – aan zet. 
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Alimentatie: belast door schuldverrekening

 

 26 februari 2016 

Partneralimentatie is – als een aangewezen periodieke uitkering – belast op het tijdstip waarop de
uitkeringen zijn ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend geworden of
vorderbaar en tevens inbaar zijn. Ex-echtgenoten die hun onderlinge financiële rechten en plichten
afwikkelen en dat in een vaststellingsovereenkomst (VSO) uitwerken, moeten er op bedacht zijn dat
zo’n VSO onverwachte fiscale gevolgen kan hebben. Zo kan een reeks van toekomstige
alimentatie-uitkeringen ‘plotsklaps’ belast zijn, ook al zijn die uitkeringen niet cash ontvangen,
omdat die verrekend zijn met een schuld van de alimentatiegerechtigde. Voor de
alimentatieplichtige ex-echtgenoot levert dat dan een even grote fiscale aftrekpost op.

Kees en Janny Spekken-Bonen waren eind 2004 op huwelijkse voorwaarden gehuwd, begin 2008 werd hun
huwelijk ontbonden. In oktober 2009 besliste Rechtbank Leeuwarden dat de vrouw een alimentatie van € 1.580
per maand aan de man moest betalen, en wel – vanwege de korte duur van het huwelijk – gedurende drie jaar,
tot oktober 2012. De vrouw vond die alimentatie te hoog en vroeg om herziening. Bij die procedure kwamen de
ex-echtgenoten overeen om hun financiële rechten en plichten definitief af te wikkelen. In een
vaststellingsovereenkomst werd vastgelegd dat de echtelijke woning zou worden verkocht en de
netto-opbrengst 50-50 zou worden verdeeld, dat de alimentatieverplichting voor de vrouw verviel, en dat
partijen ‘ter zake van alle overige vorderingen finaal jegens elkaar zijn gekweten’.

De vrouw voerde in haar aangifte over 2010 een aftrekpost
op van € 51.336 voor de alimentatie over de periode 1
januari 2010 tot oktober 2012. Zij stelde dat zij die
alimentatie had voldaan middels verrekening met een
vordering die zij op de man had bij het aangaan van de VSO.
Zij toonde de inspecteur aan dat zij op dat tijdstip een
vordering van afgerond € 65.000 op de man had. Die
vordering had zij laten vallen en als tegenprestatie was haar
alimentatieverplichting vervallen. 
De inspecteur accepteerde de aftrekpost bij de vrouw, en
corrigeerde datzelfde bedrag bij de man middels een
navorderingsaanslag. Die verzette zich tegen die aanslag,
maar Hof Arnhem-Leeuwarden stelde de inspecteur in het
gelijk. De inspecteur had overtuigend aangetoond dat de
man bij het sluiten van de VSO een schuld aan de vrouw
had van afgerond € 65.000 en dat de man recht had op een
bedrag aan alimentatie van vergelijkbare omvang, waarvoor
hij de vrouw volledige kwijting had verleend. Daarmee had
de man te vorderen alimentatie door verrekening genoten.

Commentaar
Deze uitspraak maakt duidelijk dat een fiscale begeleiding bij een VSO in het kader van een
echtscheidingsprocedure geen overbodige luxe is. De man in deze procedure had wel begrepen dat hij bevrijd
was van een schuld van afgerond € 65.000 aan de vrouw, maar niet dat hij daardoor tot een vergelijkbaar
bedrag belastbare alimentatie-uitkeringen genoot. De vrouw had deze opzet wel tijdig onderkend, en daardoor
hoeft zij het fiscale voordeel van de alimentatie-aftrekpost niet met de man te delen. 
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Bestelauto met eindheffing: geen vaste gebruiker!

