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Een perfecte storm
De accountantsmarkt zit er midden in. Niet alleen de crisis, maar ook
andere, structurele ontwikkelingen in de markt tasten het beroep van
accountant aan. We leven in een low-trust society, waar iedereen naar
zekerheden snakt. Accountants doen daarin, maar de samenleving
herkent hun degelijkheid niet meer. En natuurlijk laten accountants
ook steken vallen. Kleine kantoren wijzen naar grote kantoren waar in
hun ogen van alles fout gaat. Maar recente kwaliteitstoetsen bij
kleinere kantoren geven ook geen bevredigende uitkomst. 
En de crisis zet marges en omzet lager. Kantoren moeten snijden in
kosten en personeel. Het eerste faillissement van een kleiner
accountantskantoor is al lang een feit. Maar ook grotere kantoren,
ontstaan uit fusies, hebben een probleem. Flynth en Accon AVM
hebben – zo blijkt uit hun gepubliceerde cijfers – vorig jaar flink aan
omzet ingeleverd, en hun personeelsbestand gereduceerd. 
De druk op tarieven en omzet heeft ook andere oorzaken. Accountants
staan niet meer op een voetstuk, de klanten worden steeds kritischer.
Zij willen meer van de accountant, voor minder geld. Dat alles wordt
versterkt door 'digitale disruptie'. Steeds meer administratie wordt geautomatiseerd, steeds meer producten
worden commodities. En er komen steeds minder mensen aan te pas. En dat wreekt zich bij een verdienmodel
dat gebaseerd is op uren maal tarief. 
Wat is de oplossing voor de problemen? Wie het weet mag het zeggen. Maar dat werkprocessen nog meer
geautomatiseerd, efficiënter moeten worden staat wel vast. En waarom moet de bulk van werkzaamheden van
accountants steeds weer in het voorjaar afgewerkt worden? Dat kost stress en nog meer overuren. Met digitale
ondersteuning moet het toch mogelijk zijn om periodiek te rapporteren, mét actuele cijfers, enkele keren per
jaar.
En accountants moeten zich nog meer toeleggen op adviesverlening. Van vertrouwenspersoon in de
'huisartsenrol' naar adviseur voor vragen van strategische aard. Geen huisarts, maar specialist.

BelastingBelangen wil ondernemers én adviseurs graag van dienst zijn. BelastingBelangen staat vol met
belastingbesparende ideeën, voor ondernemers om zich op te oriënteren, voor adviseurs om uit te werken en
bij hun klanten te implementeren. Om zo samen de belastingdruk in de zaak en in privé te verminderen. 
Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel.

Hans Zwagemaker
hoofdredacteur
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BTW-ondernemer door aanschaf zonnepanelen
 

 26 juni 2013 

De exploitatie van zonnepanelen is een economische activiteit, zo heeft het Hof van Justitie van de
Europese Unie recent beslist. Door deze opmerkelijke uitspraak kan de particulier de BTW op de
aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen terugkrijgen.

De uitspraak van het EU-Hof van Justitie betreft de heer Fuchs, een Oostenrijker die in 2005 zonnepanelen op
het dak van zijn woning had laten plaatsen. De elektriciteit die Fuchs met de panelen opwekte, leverde hij aan
het energienet. Zijn systeem kende niet de mogelijkheid om te veel opgewekte energie op te slaan en op een
later moment zelf te gebruiken. Fuchs kocht de in zijn eigen huishouding benodigde elektriciteit weer in tegen
dezelfde prijs als waarvoor hij die BTW-belast aan het net had geleverd. Fuchs verbruikte van 2005 tot en met
2008 44.600 kWh elektriciteit; daarvan had hij zelf 19.801 kWh geproduceerd.
Fuchs stelde dat de verkoop van elektriciteit een economische activiteit voor de BTW is. Hij claimde aftrek van
de omzetbelasting op de kosten van aanschaf en plaatsing van de panelen. De Oostenrijkse belastingdienst
weigerde die vooraftrek; de inspecteur stelde dat er geen sprake was van een economische activiteit.
Het EU-Hof heeft anders beslist. Het Hof vond het niet van
belang dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit altijd
minder was dan Fuchs zelf voor privédoeleinden verbruikte.
De levering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet stond
los van de afname door de exploitant van de zonnepanelen.
De zonnepanelen produceerden elektriciteit die aan het
elektriciteitsnet werd geleverd in ruil voor een duurzame
opbrengst. Daarmee staat vast dat de exploitant
BTW-ondernemer is en recht heeft op aftrek van de BTW.

Commentaar
Deze uitspraak van het EU-Hof zal de verkoop van
zonnepanelen fors stimuleren. Een korting van 21% op de
kosten van aanschaf en plaatsing is meer dan de moeite!
Leveranciers van zonnepanelen krijgen het druk. 
De particulier die zonnepanelen gaat kopen, moet zich eerst
bij de Belastingdienst aanmelden als BTW-ondernemer.
Particulieren die de panelen recent hebben laten plaatsen,
moeten dat alsnog snel regelen. Door de startdatum van het
ondernemerschap correct op te geven kunnen (ook) zij de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten als
voorbelasting terugvragen. Of de particulier als BTW-ondernemer daadwerkelijk omzetbelasting moet afdragen
over de opbrengst van de bij het net ingeleverde energie, is zeer de vraag. Op grond van de
kleine-ondernemersregeling (KOR) zal dat veelal niet het geval zijn: als in een jaar per saldo € 1.345 of minder
aan omzetbelasting verschuldigd is, kan afdracht achterwege blijven. Zie ook BelastingBelangen, april 2013:
KOR: eerder ontheffing van administratieplicht. De BTW-ondernemer die voor de KOR in aanmerking komt, kan
de Belastingdienst ook verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Dat moet pas gebeuren
na het jaar van aanschaf en plaatsing van de panelen. 
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Rente en aflossing eigenwoningschuld
 

 26 juni 2013 

De nieuwe regeling voor de renteaftrek eigenwoning is verre van eenvoudig. Tweede Kamerleden
blijven vragen stellen over renteaftrek en verplichte aflossing, met name over de overgangsregeling.
Het beantwoorden van die vragen door Financiën levert vaak een goedkeurend besluit op, om
onbedoelde effecten te neutraliseren.

Voor de nieuwe regeling van de renteaftrek en aflossing van de eigenwoning-schuld: zie BelastingBelangen,
oktober 2012: Renteaftrek eigen woning in 2013 en volgende jaren en december 2012: Aanpassingen nieuwe
regeling renteaftrek eigen woning. 
Het Tweede Kamerlid Jansen (SP) heeft gevraagd naar de aftrek van hypotheekrente voor eigenaren-bewoners
die na 1 januari 2013 een nieuwe woning hebben gekocht en die al eerder renteaftrek op een eigen woning
hebben genoten. Jansen vroeg wat de looptijd van de nieuwe lening moet zijn om recht op renteaftrek te
krijgen.
Het gaat hier om een belastingplichtige die zijn eigen
woning heeft verkocht vóór 2013 en die nadien een nieuwe
eigen woning koopt en die met een eigenwoning-lening
financiert. In deze situatie kan de overgangsregeling van
toepassing zijn voor het oversluiten van een per 31
december 2012 bestaande eigenwoning-lening: de nieuwe
eigenwoning-lening kan onder het oude regime doorlopen –
de verplichte aflossing in 30 jaar, tenminste annuïtair, is
niet van toepassing – mits de lening niet hoger is dan de
eigenwoning-lening op de oude, inmiddels verkochte woning.
Vereist is wel dat het oversluiten – het aangaan van de
nieuwe lening – plaatsvindt uiterlijk in het daaropvolgende
kalenderjaar. Dus in 2013 voor de ultimo 2012 bestaande
eigenwoning-leningen. Gebeurt dat in een later jaar, dan is
de overgangsregeling voor het oversluiten niet (meer) van
toepassing. 
Is de eigenwoning-lening bij verkoop van de woning al vóór
2012 afgelost, dan is de overgangsregeling niet van
toepassing. In dat geval geldt volgens de nieuwe wettelijke
regeling de aflossingseis onverkort – de lening moet in 30 jaar worden afgelost, tenminste annuïtair – én de
periode waarover aftrek van eigenwoning-rente is genoten sinds 2001 moet meegeteld worden bij het bepalen
van de resterende periode van renteaftrek.