 

 29 februari 2016 

Hebt u, werkgever, een of meer bestelauto’s in de zaak waarvoor u de eindheffing (van € 300 per jaar per
auto) toepast? Let dan op dat zo’n bestelauto’s niet steeds door dezelfde werknemer wordt gebruikt. Bij
een vaste gebruiker én incidenteel medegebruik door andere werknemers kunt u de eindheffing niet
toepassen, zo heeft de rechter onlangs beslist. Zie ook Eindheffing bestelauto's: beperkt toepasbaar in dit
nummer van BelastingBelangen. U moet het zo regelen dat de auto doorlopend afwisselend door twee of
meer werknemers, in verband met de aard van het werk, wordt gebruikt.
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Auto in de werk-BV, privébijtelling in de holding

 

 26 februari 2016 

De directeur-grootaandeelhouder die bij zijn holding-BV op de payroll staat en vanuit die BV het
management over de werk-BV voert, moet de bijtelling privégebruik auto in de holding-BV verlonen,
ook als de auto van de zaak hem door de werk-BV ter beschikking is gesteld. De bijtelling
privégebruik auto is ook van toepassing op een auto van de zaak die niet door de werkgever zelf,
maar met medeweten van de werkgever door een derde wordt verstrekt.

Adam Sappel was directeur en enig aandeelhouder van holding-BV X; hij voerde vanuit die BV het management
over een 100% dochtervennootschap BV Y. Adam had een auto van de zaak, BV Y had hem die ter beschikking
gesteld voor zakelijke en privédoeleinden. Adam hield zijn privékilometers bij, hij betaalde per privékilometer
een vergoeding van € 0,19 aan BV X. Zijn privégebruik was beduidend meer dan 500 km per jaar, maar noch
BV Y, noch BX hield rekening met een bijtelling privégebruik auto: BV Y niet omdat Adam geen werknemer was,
en BV X niet omdat zij de auto niet ter beschikking had gesteld. 
De inspecteur vond deze gang van zaken onaanvaardbaar: hij legde een naheffingsaanslag loonheffing op aan
BV X, over 2010 tot en met 2013 met een boete van 25%. 
BV X verzette zich tegen die aanslag met boete en ging in beroep bij Rechtbank Gelderland.
Zij stelde dat het achterwege laten van de bijtelling in de gegeven situatie een pleitbaar standpunt was en
motiveerde dat met een verwijzing naar een artikel in een fiscaal tijdschrift inzake een gesplitste
leaseovereenkomst voor de auto van de zaak. 
De Rechtbank maakte korte metten met het verweer van BV X.
Als een werkgever een auto van de zaak aan zijn
werknemer ter beschikking stelt moet in beginsel een
bijtelling voor privégebruik auto plaatsvinden. Zie ook
BelastingBelangen, augustus 2010: Verdeling bewijslast bij
privé-gebruik auto en BelastingBelangen juni 2015: Geen
beschikkingsmacht, geen bijtelling privégebruik. De
bijtelling is ook aan de orde als de auto van de zaak niet
door werkgever ter beschikking is gesteld, maar met
medeweten van die werkgever door een derde, zoals in dit
geval de 100% dochter-BV Y. 
De Rechtbank wees het verweer van BV X – de verwijzing
naar het vakartikel over een gesplitst leasecontract – af. In
dat artikel was duidelijk aangegeven dat het niet zeker was
dat de fiscus de beschreven opzet zou accepteren, én
belanghebbende had een geheel eigen variant toegepast. De
Rechtbank vond een vergrijpboete van 25% passend en
geboden en bevestigde de naheffingsaanslag. 

Commentaar
In de vakliteratuur is vaker betoogd dat de bijtelling privégebruik auto kan worden voorkomen door een
gesplitst leasecontract af te sluiten: de werkgever moet een leasecontract afsluiten voor het zakelijk
autogebruik, de automobilist voor het privégebruik. Zie nader: Voorkomen bijtelling door splitsen auto. De
Rechtbank wijst deze opzet af. In de berechte casus is dat volstrekt logisch: belanghebbende had een variant
toegepast die voor hem erg voordelig uitkwam. Daardoor verspeelde hij het pleitbaar standpunt en werd de
25% vergrijpboete gehandhaafd. Met deze uitspraak is het gesplitste leasecontract niet afgeserveerd, maar wij
schatten de kans op een positieve afloop niet groot. 
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Voorlopige verliesverrekening: altijd doen

 

 29 februari 2016 

Als u verlies hebt geleden, kan het wel even duren voordat de Belastingdienst er aan toe komst om die te
verrekenen met eerder behaalde winst (carry back). U moet dan onnodig lang wachten op uw
belastingteruggave. 
Vraag om een voorlopige verliesverrekening! 
Stel dat u over 2015 in de BV verlies hebt geleden en 2014 was positief, dan moet u snel de aangifte over
2015 indienen en om voorlopige verliesverrekening vragen. De fiscus verrekent dan 80% van het
aangegeven verlies met de winst van 2014, en de BV krijgt de bijbehorende belasting snel terug. Goed
voor de liquiditeitspositie! De resterende 20% komt later, bij de definitieve aanslagregeling. Dan kan ook
blijken dat het verlies in de aangifte gemajoreerd is en dat de inspecteur de voorlopige verliesverrekening
moet terugdraaien.
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Schadevergoeding bedrijfsverplaatsing is BTW-vrij

 

 24 februari 2016 

Een schadevergoeding is vrijgesteld van omzetbelasting als die vergoeding niet gekoppeld kan
worden aan een prestatie van de ondernemer. Als de ondernemer terzake geen levering verricht of
dienst verleent kan de schadevergoeding niet worden aangemerkt als een ‘vergoeding’ in de zin van
de Wet op de omzetbelasting. Rechtbank Den Haag heeft recent beslist dat een bedrijfsverplaatsing
op grond van het publieke belang niet als een dienst kan worden aangemerkt: de schadevergoeding
is vrijgesteld van omzetbelasting.

BV X exploiteerde een internationaal transport- en expeditiebedrijf en aannemingsbedrijf. De BV was gevestigd
in Vlaardingen, binnen het ontwikkelingsgebied Rivierzone. De gemeente wilde de bestemming van dat gebied
wijzigen en daarom moest BV X haar bedrijf verplaatsen. In oktober 2010 kocht de gemeente Vlaardingen van
BV X – ter voorkoming van onteigening – het bedrijfsterrein en de opstallen voor € 3.170.000; voorts betaalde
de gemeente een schadeloosstelling van € 3.330.000 als bijdrage in de door BV X te plegen investeringen
wegens het verplaatsen van haar bedrijf naar de nieuwe locatie, de Koggehaven. In de overeenkomst was
vermeld dat terzake van de overdracht en schadeloosstelling geen omzetbelasting verschuldigd was. Daar was
de inspecteur het niet mee eens: hij stelde dat over de schadeloosstelling wél BTW verschuldigd was, en legde
BV X een naheffingsaanslag op, met de maximale verzuimboete van € 4.920 en € 35.960 te betalen
belastingrente. 
BV X verzette zich tegen de naheffingsaanslag met boete en legde het geschil voor aan Rechtbank Den Haag. 
De Rechtbank overwoog dat er voor de heffing van omzetbelasting sprake moet zijn van een transactie tussen
partijen, waarbij een prijs of tegenwaarde is bedongen. De ene partij moet een identificeerbaar voordeel
verstrekken, de andere partij moet in ruil daarvoor de tegenwaarde betalen. Er moet een rechtstreeks verband
bestaan tussen de verrichte prestatie en de ontvangen tegenprestatie. En dat was in de berechte situatie niet
het geval. De Gemeente Vlaardingen had met het toekennen van de schadeloosstelling niet gehandeld om
goederen of diensten voor zichzelf te verkrijgen, zij handelde in het algemeen belang, voor de herontwikkeling
van het gebied Rivierzone. BV X had noch aan de gemeente, noch aan een andere verbruiker een
identificeerbaar voordeel verstrekt, waarvoor de schadeloosstelling de vergoeding zou kunnen vormen. 
Rechtbank Den Haag stelde vast dat de schadeloosstelling van € 3.330.000 in hoofdzaak bepaald was door de
(investerings-)kosten die BV X na de verplaatsing moest maken. De schadevergoeding had betrekking op de
bouwkosten van een nieuwe kantoor- en bedrijfsruimte, de verharding van het bedrijfsterrein, de aanleg van
een tankinstallatie, financieringslasten, verhuiskosten, stagnatieschade en aanloop- en inkomensschade
vanwege extra reistijd. De Rechtbank leidde uit die specificatie af dat zelfs als de bedrijfsverplaatsing al als een
dienst kon worden aangemerkt, er toch geen BTW verschuldigd was omdat het vereiste rechtstreekse verband
tussen de schadeloosstelling en de dienst ontbrak. 
De Rechtbank vernietigde de naheffingsaanslag, en daardoor verviel ook de boete en de in rekening gebrachte
belastingrente. 