De staatssecretaris geeft hier het volgende voorbeeld ter verduidelijking
A heeft per 1 januari 2001 een eigen woning gekocht voor € 90.000 en daarvoor een hypotheek afgesloten van
€ 90.000. In 2011, na precies 10 jaar, verkoopt hij deze woning voor € 110.000. A heeft in de tussenliggende
periode niets afgelost op de hypotheek. Bij verkoop ontstaat een eigenwoning-reserve van € 20.000. 
A koopt in 2013 een nieuwe woning voor € 150.000. Voor de financiering van de koopsom gebruikt hij de
eigenwoning-reserve van € 20.000 en hij brengt € 10.000 eigen geld in. De eigenwoning-schuld komt daardoor
uit op € 120.000.
Volgens de wettekst van de sinds 1 januari 2013 geldende eigenwoning-regeling verkort de periode van
eerdere renteaftrek onder het oude regeling (in casu: van 2001 tot 2011) de maximale periode waarin de
schuld volledig moet worden afgelost. Dat betekent in dit voorbeeld dat de eigenwoning-schuld van € 120.000
niet in 30, maar in 20 jaar volledig moet worden afgelost. De renteaftrek op de nieuwe eigenwoning-schuld
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wordt ook over maximaal 20 jaar verleend. 
De staatssecretaris vindt de inkorting van de periode van aflossing niet wenselijk. Vooruitlopend op nieuwe
wetgeving keurt hij goed dat de nieuwe eigenwoning-schuld in 360 maanden (30 jaar) mag worden afgelost.
Maar, let wel: de periode waarover renteaftrek wordt verleend blijft wél ingekort met de eerder genoten periode
van renteaftrek. In het gegeven voorbeeld kan de lening in 30 jaar worden afgelost, maar kan er niet meer dan
20 jaar renteaftrek op die lening worden verkregen. 

Het tweede goedkeurend besluit ziet op het gedeeltelijk oversluiten van de eigenwoning-schuld. Op grond van
de letterlijke wettekst is de overgangsregeling niet van toepassing bij het gedeeltelijk oversluiten. Minister Blok
van Wonen en Rijksdienst heeft eerder aangegeven dat ook bij het gedeeltelijk oversluiten van een
eigenwoning-schuld de nieuwe schuld kwalificeert voor het overgangsrecht. Dit is nu vastgelegd in een
goedkeurend besluit. Als een belastingplichtige de eigenwoning-schuld tijdig, uiterlijk in het volgende
kalenderjaar oversluit – voor het volledige bedrag, of een deel daarvan – valt de nieuwe eigenwoning-schuld
onder de oude regeling voor zover die schuld niet hoger is dan het bedrag van de oude eigenwoning-schuld. 

Commentaar
De nieuwe regeling voor de renteaftrek op de eigen woning zal ons nog heel wat hoofdbrekens kosten. En dit
najaar komt daar nog de regeling bij voor de bestaande gevallen per 31 december 2012. Zie ook
BelastingBelangen, december 2012: Aanpassingen nieuwe regeling renteaftrek eigen woning en februari 2013:
Aftrek eigenwoningrente van 42% naar 41,5% voor de aanpak van bestaande gevallen zoals die in het
Regeerakkoord is opgenomen. We wachten vol spanning af of die voorgestelde regeling stand zal houden. De
kans daarop wordt met de oplopende crisis en tekorten steeds kleiner. 
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Voer een schoolgeldregeling in voor uw personeel
 

 29 juni 2013 

Schoolgaande kinderen kosten geld, veel geld. Als werkgever kunt u daar voor uw medewerkers iets aan
doen: u kunt een schoolgeldregeling treffen, waarmee u fiscaal vriendelijk uitkeringen kunt geven aan de
schoolgaande kinderen van uw medewerkers.
De schoolgelduitkeringen die u verstrekt, worden bij die kinderen als loon – uit de dienstbetrekking van
een van hun ouders – belast. De kinderen kunnen hun algemene heffingskorting – tot maximaal € 2.001 –
benutten om die uitkering belastingvrij te incasseren. Let op: de kinderen moeten (juridisch) zelfstandig
recht op de uitkering hebben, en in de loonadministratie van de werkgever worden opgenomen. 
De werkgever kan zijn medewerkers vragen om bij te dragen in de kosten van een schoolgeldregeling door
een deel van hun salaris in te leveren, af te zien van een bonus of anderszins een bijdrage te leveren. Let
op: de schoolgeldregeling kan niet worden benut als die uitsluitend voor de kinderen van de DGA
openstaat.
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Hypotheekrente of alimentatie: géén aftrek
 

 24 juni 2013 

De fiscale aspecten van de eigen woning leveren bij echtscheiding vaak problemen op. De
echtgenoten gaan uit elkaar, en één van hen blijft de volledige hypotheekrente betalen, maar dat is
meer dan waartoe hij of zij civielrechtelijk is gehouden. Wat is dan het karakter van die
surplusbetaling zolang de boedelscheiding nog niet heeft plaatsgevonden? Is dat aftrekbare
hypotheekrente, of aftrekbare alimentatie? De betalende echtgenoot kan bij beide opties een fiscale
aftrek claimen, maar een keus voor aftrek als hypotheekrente heeft al snel de voorkeur. Als de
betaling als alimentatie wordt aangemerkt, is die bij de (bijna) ex-echtgenoot belast, en dat kost
netto meer. Hof Amsterdam heeft in een recente uitspraak duidelijk gemaakt dat hier geen sprake is
van enige keuzevrijheid.

Ton Wafel en Carla Bakker waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Hun relatie liep begin 2007 stuk:
Carla verliet op 19 januari 2007 de echtelijke woning. Ton bleef in de woning wonen, hij betaalde de volledige
hypotheekrente. De boedelscheiding vond plaats op 21 april 2010; daarbij werd de echtelijke woning aan Ton
toegedeeld. In zijn aangifte IB 2007 ging Wafel ervan uit dat hij de enige gerechtigde was tot de echtelijke
woning: hij gaf het volledige eigenwoningforfait aan en bracht het volledige bedrag van de hypotheekrente
daarop in aftrek. De inspecteur was het daar niet mee eens: hij stelde dat Wafel slechts de helft van beide
bedragen in zijn aangifte kon verantwoorden omdat hij (in 2007) nog steeds met Carla Bakker in gemeenschap
van goederen gehuwd was. 
Wafel legde dit geschil voor aan Rechtbank Haarlem, en in beroep aan Hof Amsterdam. Zonder succes. 
De rechtbank én het hof kwamen tot de conclusie dat belanghebbende niet aannemelijk had gemaakt dat de
betaling van de helft van de hypotheekrente (die civielrechtelijk aan zijn echtgenote moest worden toegerekend)
– alsnog – als partneralimentatie kon worden aangemerkt, als een periodieke uitkering op grond van een
rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Belanghebbende had het volledige bedrag aan
hypotheekrente als eigenwoningrente in aftrek gebracht, en niet – voor de helft – als alimentatie. Daaruit bleek
al dat hij er zelf ook van uit was gegaan dat er geen sprake was van een onderhoudsverplichting.
Wafel verweerde zich nog met de stelling dat de berekening van zijn draagkracht (in het kader van de
afwikkeling van de echtscheiding) gebaseerd was op het uitgangspunt dat hij de volledige hypotheekrente zou
betalen. De rechter oordeelde dat dit niet tot gevolg heeft dat de betaling daardoor als alimentatie kan worden
aangemerkt. Het Hof verwierp ook belanghebbende’s stelling dat hij vanaf januari 2007 als economische
eigenaar van de woning moest worden aangemerkt. De woning was tot de boedelscheiding gemeenschappelijk
eigendom, en daardoor kon belanghebbende slechts de helft van de hypotheekrente aftrekken.