Commentaar
Deze uitspraak sluit naadloos aan op de grondslag van de heffing van omzetbelasting. Als een
overheidsinstantie in het publieke belang handelt, en in dat kader een schadeloosstelling moet betalen, moet
BTW-heffing daarover achterwege blijven. Financiën kan zich daar – nog – niet in vinden: de inspecteur heeft
hoger beroep ingesteld.
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Verminder uw hypotheekrente

 

 28 februari 2016 

De hypotheekrente staat historisch laag. Met wat goede wil kunt u thans hypothecair lenen tegen een
rente van 2%, voor wel 10 jaar vast. Het kan zeer lonend zijn om uw oude hypotheek, tegen soms nog
wel meer dan 4% rente, in te wisselen tegen een lagerrentende lening. Het oversluiten van een hypotheek
brengt rompslomp en kosten met zich mee. Vraag uw geldverstrekker welke mogelijkheden hij biedt met
rentemiddeling. Dat biedt u wel een lagere rente zonder dat u uw hypothecaire lening moet oversluiten en
de bijbehorende kosten maken. Zie voor rentemiddeling ook BelastingBelangen, augustus 2015:
Rentemiddeling: besparen op hypotheekrente.
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Eindheffing bestelauto's: beperkt toepasbaar

 

 24 februari 2016 

De loonbelasting kent een eindheffing voor het privégebruik van een bestelauto van de zaak. De
werkgever kan volstaan met een afdracht van € 300 per jaar indien “in verband met de aard van het
werk die bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers en in
verband daarmee bezwaarlijk is vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé doeleinden
ter beschikking is gesteld”. Rechtbank Gelderland heeft recent beslist dat deze gunstige regeling
slechts beperkt kan worden toegepast.

BV X verhuurde steigermaterialen. De BV had twee van haar werknemers, Y en Z, een bestelauto ter
beschikking gesteld voor het vervoer van materialen. Y en Z mochten die auto ook voor privédoeleinden
gebruiken. De twee bestelauto’s werden af en toe ook door andere werknemers van BV X gebruikt. De BV paste
de eindheffing toe voor beide bestelauto’s: zij droeg jaarlijks 2 x € 300 af. Na een boekenonderzoek ging de
inspecteur daar niet mee akkoord. Zijns inziens kon de eindheffing niet worden toegepast; hij legde BV X over
2012 en 2013 een naheffingsaanslag loonheffing op van € 35.899, met een vergrijpboete van € 14.404.
BV X verzette zich tegen die naheffing, een procedure voor
Rechtbank Gelderland volgde.
De Rechtbank stelde vast dat X en Y in 2012 en 2013 geen
kilometeradministratie hadden bijgehouden voor de
bestelauto’s. Ook anderszins was niet aangetoond dat zij in
die jaren niet meer dan 500 kilometer per jaar voor
privédoeleinden hadden gereden. Daardoor was in beginsel
de reguliere bijtelling voor privégebruik auto van toepassing.
Dat ook andere werknemers de bestelauto’s af en toe
gebruikten deed daar niet aan af. Die gebruikten de auto’s
voornamelijk voor zakelijke ritten, maar soms ook voor
privé. BV X controleerde dat niet. Een redelijke
wetstoepassing bracht dan volgens de Rechtbank met zich
mee dat de bijtelling privégebruik auto werd verdeeld over
alle betrokken werknemers, naar rato van het feitelijk
privégebruik. Die verdeling was in de gegeven situatie niet
vast te stellen omdat de privéritten van de werknemers niet
waren vastgelegd. De Rechtbank vond dat onvoldoende
reden voor toepassing van de eindheffingsregeling. In de
berechte situatie stond vast dat BV X de bestelauto’s voor privédoeleinden alleen aan Y en Z ter beschikking
had gesteld. Zij konden de auto na een werkdag mee naar huis nemen, privégebruik was niet verboden. Dat
andere werknemers ook af en toe in de bestelauto’s reden, of deze incidenteel voor privé gebruikten, maakte
dat niet anders. 
De Rechtbank handhaafde de naheffing, maar vernietigde de boete. BV X had met toepassing van de
eindheffing een pleitbaar standpunt ingenomen, nu Y en Z geen deugdelijke kilometeradministratie konden
opstellen vanwege het autogebruik van de andere werknemers. 

Commentaar
De Rechtbank wijst de eindheffing af omdat in de berechte situatie volstrekt duidelijk was aan welke
werknemers de bestelauto’s – mede voor privédoeleinden – ter beschikking waren gesteld. Bij de beoordeling
daarvan is enig medegebruik van de auto door andere werknemers niet van belang. Deze uitspraak beperkt de
mogelijkheden om de eindheffing toe te passen. De Rechtbank is coulant met het vernietigen van de boete. 
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No shows: let op de BTW

 

 28 februari 2016 

Hebt uw klanten die regelmatig niet komen opdraven? De klant bestelt, betaalt vooruit en laat zich niet
meer zien: hij neemt de dienst of het product niet af. 
Als u de voorschot- of aanbetaling kunt behouden, rijst de vraag of u daarover omzetbelasting
verschuldigd bent. Dat is soms wel, en soms niet het geval. Zie ook: Verkocht, betaald, en niet gebruikt:
BTW afdragen? in dit nummer van BelastingBelangen. 
Deze problematiek doet zich bij veel ondernemers voor. Denk aan ondernemers in de horeca,
touroperators, theaters, concerten, bioscopen, musea, attractieparken enz. U kunt de BTW-heffing
vermijden met correcte leveringsvoorwaarden om de aanbetaling (contractueel) om te zetten in een
(schade-)vergoeding voor annulering.
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Verkocht, betaald, en niet gebruikt: BTW afdragen?

 

 24 februari 2016 

De klant reserveert, hij betaalt vooruit en komt vervolgens niet opdagen. Hoe pakt dat uit voor de
heffing van omzetbelasting? Het Europese Hof van Justitie heeft recent beslist dat een
luchtvaartmaatschappij in zo’n situatie omzetbelasting verschuldigd is over verkochte, maar door
cliënten niet benutte vliegtickets. Datzelfde Hof besliste eerder dat géén omzetbelasting
verschuldigd is over een aanbetaling als de klant zijn hotelreservering annuleert en de hotelier dat
voorschot niet terug hoeft te betalen. Twee arresten van hetzelfde Hof met een totaal verschillende
uitkomst, dat vraagt om opheldering.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs beslist dat de afgifte van tickets door een luchtvaartmaatschappij –
het betreft Air France-KLM – onderworpen is aan de heffing van omzetbelasting, ook als de passagier zijn
vliegticket niet heeft gebruikt én geen terugbetaling kan krijgen. Het Hof baseert deze beslissing op de
contractuele verhouding tussen de luchtvaartmaatschappij en de passagier. De maatschappij geeft met de
verkoop van het ticket de passagier het recht om gebruik te maken van een vervoersdienst. Of hij daar wel of
geen gebruik van maakt, is voor de heffing van omzetbelasting niet van belang. Het Hof besliste tot
BTW-heffing omdat (i) het voorschot gelijk is aan de prijs van een vliegticket, (ii) de luchtvaartmaatschappij
het recht heeft voorbehouden om een niet-benutte vlucht opnieuw te verkopen zonder de oorspronkelijke
passagier terug te moeten betalen, en (iii) bij het achterwege laten van de BTW-heffing zou de maatschappij
een hogere bate ontvangen als de passagier niet komt opdagen dan wanneer hij dat wél doet.