Commentaar
Deze uitspraak illustreert het belang van goede afspraken tussen echtgenoten als zij gaan scheiden. Als de
echtelijke woning tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort, moeten beide echtgenoten de lasten van die
woning ieder voor de helft dragen. Als de ene echtgenoot die lasten volledig voor zijn rekening neemt – omdat
hij in de echtelijke woning blijft wonen – is aftrek van de helft van de lasten die toekomt aan de andere
echtgenoot slechts mogelijk als die betaling als partneralimentatie kan worden aangemerkt. En daar moeten
beide partijen het over eens zijn! Is alimentatie ongewenst, dan zit er niets anders op dan de boedelscheiding
te versnellen en de woning snel toe te delen aan de betalende echtgenoot.
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Let op de BTW-schuld op de balans
 

 29 juni 2013 

Dit jaar controleert de Belastingdienst extra op BTW-schulden in de jaarrekening. Bij het opmaken van de
jaarrekening blijkt vaak dat er over het afgelopen jaar te weinig BTW is afgedragen. Die schuld wordt
gepassiveerd op de balans, en suppletie moet volgen. De ondernemer die dat vervolgens niet doet, kan
een naheffingsaanslag omzetbelasting tegemoet zien. Met boete. De Belastingdienst heeft toegezegd dat
bij de actie ‘Inning belastingschulden omzetbelasting’ de boete beperkt blijft tot 5%. Dit
opruimingsvoordeel geldt voor alle BTW-schulden op de balans tot en met 2012.
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Naar een activerender belastingstelsel
 

 24 juni 2013 

De commissie Van Dijkhuizen is begin 2012 door het vorige kabinet ingesteld met de opdracht om
‘een beperkt aantal scenario's uit te werken voor een eenvoudig, solide en fraudebestendig
belastingstelsel dat bijdraagt aan de concurrentiekracht van Nederland’. De commissie heeft in
oktober 2012 – versneld vanwege de val van het kabinet – een tussenrapport uitgebracht, recent is
de definitieve versie verschenen. Het rapport ‘Naar een activerender belastingstelsel’ bevat
opmerkelijke voorstellen tot herziening van ons belastingstelsel. Minister Dijsselbloem van
Financiën heeft laten weten dat het kabinet het rapport serieus gaat bestuderen, “maar eventuele
aanpassingen zijn voor de langere termijn. In elk geval niet voor volgend jaar”.

De Commissie Van Dijkhuizen stelt voor om de tariefstructuur van de inkomstenbelasting vergaand te
vereenvoudigen: er moeten in box 1 twee belastingschijven komen in plaats van vier, en de belasting op
spaargeld moet omlaag. 
De commissie wil de grens van de eerste belastingschijf in box 1 verhogen, van thans (afgerond) € 20.000 naar
€ 62.500. Door deze wijziging valt 93% van alle belastingplichtigen in de eerste schijf, met 37%
inkomstenbelasting. Over de tweede schijf moet het tarief 49% worden. Om dat te bekostigen moet de BTW
omhoog, van 21% naar 23%, én een aantal aftrekposten moet aangepast of afgeschaft worden; de commissie
stelt onder meer voor – in het eerder verschenen interim-rapport – om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.
Ook wil de commissie de aftrek van hypotheekrente aan banden leggen: de eigenwoningrente is nog slechts
aftrekbaar tegen 37%, het tarief van de eerste schijf, en de aflossing van de (restant) hypotheekschuld moet
plaatsvinden volgens een forfaitair systeem waarbij de renteaftrek gefaseerd vervalt.

De belasting in box 3, de vermogensrendementsheffing,
moet omlaag. De huidige wettelijke regeling gaat uit van
een forfaitair rendement van 4%, terwijl dat in de praktijk
lager ligt. De commissie stelt voor om uit te gaan van een
forfaitair rendement dat gelijk is aan de gemiddelde rente
van de afgelopen vijf jaar. Dat komt neer op 2,4%. De
commissie heeft financiering gevonden voor een eerste
vermindering van het rendement van 4% naar 3% per 1
januari 2014.

De commissie stelt ook een ingrijpende wijziging voor in de
belastingheffing van directeuren-grootaandeelhouders.
Allereerst bij de vaststelling van het gebruikelijk loon.
De commissie wil het loon van de DGA ‘meer in lijn te
brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1’
door de huidige doelmatigheidsmarge van 30% te
verminderen tot 10%. De ondergrens van € 43.000 voor het
DGA-salaris blijft gehandhaafd. Deze maatregel levert circa
€ 1 miljard op.
De commissie wil ook de belastingheffing in box 2 – over de voordelen uit aanmerkelijkbelang-aandelen grondig
herzien. Het voorstel is om ook in deze box – net als in box 3 – te gaan werken met een jaarlijks fictief
rendement. Dit rendement moet (net als in box 3) op 2,4% gesteld worden, te berekenen over de waarde van
het ‘fiscale ondernemingsvermogen’ in de BV. Dat fiscale ondernemersvermogen is het vermogen dat de BV in
de aangifte vennootschapsbelasting verantwoord. Dat fictieve rendement moet jaarlijks worden belast tegen
een tarief van 22% (in plaats van de huidige 25%), ongeacht of er nu wel of geen dividend door de BV wordt
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uitgekeerd. Het bedrag van het fictieve rendement verhoogt de verkrijgingsprijs van de
aanmerkelijkbelang-aandelen, waardoor de winst bij verkoop van de aandelen navenant lager uitkomt. Zo
wordt voorkomen dat de DGA dubbel belasting betaald.

De regeling voor de toeslagen kan sterk vereenvoudigd worden door de zorg- en huurtoeslag én het
kindgebonden budget samen te voegen. "Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij
meer gaan werken", is het argument van de commissie voor deze aanpassing. Verder moet de zorgtoeslag niet
meer aan een persoon, maar aan de zorgverzekeraars worden uitgekeerd. Door deze aanpassingen daalt het
aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen.

Volgens voorzitter Kees van Dijkhuizen van de commissie leiden de adviezen “tot een eenvoudiger, verbeterd
belasting- en toeslagenstelsel waarbij een goede belastingmoraal behouden blijft". Als alle maatregelen worden
opgeteld, zijn de inkomenseffecten beperkt en leiden die niet tot een verstoring van de balans van de
overheidsuitgaven en -inkomsten. Volgens berekeningen van het CPB kan de herziening van het belastingstelsel
140.000 banen opleveren. Voor het volledige rapport zie Eindrapport Commissie inkomstenbelasting.

Commentaar
De voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen tot aanpassing van de tariefstructuur in de inkomstenbelasting
zijn sympathiek. Twee schijven in box 1 – we komen daarmee in de buurt van een vlaktax – levert een
vergaande vereenvoudiging, en een lagere belasting op spaargeld in box 3 scoort altijd goed. Toch is er ook
kritiek op de voorstellen, met name vanuit ondernemerskringen. De commissie wil het verschil in belastingdruk
tussen inkomsten uit arbeid en winst uit onderneming terugbrengen – onder meer door het schrappen van de
zelfstandigenaftrek, en dat gaat vooral kleinere ondernemers meer belasting kosten. Volgens Stichting ZZP
Nederland betekent dit belastingplan een kaalslag onder de zzp'ers met een laag inkomen en een run op de
bijstand. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn voorstander van een eenvoudiger belastingstelsel,
maar hebben problemen met ‘de dure rekening die de commissie bij ondernemers neerlegt. De reacties uit de
politiek zijn wisselend, met een vaste ondertoon: de plannen zullen waarschijnlijk niet snel uitgevoerd worden.
We wachten af. 
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Neem een hond van de zaak
 

 29 juni 2013 

Ondernemers die een waakhond voor hun bedrijf aanschaffen, kunnen alle kosten van hun viervoeter als
bedrijfskosten opvoeren. Denk aan de aanschaf, maar ook de kosten van voeding, inentingen, het
hondenhok. Uiteraard moet u dan wel aannemelijk maken dat er een zakelijke reden is voor ‘een hond van
de zaak’. 
Let op: niet alle honden zijn geschikt als bedrijfshond. Een chihuahua als waakhond gaat niet lukken. En
de kosten van honden die ‘krachtens een onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregel
in verband met agressie niet mogen worden gehouden’ zijn van aftrek uitgesloten. Een pitbull kan het dus
ook niet worden. U kunt de privé bijtelling voor uw hond van de zaak voorkomen door aannemelijk te
maken dat u – in uw gezin – nooit een hond zou aanschaffen.
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Fiscaal crisispakket MKB 2014
 

 24 juni 2013 

Het Register Belastingadviseurs (RB), een belangenbehartiger van ruim 7.200 belastingadviseurs, heeft het
kabinet een Fiscaal crisispakket MKB 2014 aangeboden. Het pakket omvat een groot aantal maatregelen die
volgens het RB een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van het midden- en
kleinbedrijf in ons land. Het RB bepleit die maatregelen – tijdelijk – in te voeren om de positie van het MKB te
ondersteunen.