Hetzelfde Europese Hof van Justitie heeft medio 2007 beslist
dat geen BTW verschuldigd is over een voorschotbetaling als
de klant zijn reservering annuleert. In de berechte casus –
het betreft een Frans kuuroord – was het voorschot veel
minder dan de prijs voor de volledige dienst. Het kuuroord
had in de leveringsvoorwaarden vermeld dat het voorschot
bedoeld was als aansporing om de dienst af te nemen én
dat de klant het dubbele bedrag kreeg terugbetaald als het
kuuroord de dienst zou afzeggen. Het Hof besliste dat bij
deze contractuele verhouding het voorschot het karakter
heeft van een schadevergoeding. Zo’n vergoeding is vrij van
omzetbelasting als de prestatie niet wordt verricht. 

Commentaar
De verschillende uitkomst van deze twee procedures vloeit
voort uit de verschillende contractvoorwaarden in beide
zaken. Bij de luchtvaartmaatschappij betaalt een passagier
voor het recht op het gebruik van een dienst, niet voor het
daadwerkelijk gebruik daarvan. Dat leidt tot BTW-heffing,
ook als het gebruik niet plaatsvindt. Ter vergelijking: als u een fles wijn koopt en die buiten de winkel kapot
laat vallen, moet de winkelier BTW afdragen over de door u betaalde vergoeding, ook al wordt de wijn niet
geconsumeerd. Als bij het niet doorgaan van de dienst de aanbetaling wordt omgezet in een vergoeding voor
het annuleren is dat een BTW-vrije schadevergoeding. 
Deze twee arresten zijn van groot belang voor ondernemers die met no shows worden geconfronteerd. Denk
aan de horeca, touroperators, theaters, bioscopen. Maar ook de telecommunicatiebranche, met niet verbruikte
tegoeden. Check uw leveringsvoorwaarden om de BTW-heffing bij no shows te voorkomen. 
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Vraag een Verklaring geruisloze terugstorting

 

 28 februari 2016 

Hebt u teveel gestort op uw bankspaarrekening voor uw lijfrente omdat de jaarruimte over 2015 lager
uitpakt dan u in eerste instantie dacht? Let op: de bank kan het teveel gestorte bedrag niet zonder meer
terugstorten. Want dat leidt tot deblokkering, met alle averechtse fiscale gevolgen van dien. U moet dan
negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening in uw aangifte opvoeren, en u bent daarover
inkomstenbelasting plus 20% revisierente verschuldigd. Als u afziet van terugstorting kunt u niet het
volledige betaalde bedrag in aftrek brengen, terwijl later in de uitkeringsfase wel de volledige uitkeringen
belast zijn. 
De oplossing is een Verklaring geruisloze terugstorting. Die kunt u bij de Belastingdienst aanvragen. Het is
een tijdelijke regeling, voor betalingen tot en met 31 december van dit jaar. Het verzoek moet betrekking
hebben op de te hoge inleg in het jaar waarin u het verzoek indient en de vijf voorgaande jaren.
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Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij overlijden

 

 27 februari 2016 

De zelfstandigenaftrek kan (sinds 1 januari 2010) niet meer bedragen dan de winst uit
onderneming; de aftrek kan geen verlies doen ontstaan. Als de aftrek niet volledig kan worden
benut wordt het niet-gerealiseerde deel doorgeschoven en dat kan in de volgende negen jaren
alsnog worden verrekend. Voorwaarde is dan wel dat in het verrekenjaar ook weer wordt voldaan
aan het urencriterium. Bij staking van de onderneming door het overlijden van de ondernemer kan
het voorkomen dat niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, zeker niet als de ondernemer in
de eerste helft van het kalenderjaar overlijdt. Dan kan geen inhaal plaatsvinden. Financiën vindt dat
niet wenselijk en heeft daar een oplossing voor geboden.