Het Register Belastingadviseurs heeft het kabinet voorgesteld om op korte termijn diverse fiscale maatregelen
te nemen om de positie van MKB-ers te ondersteunen. In het Fiscaal crisispakket MKB 2014 worden de
volgende maatregelen voorgesteld:
Het gaat om de volgende maatregelen: 
• Uitbreiding van de willekeurige afschrijving. 
• Versoepeling van afschrijving op goodwill. 
• Versoepeling van de vrijval van de oudedagsreserve om verliezen te kunnen verrekenen. 
• Voorkoming van verliesverdamping door herwaardering van activa. 
• Versoepeling van de fiscale behandeling van leningen/durfkapitaal. 
• Versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. 
• Introductie van een heffingskorting voor jongeren ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. 
• Flexibilisering van pensioen in eigen beheer. 
• Vrijstelling van schenkbelasting voor de aflossing van restschulden na verkoop van een eigen woning. 
• Verruiming van de voorwaarden voor sanering van belastingschulden.

Commentaar
Dit crisispakket zal veel MKB-ondernemers doen watertanden. Als dit pakket maar voor de helft gerealiseerd
zou worden, dan..... De kans dat dit bewaarheid wordt is erg klein. Met een kabinet dat vanaf 1 januari 2014 €
6 miljard extra – structureel, dus per jaar – moet gaan bezuinigen, is er geen geld voor deze wensdromen.

 

10 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Geen ontslag, geen stamrechtvrijstelling
 

 26 juni 2013 

De werknemer die bij ontslag een ‘gouden handdruk’ meekrijgt, kan de belastingheffing over die
uitkering uitstellen door gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Die vrijstelling kan alleen
worden benut voor een uitkering die dient ter vervanging van gederfd of te derven loon. Bij ontslag
kan dat karakter van de uitkering vaak eenvoudig worden aangetoond, bij een uitkering zonder
ontslag is dat veel moeilijker, zo blijkt uit een recente uitspraak.

Bengt Wypke was sinds 2001 in loondienst bij BV X. Wypke had in zijn arbeidsovereenkomst een riante regeling
voor een ontslaguitkering. In 2009 werd die regeling aangepast, bij Wypke en bij alle andere werknemers van
BV X. Tijdens de besprekingen over een aanpassing van de arbeidsovereenkomst kwam de functie van logistiek
manager ‘Central Europe’ binnen het X-concern vacant. Wypke werd gevraagd voor die functie, en per 1 juli
2009 aanvaardde hij die. Met de nieuwe functie kreeg Wypke ook een nieuwe arbeidsovereenkomst. De
belangrijkste verschillen met de oude overeenkomst waren de uitbreiding van zijn functie en
verantwoordelijkheden, het vervallen van de winstdelingsregeling en het beperken van de ontslagvergoeding.
Wypke’s salaris ging omhoog van € 8.630 naar € 20.000 per maand. Daarnaast kreeg Wypke € 700.000
uitgekeerd als ontbindingsvergoeding voor zijn oude arbeidsovereenkomst.
BV X verzocht de inspecteur op de € 700.000 de
stamrechtvrijstelling toe te passen. De inspecteur weigerde
dat; hij stelde dat er geen sprake was van ontslag en dat de
vrijstelling om die reden niet van toepassing was. BV X
verloonde daarop de brutovergoeding, en ging vervolgens in
beroep tegen de afdracht loonheffing. Zij stelde dat de
vergoeding van € 700.000 een uitkering was ter vervanging
van gederfd of te derven loon. 

In de daaropvolgende procedure stelde Hof Arnhem en in
cassatie de Hoge Raad de inspecteur in het gelijk. De
rechter constateerde dat Wypke krachtens zijn oude
arbeidsovereenkomst bij BV X was aangesteld als managing
director, en die positie had hij bij de nieuwe
arbeidsovereenkomst behouden. Binnen die functie had hij
wel meer verantwoordelijkheden gekregen, en dat
verklaarde zijn veel hogere salaris. Verder waren er enkele
onderdelen uit zijn oude arbeidsovereenkomst aangepast,
met name de riante ontslagregeling. Het hof leidde uit de
feiten af dat het aan de ‘ontbindingsvergoeding’ van € 700.000 andere overwegingen ten grondslag lagen dan
het bieden van compensatie in verband met (dreigend) ontslag. De vergoeding was volgens het Hof uitgekeerd
om Wypke te overreden om in te stemmen met de nieuwe arbeidsovereenkomst. En daardoor was geen sprake
van een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon. De stamrechtvrijstelling was niet van
toepassing, het beroep van BV X werd ongegrond verklaard.

Commentaar
Belanghebbende kreeg een compensatie voor het beperken van zijn riante ontslagregeling uit zijn oude
arbeidsovereenkomst. Die compensatie kreeg hij niet ter vervanging van gederfd of te derven loon omdat er –
materieel bezien – geen sprake was van ontslag: belanghebbende was en bleef managing director van dezelfde
BV. Bij een ander feitencomplex – met een reële ontslagronde – was deze zaak wel goed afgelopen. 
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Echtscheiding: 2 x alleenstaande ouderkorting
 

 29 juni 2013 

De alleenstaande ouderkorting is een extra heffingskorting die toekomt aan – u raadt het al – een
alleenstaande ouder. De extra korting bestaat uit een vast bedrag van € 947, plus een
inkomensafhankelijk bedrag. De korting kan dit jaar oplopen tot in totaal € 2.266. 
U komt in aanmerking voor de korting als u in 2013 ten minste zes maanden geen fiscale partner heeft, in
die periode een huishouden voert met een kind dat u op uw woonadres staat ingeschreven én dat u in
belangrijke mate onderhoudt, en dat kind is op 31 december 2012 jonger dan 18 jaar. Voor het
inkomensafhankelijke deel van de extra heffingskorting mag het kind eind 2012 niet ouder zijn dan 16 jaar.
Bij een echtscheiding kunnen ouders met twee kinderen jonger dan 16 jaar beiden de alleenstaande
ouderkorting incasseren door bij ieder van hen een kind in de gemeentelijke basisadministratie in te
schrijven, en de onderhoudslasten correct te verdelen.
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Beperkte werktijd: geen laag gebruikelijk loon
 

 26 juni 2013 

Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder van een BV wordt – zo bepaalt de wet –
op tenminste € 43.000 per jaar gesteld. Een lagere beloning is slechts mogelijk als aannemelijk is
dat ‘ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt in
het economische verkeer een lager loon gebruikelijk is’. De DGA zal dat lagere loon aannemelijk
moeten maken. Daarbij kan hij niet volstaan met de enkele mededeling dat hij als DGA slechts
enkele uren per week voor de BV werkt.

Mark Spelman was directeur-grootaandeelhouder van BV X. Die BV exploiteerde speelautomaten in
horecagelegenheden. Spelman was de enige werknemer van BV X; hij verrichte alle voorkomende
werkzaamheden. Spelman had ook een eenmanszaak, waarin hij een coffeeshop dreef. Over 2008 behaalde BV
X een omzet van € 27.000 en een winst van € 5.231. Met zijn eenmanszaak behaalde Spelman in dat jaar een
winst van afgerond € 100.000. BV X betaalde Spelman geen salaris en nam ook geen gebruikelijk loon in
aanmerking. Toen de inspecteur dat constateerde, legde hij de BV een naheffingsaanslag loonheffing op. Hij
stelde het gebruikelijk loon op € 20.000; de aanslag werd verhoogd met een boete van 25%.
Spelman verdedigde voor Hof Den Haag dat het achterwege laten van een salaris uit de BV terecht was omdat
hij nagenoeg geen werkzaamheden voor zijn BV verrichte. Met 1 à 2 uur per week was het ruimschoots
bekeken. En die werkuren maakte hij ‘tussendoor’, als hij in zijn eenmanszaak aan het werk was. Ook realiter
was er geen reden om een fictief loon in aanmerking te nemen, zo betoogde Spelman. De wetgever had de
gebruikelijkloon-regeling ingevoerd om misbruik van inkomensafhankelijke regelingen te voorkomen. Dat
dreigde niet in zijn situatie, omdat hij met een winst uit onderneming van € 100.000 een hoog fiscaal inkomen
genoot.
Hof Den Haag was niet overtuigd. Spelman en BV X hadden niet aannemelijk gemaakt dat voor een soortgelijke
dienstbetrekking een lager loon dan € 20.000 gebruikelijk was in het economisch verkeer. De beperkte
tijdsbesteding voor het werk in de BV was onvoldoende bewijs voor een lager gebruikelijk loon dan € 20.000.
Het overige inkomen voor de inkomstenbelasting – in casus de winst uit onderneming – speelt geen rol voor de
vaststelling van een gebruikelijk loon. Het hof overwoog tenslotte dat de gebruikelijkloon-regeling niet alleen
van toepassing is als misbruik van inkomensafhankelijke regelingen dreigt. Het Hof bevestigde de
naheffingsaanslag. De boete werd wel verminderd, van 25% tot 10%, wegens overschrijding van de redelijke
termijn.