De zelfstandigenaftrek kan geen fiscaal verlies doen ontstaan: de aftrek stopt bij een winst van nihil. Als de
ondernemer niet de volledige aftrek kan benutten – € 7.280 zelfstandigenaftrek plus voor starters een
verhoging van € 2.123 – kan hij het niet benutte gedeelte verrekenen met de winst uit onderneming in de
komende negen jaren. De inspecteur stelt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij
beschikking vast. Zie ook BelastingBelangen, februari 2015: Niet vergeten: niet gerealiseerde
zelfstandigenaftrek.
Voor een inhaal van de zelfstandigenaftrek is vereist dat de ondernemer ook in dat jaar weer kwalificeert voor
de aftrek. Hij moet voldoen aan het urencriterium. 
Financiën heeft recent een uitzondering op deze regel goedgekeurd. Het gaat daarbij om de situatie waarin de
onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer. Als in zo’n geval de ondernemer het
urencriterium niet haalt, kan de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering worden gebracht op de
stakingswinst. Aftrek op de laatste jaarwinst van de onderneming is niet toegestaan, de aftrek kan uitsluitend
worden toegepast op de stakingswinst. Is de stakingswinst ontoereikend, dan vervalt het (resterende) bedrag
van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Als de stakingswinst gedeeltelijk wordt omgezet in een lijfrente
moet het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek worden afgezet tegen de stakingswinst minus de
lijfrentevoorziening. 

Het goedkeurend besluit is 22 januari 2016 in werking getreden en werkt terug tot 1 januari 2011. Aanslagen
die zijn vastgesteld zonder verrekening met stakingswinst en die onherroepelijk vaststaan, worden ambtshalve
verminderd.

Commentaar
Deze goedkeuring is een terechte correctie op de wettekst. Verrekening van de niet-gerealiseerde
zelfstandigenaftrek met de sterftewinst – de stakingswinst in het jaar van overlijden van de ondernemer – gaat
vóór op het bedingen van een lijfrente, een stamrecht ten laste van die stakingswinst. Verrekening van de
zelfstandigenaftrek is afstel van belastingheffing, het bedingen van een lijfrente is uitstel.
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Let op toezicht bij verbod privégebruik auto

 

 28 februari 2016 

Heeft u uw werknemers een (bestel-)auto van de zaak ter beschikking gesteld? En heeft u hen verboden
om die auto voor privédoeleinden te gebruiken om de bijtelling te voorkomen. Let op: u moet dan wel
kunnen aantonen dat u als werkgever daar ook daadwerkelijk toezicht op uitoefent! Het alleen schriftelijk
vastleggen van het verbod met een sanctie ingeval van overtreding is onvoldoende, zo heeft Rechtbank
Den Haag recent beslist. 
Voor een voorbeeldafspraak voor het vastleggen van het verbod privégebruik auto zie de site van de
belastingdienst: Voorbeeldafspraak verbod op privégebruik bestelauto.
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Een achterhaald testament: een dure fout

 

 24 februari 2016 

De erflater die een testament, zijn uiterste wilsbeschikking, wil laten opmaken, moet daarvoor naar
de notaris. Dat geldt ook voor het wijzigen van een testament: handgeschreven aanpassingen zijn
niet rechtsgeldig, het verscheuren van een afschrift van het testament heeft geen rechtskracht. Een
testament blijft geldig, zolang de erflater dat niet herroept en aanpast. Als het testament door
tijdsverloop of wijziging van omstandigheden onuitvoerbaar is geworden, kan de rechter dat
mankement niet herstellen. Zelfs niet als het – achterhaalde – testament tot een vererving leidt die
geen weldenkend mens kan hebben gewild.