Commentaar
Dat de gebruikelijkloon-regeling veel overkill kent, is eerder breed uitgemeten in BelastingBelangen. Deze
uitspraak illustreert dat weer: een salaris van € 20.000 op een omzet van € 27.000 is op z’n zachtst gezegd
‘stevig’. Deze uitspraak is luid en duidelijk: een nihilbeloning uit de BV kan niet, en een lager loon – onder het
wettelijke minimum van € 43.000 – kan niet gemotiveerd worden met uitsluitend een beperkte tijdsbesteding
voor de BV.
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Tijdelijk 6% BTW-tarief ook voor apparatuur- en
voorrijkosten

 

 26 juni 2013 

Het kabinet heeft per 1 maart 2013 de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan woningen
tijdelijk – tot 1 maart 2014 – verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief ziet uitsluitend
op arbeidskosten, niet op materiaalkosten, voor prestaties aan woningen die meer dan twee jaar
geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Financiën heeft recent in enkele beleidspublicaties
weer diverse diensten toegevoegd aan de lijst van prestaties die onder het tijdelijk verlaagde
BTW-tarief vallen.

Het besluit van Financiën om de omzetbelasting tijdelijk tot 6% te verlagen op verbouwingen en renovatiewerk
aan bestaande woningen heeft veel vragen vanuit de bouwbranche opgeleverd. Financiën heeft het antwoord
op die vragen in enkele beleidspublicaties vervat. Een greep uit de vragen en antwoorden.

Het verlaagde BTW-tarief geldt wél voor:

- de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een
onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde
goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Denk aan inbouwkasten, deuren,
kozijnen en dakkapellen. Vereist is dan wel dat de goederen op maat gemaakt worden door de
ondernemer die de renovatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning verricht. Standaard
keuken(kasten) vallen hier niet onder; deze goederen worden niet in opdracht van de
opdrachtgever op maat gemaakt.

- het vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij tevens de renovatie van de
woning begeleiden.

- de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van een paardenbox,
buitenstal, hondenkennel, zwembad en tennisbaan.

- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken.
- de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van beregeningsinstallaties

en tuinverlichting.
- de arbeidskosten van het leggen van (sier)bestrating in tuinen.
- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van zonnepanelen, mits die panelen in

bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Als de panelen slechts met
losse stenen worden vastgelegd, is geen sprake van een onderdeel van de woning.

- de kosten van eigen of gehuurde apparatuur (zoals een graafmachine of een boormachine) die
door de ondernemer wordt gebruikt voor het verrichten van een renovatie- of hersteldienst.

- de vervoers- en/of voorrijkosten die de ondernemer in rekening brengt.

Het verlaagde BTW-tarief geldt niet voor:

- het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin. Dit is anders als
de tuinarchitect naast het maken van een ontwerp ook de aanleg en het onderhoud van de tuin
begeleidt. Dan geldt wel het verlaagde tarief.

- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens, jaloezieën e.d.
aan de binnenzijde van de woning.

- het laten doen van bodemonderzoek.
- het bouwkundig keuren van woningen (aan- en verkoopkeuring) en het aanvragen van een

vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.
- de kosten van het bestrijden van ongedierte als boktorren, houtworm, ratten etc. 
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Voor een nadere toelichting op de BTW-tariefsverlaging zie
ook BelastingBelangen, februari 2013: 6% BTW op
verbouwingen en renovaties en april 2013: Verlaagd
BTW-tarief: wat is een bestaande woning?

Voor het volledige overzicht van vragen en antwoorden op
het verlaagde BTW-tarief zie Vragen en antwoorden over
verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel
van woningen.

Commentaar
Het kabinet heeft de BTW tijdelijk verlaagd om de
investeringen op de woningmarkt aan te jagen en de
bouwsector te versterken. Uit de praktijk komen (te) veel
signalen dat dit beoogde effect niet gerealiseerd wordt. 
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Isolatiewerk: 6% BTW op materiaal nog tot 2014
 

 29 juni 2013 

Voor het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal geldt het lage 6% BTW-tarief. Per 1 januari
2014 wordt dat verlaagde tarief beperkt tot uitsluitend de kosten van arbeid, het isolatiemateriaal gaat
onder het algemene 21% tarief vallen. Isoleer uw woning nog dit jaar.
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Werkruimte thuis: wat kan ik als DGA onbelast krijgen?
 

 27 juni 2013 

Mijn BV gaat per 1 januari 2014 over op de werkkostenregeling. Ik heb een externe loondeskundige
ingehuurd, die heeft de gevolgen van de werkkostenregeling voor de BV én de medewerkers
bekeken, en zijn conclusie is dat wij met de WKR voordeliger af zijn. Een open vraag is nog welke
gevolgen de WKR heeft voor mijn werkruimte thuis. Welke belastingvrije vergoedingen en
verstrekkingen zijn mogelijk voor mijn werkruimte thuis en de inrichting daarvan?

Antwoord
Voor de beantwoording van uw vraag is het nuttig om een onderscheid te maken tussen arbovoorzieningen en
niet-arbovoorzieningen. Bij arbovoorzieningen gaat het om maatregelen en faciliteiten die voortvloeien uit de
arbeidsomstandighedenwet. Denk aan een ergonomisch verantwoorde – in hoogte verstelbare – stoel met
bureau, of een cursus stoppen met roken, mits zo’n cursus deel uitmaakt van het arboplan van de werkgever.
Bij niet-arbovoorzieningen kunt u denken aan een vaste computer, een vaste telefoon, een laptop, i-pad,
mobiele telefoon, internet, apparatuur, instrumenten, kleine consumpties, en de GEB-nota. 
De wettelijke regeling maakt onderscheid tussen het ter beschikking stellen (de werkgever blijft eigenaar), het
verstrekken (de werknemer wordt eigenaar) of het vergoeden van de door de werknemer gemaakte kosten.
Tenslotte is bij de niet-arbovoorzieningen de zelfstandigheid van de werkruimte thuis van belang.

Als de werkgever – uw BV – arbovoorzieningen aan u ter
beschikking stelt, kan dat belastingvrij. Voorwaarde is wel
dat uw werkruimte thuis aan het arbobesluit voldoet. De
werkruimte moet zodanig zijn ingericht dat u als werknemer
zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier uw
werk kunt doen. Dat vergt een doelmatige zitgelegenheid
met een werkblad of werktafel, met kunstverlichting. 
Als uw BV de arbovoorzieningen aan u verstrekt of vergoedt,
is sprake van belast loon. Desgewenst kan de BV de
verstrekking of vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte
van de werkkostenregeling. Voor u is dat belastingvrij, voor
uw werkgever heeft dat geen averechtse fiscale gevolgen
zolang de maximale omvang van de vrije ruimte niet wordt
overschreden. Is dat wel het geval, dan kost dat de
werkgever 80% eindheffing over dat surplus. 

Bij arbovoorzieningen speelt de zelfstandigheid van de
werkruimte geen rol. 
Dat is anders bij niet-arbovoorzieningen. Bij
niet-arbovoorzieningen moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van een werkplek in de zin van de wet.
Dat is het geval als aan drie cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

- de werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning; de ruimte heeft bijvoorbeeld een
eigen opgang en eigen sanitair, én

- de werkgever heeft met de werknemer een reële, zakelijke huurovereenkomst gesloten
waardoor de werkgever exclusief over die ruimte beschikt, én

- de werknemer werkt in die ruimte.

Is voldaan aan deze drie voorwaarden, dan kan de BV u de niet-arbovoorzieningen belastingvrij ter beschikking
stellen, mits (i) dat in redelijkheid gebeurt, (ii) u de voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek
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gebruikt, en (iii) voldaan is aan de voorwaarden voor een onbelaste terbeschikkingstelling. Dat laatste omvat
een reeks aan voorwaarden voor verschillende verstrekkingen. Zo geldt voor een mobiele telefoon de
voorwaarde van een aantoonbaar zakelijk gebruik van 10% of meer, en voor een laptop of i-pad van 90% of
meer zakelijk gebruik. 
Als de werkgever de niet-arbovoorzieningen verstrekt of vergoedt, is dat belast loon. De BV kan dat – net als
bij de arbovoorzieningen - onderbrengen in de vrije ruimte. 
Voor een vergoeding van de energiekosten van de werkruimte geldt een specifieke regeling. Als de BV die
kosten vergoedt is dat een vergoeding voor intermediaire kosten, een onbelaste terugbetaling van door de
werknemer voorgeschoten kosten. 

Is sprake van een niet zelfstandige werkruimte – zoals een werkruimte zonder eigen opgang – dan leidt het ter
beschikking stellen, verstrekken of vergoeden van niet-arbovoorzieningen tot belast loon. De werkgever kan
dat wel weer in de vrije ruimte onderbrengen. 
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Vordering na bedrijfsoverdracht: direct afwaarderen?
 

 27 juni 2013 

In oktober 2011 heb ik mijn onderneming verkocht aan een van mijn medewerkers voor € 480.000.
Kort voor de levering van de onderneming, eind 2011, vroegen de koper en de bank die de koopsom
zou financieren, of ik bereid was om € 100.000 van de koopsom tijdelijk schuldig te blijven. Ik ben
daarmee akkoord gegaan. Dat had ik nooit moeten doen. Al snel bleek dat de koper niet aan zijn
verplichtingen kon voldoen. Ik heb een betaling van € 15.000 op mijn vordering ontvangen, en ik
ben bang dat ik naar de rest kan fluiten. Ik heb die vordering bij verkoop van mijn onderneming
gewaardeerd op € 50.000, maar dat vindt de inspecteur niet goed. Hij stelt de waarde op het
nominale bedrag, dat was volgens hem de reële waarde eind 2011. Het verlies dat ik nadien op de
vordering heb geleden valt volgens hem in box 3. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Antwoord
U heeft eind 2011 uw eenmanszaak verkocht en daarbij een vordering van nominaal € 100.000 op de koper
verkregen. Die vordering moet u na de bedrijfsoverdracht overbrengen van box 1 naar box 3. Bij die
boxovergang is het zaak de vordering correct te waarderen: een verlies in box 1 levert u meer fiscale
compensatie op dan in box 3. U waardeert de vordering bij de boxovergang op € 50.000, de inspecteur op het
nominale bedrag van € 100.000.
Uit uw relaas begrijp ik dat de bank – die de overnamesom zou financieren – u kort voor de overdracht
gevraagd heeft om gedurende een beperkte periode af te zien van de ontvangst van een bedrag van € 100.000.
De bank was kennelijk niet (meer) bereid om de koopsom volledig te financieren. Was dat omdat de bank toen
al zag aankomen dat de koper niet volledig aan zijn verplichtingen zou voldoen? Of kon de bank niet meer voor
het volle bedrag meedoen omdat interne voorschriften haar belemmerden in de financieringscapaciteit? 
Als de solvabiliteit van de koper al eind 2011 discutabel was, rijst de vraag waarom u er mee ingestemd hebt
om een deel van de koopsom als vordering te accepteren. Omdat de deal anders niet zou doorgaan? Wat er ook
van zij, u heeft door die aanpassing van de betalingsregeling een risico met betrekking tot de
kredietwaardigheid van de koper op u genomen. En u had als crediteur minder sterke zekerheden dan de bank.
Die twee omstandigheden maken het aannemelijk dat uw vordering ten tijde van de bedrijfsoverdracht minder
waard was dan de nominale waarde. Daarbij is ook van belang wanneer in 2012 gebleken is dat de koper in
gebreke bleef bij het voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 
Dat de vordering bij levering van de onderneming ultimo 2011 minder waard was dan de nominale waarde lijkt
mij buiten kijf. Maar dan rijst de vraag: wat was de vordering dan wel waard? U waardeert die vordering op €
50.000, en daarbij lijkt u een groot deel van de financiële sores bij de koper die pas in 2012 is geconstateerd
terug te schuiven naar eind 2011. Mij lijkt een waardering op de helft van de nominale waarde – ex aequo et
bono – beter verdedigbaar. Maar dat u voor een lagere waardering – en daarmee een lagere stakingswinst –
gaat, verbaast mij niet.
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Uitstelblokkering: doe de aangifte op tijd!
 

 29 juni 2013 

Heeft u uitstel gevraagd voor de indiening van uw aangifte Vennootschapsbelasting? En gekregen? Let op:
de Belastingdienst is van plan om het aangiftegedrag van de afgelopen drie jaar mee te gaan wegen bij
het al dan niet verlenen van uitstel. Bij twee keer te laat of niet indienen van de aangifte wordt uitstel voor
een volgende aangifte niet meer verleend – geblokkeerd –, tenzij de laatste aangifte wel op tijd is
ingediend. De ‘Regeling uitstelblokkering’ wordt vanaf volgend jaar toegepast, zo heeft de Belastingdienst
recent bekend gemaakt. Dien uw aangifte Vennootschapsbelasting over 2012 op tijd in, dan heeft u
volgend jaar geen last van de uitstelblokkering.
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Auto van de zaak: alleen voor oproepdiensten?
 

 27 juni 2013 

Mijn werkgever heeft mij een bestelauto van de zaak ter beschikking gesteld. Ik ben
storingsmonteur en ik draai een 24-uurs storingsdienst. Mijn bestelauto is een ‘rijdende
gereedschapskist’. Toch wil de inspecteur een bijtelling voor privégebruik in aanmerking nemen. Ik
vind dat niet terecht: ik moet voortdurend beschikbaar zijn voor oproepdiensten. En als ik een keer
een privérit maak – naar een verjaardag of zo – moet mijn partner altijd in onze privé auto daar
naar toe. Wordt ik dan opgeroepen, dan kan zij in ieder geval nog thuis komen. Vindt u dit verweer
voldoende om de bijtelling privégebruik auto te voorkomen?

Antwoord
Nee, ik denk niet dat u het daar mee redt.
U omschrijft uw bestelauto als een ‘rijdende
gereedschapskist’. Daaruit leid ik af dat het niet
verdedigbaar is om te stellen dat uw bestelauto door aard of
inrichting nagenoeg uitsluitend geschikt is voor
goederenvervoer. U heeft in de bestelauto – kennelijk – een
volwaardige zitplaats naast de bestuurder, zodat uw partner
en ieder ander met u mee zou kunnen rijden. 
Ook het verweer dat u voortdurend beschikbaar moet zijn
voor oproepdiensten betekent niet dat u geen privéritten
met uw bestelauto maakt. Als u naar een verjaardagsfeestje
gaat, is het karakter van die rit privé. Dat privékarakter is
zo overheersend dat de kilometers die u dan rijdt niet als
zakelijke kilometers kunnen worden aangemerkt. Dat wordt
anders als u tijdens zo'n privérit wordt opgeroepen voor
storingswerkzaamheden. Vanaf het moment van de oproep
rijdt u zakelijke kilometers. Komt er geen oproep, dan rijdt
u privékilometers. Dat uw partner voor zo’n gelegenheid
gebruik maakt van uw privé auto doet daar niet aan af. 

U kunt de bijtelling mogelijk toch voorkomen als u voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van een auto
van de zaak tijdens wachtdiensten. Financiën heeft voor dat autogebruik goedgekeurd dat de tijdens de
wachtdiensten verreden kilometers zakelijk zijn, mits voldaan wordt aan de volgende vier voorwaarden:

- de werknemer heeft geen invloed op de keuze van de auto van de zaak,
- de werknemer beschikt in privé over een auto die goed of beter geschikt is voor privégebruik

dan de auto van de zaak,
- de werknemer is verplicht tijdens de wachtdiensten binnen een redelijke afstand van zijn

woonplaats te blijven, en
- de werknemer houdt bij hoeveel kilometers hij tijdens een wachtdienst rijdt, en hoe vaak en

voor welke plaats van werkzaamheden hij wordt opgeroepen.
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Personeelslening: ook leuk onder de werkkostenregeling?
 

 27 juni 2013 

Mijn BV heeft meerdere medewerkers een renteloze personeelslening verstrekt. Ik vind dat een
prima beloningsinstrument. Uw artikel in BelastingBelangen van november 2012: Geef uw
medewerker een renteloze lening is mij uit het hart gegrepen. Hoe pakt de renteloze
personeelslening onder de werkkostenregeling uit? Ik heb begrepen dat die regeling minder leuk is
dan thans. Ik heb de werkkostenregeling nog niet ingevoerd, maar dat kan ik natuurlijk niet voor
me uit blijven schuiven. Per 2015 moeten we er aan geloven. Betekent dat het einde van leuke
personeelsleningen? 