Bil Spier woonde samen met zijn vriendin Ries Orius. Bil en Ries waren niet gehuwd, zij hadden geen
geregistreerd partnerschap. Bil had in juli 2003 een testament laten opmaken en daarin zijn vriendin Ries als
enig erfgenaam benoemd voor het geval hij geen afstammelingen zou nalaten. In september 2004 kregen Bil
en Ries een zoon. In augustus 2013 overleed Bil. 
De inspecteur, belast met de heffing van de erfbelasting, stelde vast dat Spier’s testament – het testament uit
2003 dat nimmer was aangepast – zijn betekenis had verloren omdat Spier wél een afstammeling – zijn zoon –
had nagelaten. Daardoor was niet het testamentaire, maar het wettelijk erfrecht van toepassing en kwam de
gehele nalatenschap toe aan de 11-jarige zoon, de enige wettelijke erfgenaam van Spier. Zijn partner Ries was
geen wettelijk erfgenaam, omdat zij niet met Bil gehuwd was geweest en zij ook niet een geregistreerd
partnerschap waren aangegaan. De inspecteur legde de zoon een aanslag erfbelasting op van € 37.648,
gebaseerd op een nalatenschap van € 247.369 en een vrijstelling van € 19.535. Zoonlief verzette zich tegen
deze aanslag. Hij stelde dat hij en zijn moeder beiden recht hadden op de helft van de nalatenschap. De
inspecteur gaf een te strikte uitleg aan het testament: het was nooit de bedoeling van zijn vader geweest om
zijn moeder van de nalatenschap uit te sluiten.
Rechtbank Den Haag stelde de inspecteur in het gelijk. 
Spier had in zijn testament zijn partner tot enig erfgenaam
benoemd, maar alleen als hij vóór haar zonder
afstammelingen zou overlijden. Dat was niet gebeurd: Spier
had een zoon achtergelaten. Daardoor had het testament
zijn betekenis verloren en was de erfopvolging bij versterf
van toepassing. De inspecteur had daaraan een juiste
uitwerking gegeven: Spier’s partner was geen wettelijke
erfgenaam, de gehele nalatenschap kwam toe aan zijn zoon.
Dat daardoor een situatie ontstond die geen weldenkend
mens kon hebben gewild, vond de Rechtbank geen reden
voor een andersluidende uitspraak. Het was niet
aannemelijk dat Spier bij het opmaken van zijn testament
zijn partner niet als erfgenaam had willen uitsluiten ingeval
hij zou overlijden met achterlating van een of meer
afstammelingen. 

Commentaar
Deze uitspraak bewijst de noodzaak om een testament regelmatig, eens in de vier, vijf jaar, opnieuw te
bekijken en zo nodig aan te passen aan gewijzigde (familie-) omstandigheden. Het achterhaalde testament
komt belanghebbenden duur te staan: door het wegvallen van de partner als erfgenaam wordt een vrijstelling
van ruim € 630.000 misgelopen. Dat is meer dan de gehele nalatenschap! Zoonlief is in hoger beroep gegaan
tegen de uitspraak: als dat tot een andere uitkomst leidt, leest u dat in BelastingBelangen. 
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Fout parkeren, op tijd bezwaar maken!

 

 29 februari 2016 

Bent u het niet eens met de zoveelste bekeuring wegens fout parkeren? Dan moet u snel in actie komen.
U moet bezwaar maken binnen zes weken, en die termijn begint te lopen zodra u de bon op de voorruit
van uw auto hebt aangetroffen, of die thuis hebt ontvangen. Als u met uw bezwaarschrift wacht totdat u
de acceptgiro thuis heeft ontvangen, zou u wel eens te laat kunnen zijn.
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