Antwoord
De werkkostenregeling betekent niet het einde van fiscaal gunstige personeelsleningen, maar het wordt wel wat
minder. Het rentevoordeel dat de werknemer geniet, is belast loon. 
Dat rentevoordeel wordt op nihil gewaardeerd – de werknemer kan het derhalve zonder belastingheffing
incasseren – als de werknemer de lening gebruikt voor:

- het kopen, onderhouden of verbeteren van een eigen woning. 
Bij deze variant gelden diverse voorwaarden, voor werkgever en werknemer. De werknemer
moet zijn werkgever een schriftelijke verklaring geven waarin staat waarvoor hij de lening wil
gebruiken en voor welk deel van de lening de rente en de kosten aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting. De werknemer moet kopieën van aankoopbewijzen, rekeningen en
dergelijk bij die verklaring overleggen. U moet als werkgever de verklaring van de werknemer
bij de loonadministratie bewaren, en in de aangifte loonheffingen vermelden dat u het
rentevoordeel niet belast hebt.

- het kopen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.
Ook hier is het verstandig om de werknemer om ‘bewijs’ te vragen.

Als de werknemer het geleende geld voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om daarmee te beleggen,
wordt het rentevoordeel wel als loon in de belastingheffing betrokken. 
U berekent het rentevoordeel door een marktconforme rente te nemen: hoeveel rente had de werknemer bij
een kredietinstelling moeten betalen voor een lening van dezelfde omvang, condities etc. Bij een renteloze
lening is dat rentevoordeel het belastbare loon. Heeft de werknemer een lage rente betaald, dan vermindert dat
het voordeel: het restant is belast.

De afspraken die u met uw werknemer hebt gemaakt over de aflossing van de lening bepalen wanneer u het
rentevoordeel moet aangeven. Als uw werknemer maandelijks op de lening aflost door betaling of verrekening,
moet u het rentevoordeel ook maandelijks aangeven. Lost uw werknemer ergens in het jaar een gedeelte af,
dan geeft u het rentevoordeel aan in de aangifte over dat tijdvak. 
U kunt als werkgever het rentevoordeel ook onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De
werknemer kan het voordeel zo belastingvrij incasseren, u moet er voor waken dat u de vrije ruimte niet
overschrijdt om de eindheffing van 80% te vermijden.
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Zon, zonnig, zonnepaneel: vraag de BTW terug
 

 28 juni 2013 

Heeft u onlangs zonnepanelen op uw dak laten plaatsen? Of bent u van plan om dat binnenkort te gaan
doen? Dan wordt u BTW-ondernemer, en kunt u de BTW op de aanschaf en plaatsing van de panelen bij
de Belastingdienst terugvragen. Vergeet u niet om u aan te melden bij de Belastingdienst. Zie ook elders
in dit nummer van BelastingenBelangen: BTW-ondernemer door aanschaf zonnepanelen.
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Geld in de zaak: overtollig of bittere noodzaak
 

 29 juni 2013 

Ondernemers met een pot met geld in de zaak. Ze zijn er – gelukkig – nog wel. Maar ze worden wel
schaars. Steeds meer ondernemers krijgen door de aanhoudende crisis te maken met
liquiditeitskrapte. En banken doen niet of nauwelijks meer mee om dat probleem op te lossen. Deze
ontwikkeling in de markt raakt ook de ondernemers met geld in de zaak: de status van ‘de pot met
geld’ verandert, van overtollige liquide middelen naar bittere noodzaak. En dat heeft fiscale
gevolgen. 

Liquide middelen: tijdelijk of blijvend overtollig
De status van liquide middelen in een bedrijf is fiscaal van belang. Liquide middelen kunnen als werkkapitaal
fungeren, tijdelijk of blijvend overtollig zijn. 
Werkkapitaal en tijdelijk overtollige liquide middelen zijn bedrijfsgebonden. Die hebben een duidelijke functie
binnen de bedrijfsuitoefening. Met het werkkapitaal wordt gewerkt, de tijdelijk overtollige liquide middelen
liggen ‘gereserveerd’ met een bedrijfsbestemming. Het is opzij gelegd voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel,
een deelneming, aflossing van een bedrijfsschuld, of nog weer een ander bedrijfsdoel. Als die plannen er zijn en
goed onderbouwd kunnen worden, is de grens met blijvend overtollige liquide middelen goed te trekken.
Blijvend overtollige liquide middelen zijn niet (meer)
dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Dat is geld dat binnen
de onderneming geen functie heeft. Tenminste, niet voor de
bedrijfsvoering op korte termijn. Het is natuurlijk wel een
buffer voor slechte tijden, als de onderneming in zwaar
weer komt. En dat is vandaag de dag allesbehalve
denkbeeldig. Dan is ‘de pot met geld in de zaak’ een bittere
noodzaak. 
De vraag komt vanzelf op: moet de status van liquide
middelen statisch worden beoordeeld, of juist dynamisch?
Kan de kwalificatie van blijvend overtollig voortvloeien uit
een momentopname? Het antwoord op die vraag is
richtinggevend voor de fiscale behandeling van geld in de
zaak. 

Fiscale gevolgen
De fiscale behandeling van tijdelijk en blijvend overtollige
liquide middelen loopt fors uiteen. Dat manifesteert zich op
meerder fronten. Bijvoorbeeld bij de vermogensetikettering
bij ondernemingen in de inkomstenbelasting. Maar ook bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit waar
ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen totaal verschillend behandeld worden.

Vermogensetikettering bij IB-ondernemingen
Volgens vaste rechtspraak moet een IB-ondernemer de blijvend overtollige liquide middelen tot zijn verplichte
privévermogen rekenen. Blijvend overtollig geld heeft geen functie meer in de eenmanszaak, dus moet het van
het ondernemingsvermogen overgebracht worden naar het privévermogen. Van box 1 naar box 3, met alle
fiscale gevolgen van dien. Ik noem enkele consequenties.
De ondernemer die blijvend overtollig geld (in de onderneming) heeft belegd, en op die beleggingen verlies lijdt,
kan die verliezen niet in aftrek brengen op de bedrijfswinst. Het verlies valt in box 3. De belastingrechter heeft
dat bij herhaling beslist, ook in situaties waarin de Belastingdienst de verplichte overgang naar privé pas aan de
orde stelt als het verlies op de beleggingen een feit is.
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Het verplichte privé-etiket kan ook tot gevolg hebben dat het dekkingsvermogen voor de oudedagsreserve
‘ineens’ te laag blijkt. De verplichte overgang van de blijvend overtollige liquide middelen naar privé tast de
omvang van het ondernemingsvermogen aan. Met als gevolg dat de toevoeging aan de oudedagsreserve
achterwege moet blijven en de reserve ‘bevroren’ wordt.
Een laatste punt van verschil betreft de belastingdruk. 
Als het blijvend overtollige geld in box 3 ‘risicoloos’ bij de bank wordt weggezet, levert dat momenteel 1,5% tot
2% rentevergoeding op. De forfaitaire rendementsheffing in box 3 - 30% over een forfaitair rendement van 4%
– pakt dan genadeloos uit. Bij 1,5% rente is de belastingdruk 80%, bij 2% rente 60%! Box 3 is allang geen
‘pretbox’ meer. Als de liquide middelen in de onderneming tegen 1,5% rente worden weggezet, is de
belastingdruk een heel stuk lager. Die komt uit maximaal 44,7%, te weten 52% van 86% (100% minus 14%
MKB-winstvrijstelling).

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de IB-ondernemer belang heeft bij een dynamische kwalificatie van de
overtollige liquide middelen in zijn eenmanszaak. De fiscale behandeling van liquiditeiten die op termijn, bij
zwaar weer, bittere noodzaak zijn om te overleven, leveren op korte termijn een gunstiger fiscale behandeling
op.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (de BOF)
Bij toepassing van de BOF is het onderscheid tussen ondernemings- en beleggingsvermogen van groot belang.
Dat onderscheid bepaalt of de aanmerkelijkbelang-heffing kan worden doorgeschoven, en of de BOF voor de
schenk- of erfbelasting van toepassing is. Beide faciliteiten zijn vaker, uitgebreid in BelastingBelangen aan de
orde gesteld. Zie ook: BelastingBelangen, oktober 2009: Belastingplan 2010: aanpassing doorschuifregeling bij
vererving AB-aandelen, en Belastingplan 2010: doorschuiven AB-claim bij schenking van aandelen, en
BelastingBelangen, december 2009: Schenken of erven van ondernemingsvermogen: 100% vrijstelling tot € 1
miljoen.
De wetgever heeft deze fiscale gunstregelingen nadrukkelijk bedoeld om de overdracht van materiële
ondernemingen te faciliteren. Niet de overdracht van beleggingsvermogen. Beleggingsvermogen ziet op het
saldo van beleggingen, minus de daarvoor ter financiering daarvan aangegane schulden. Ook vermogen dat
blijvend overtollig is – zoals liquide middelen – wordt als beleggingsvermogen getypeerd. De onderneming in
materiële zin heeft dat geld immers niet (direct) nodig.
Ook hier kunnen de gevolgen van een momentopname van de fiscale status van liquide middelen in de zaak
groot zijn. 

Een voorbeeld ter illustratie
DGA Karelsen houdt alle aandelen in BV X. Die BV heeft een (geconsolideerde) waarde van € 1,5 miljoen. Van
het ondernemingsvermogen staat € 300.000 op een depositorekening bij de bank; het zijn blijvend overtollige
liquide middelen. Als DGA Karelsen overlijdt, en – stel – zijn vermogen vererft aan zijn enige (meerderjarige)
zoon of dochter, en er wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de AB-doorschuifregeling en de
BOF – dan pakt een en ander cijfermatig als volgt uit.

De AB-doorschuifregeling en BOF kunnen uitsluitend worden toegepast op het 
ondernemingsvermogen van € 1.200.000. De € 300.000 deposito is beleggingsvermogen. De wet staat toe om
hierbij een 5% marge aan te houden: het ondernemingsvermogen komt zodoende uit op 105% van € 1,2 mln.
= € 1.260.000, het beleggingsvermogen op € 240.000.
Dat beleggingsvermogen wordt fiscaal niet gefaciliteerd. DGA Karelsen is daarover (postuum) 25%
aanmerkelijkbelang-heffing verschuldigd, ofwel € 60.000 (waarbij de verkrijgingsprijs van deze
aanmerkelijkbelang-aandelen gemakshalve op nihil is gesteld).
De nalatenschap neemt door deze heffing met € 60.000 af, en komt uit op € 1.440.000.
Daarvan is € 1.260.000 ondernemingsvermogen.
Van dat ondernemingsvermogen is (in 2013) vrijgesteld:

- 100% vrij € 1.028.132
- 83% van het surplus van € 231.868 = €    192.450
Totaal € 1.220.582
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De nalatenschap bedraagt netto: € 1.440.000
De belaste verkrijging is derhalve €    219.418
Dat kost de (meerderjarige) zoon of dochter aan erfbelasting €      28.150

De totale belastingheffing door het overlijden van DGA Karelsen komt daardoor uit op € 88.150
(€ 60.000 AB-heffing en € 28.150 erfbelasting).

Als de € 300.000 deposito wél als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, komt de belastingheffing door
het overlijden een stuk gunstiger uit. 
De aanmerkelijkbelang-heffing kan volledig worden doorgeschoven naar de erfgenaam zoon of dochter.

De erfbelasting bedraagt over de nalatenschap van € 1.500.000
- vrijgesteld ondernemingsvermogen  
   - 100% vrij = € 1.028.132
   - 83% van het surplus van € 471.868 = €    391.650
   - In totaal € 1.419.782

 
De belastbare verkrijging is derhalve € 80.218.
Dat kost de (meerderjarige) zoon of dochter aan erfbelasting € 6.068.
En dat is de totale heffing. 
Een verschil van ruim € 82.000 met de situatie waarin de overtollige liquide middelen als beleggingsvermogen
zijn getypeerd.

Conclusie
De terughoudende opstelling van banken en andere kredietverleners moet gevolgen hebben voor de fiscale
kwalificatie van liquide middelen in de onderneming. Ondernemers die vermogen in de zaak oppotten, als buffer
voor zwaar weer, dienen daarmee een bedrijfsbelang. En dat rechtvaardigt om die liquide middelen als
bedrijfsvermogen aan te merken. 
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Afwaardering vastgoed: voor eens en altijd
 

 28 juni 2013 

De vastgoedmarkt verkeert in zwaar weer. Hebt u, vastgoedondernemer, een of meer panden moeten
afwaarderen tot op de lagere bedrijfswaarde? (zie ook BelastingBelangen, februari 2013: Vastgoed
afwaarderen op lagere bedrijfswaarde). En nu maar wachten tot de markt weer aantrekt. Als dat gebeurt,
en uw vastgoed stijgt weer in waarde, moet u de afwaardering terugnemen. En dat levert belastbare winst
op. U kunt dat voorkomen en de afwaardering definitief maken, door een afgewaardeerde pand over te
dragen aan een dochter-BV. Die kan het pand waarderen op de kostprijs, de lagere marktwaarde. Stijgt
later de waarde van het pand, dan hoeft deze BV geen opwaardering toe te passen. De heffing van
overdrachtsbelasting kunt u voorkomen door een beroep te doen op de concernvrijstelling. Bespreek het
eens met uw adviseur.

 

27 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/archief/BelastingBelangen_Februari_2013/Vastgoed_afwaarderen_op_lagere_bedrijfswaarde
http://www.belastingbelangen.nl/archief/BelastingBelangen_Februari_2013/Vastgoed_afwaarderen_op_lagere_bedrijfswaarde
http://www.belastingbelangen.nl/


 

Woningverhuur: hoe krijg ik de huurder er snel uit?
 

 27 juni 2013 

Wij zitten nu ruim een jaar op dubbele woonlasten. Ons oude huis staat te koop, we hebben de prijs
twee keer verlaagd, en er komt nog steeds niemand op af. Het ziet er naar uit dat we binnenkort
onze oude woning wel moeten gaan verhuren, om het financieel te kunnen bolwerken. Ik weet dat
ik bij verhuur van de woning de renteaftrek kwijtraak: de woning met de restant hypotheekschuld
gaat naar box 3. Dat is spijtig, maar het is niet anders. Waar ik meer mee zit is de vraag of ik een
huurder weer snel uit de woning kan krijgen als zich een koper aandient. Een huurder heeft toch
recht op huurbescherming. Hoe zit dat precies?

Antwoord
U overweegt om – noodgedwongen – uw te koop staande woning te gaan verhuren. Die verhuur moet tijdelijk
zijn: als zich een koper voor de woning aandient moet u die huurder op korte termijn uit uw woning kunnen
krijgen. Dat kan door gebruik te maken van de regeling in de Leegstandwet. Die wet biedt de mogelijkheid tot
tijdelijke verhuur van minimaal één half jaar. De huurder heeft dan maar gedeeltelijk recht op huurbescherming,
u kunt als verhuurder de huur opzeggen zodra de woning is verkocht. Dat lukt allemaal niet bij een ‘gewoon’
huurcontract; dan gelden strengere regels bij opzegging van de huur. 
Om van de regeling in de Leegstandwet gebruik te kunnen maken, heeft u een vergunning nodig van de
gemeente. En het huurcontract moet juridisch op de Leegstandswet zijn toegesneden: het moet duidelijk zijn
dat het gaat om verhuur op basis van de Leegstandwet. Als dat niet goed geregeld is, loopt u het risico dat er
sprake is van een ‘gewoon’ huurcontract en wordt het lastiger de huur op te zeggen. De notaris kan een correct
huurcontract voor u opmaken. 
Steeds meer woningbezitters willen (beter gezegd: moeten) hun te koop staande woning verhuren op basis van
de Leegstandwet. Daarom wordt die wet per 1 juli op onderdelen versoepeld. Dit gaat er veranderen:

- Een woning kan meerdere keren worden verhuurd. Thans geldt nog dat een woning maar één
keer kan worden verhuurd op basis van de Leegstandwet.

- De gemeente kan de vergunning voor maximaal vijf jaar verlenen; de maximale huurtermijn is
hier derhalve vijf jaar.

- De gemeente kan in de vergunning aangeven wat de maximale huur per maand is. Verhuurder
en huurder mogen een lagere huur overeenkomen; een hogere huur is niet toegestaan.

- Als de huurder na het verlopen van de vergunning nog steeds in de woning woont, verwordt het
huurcontract automatisch tot een 'gewoon huurcontract': de huurder krijgt dan meer
huurbescherming.

Let op: als u de te koop staande woning wilt gaan verhuren heeft u ook toestemming nodig van de
hypotheekverstrekker of de bank. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen, bijv. dat u de huuropbrengst
gebruikt om de hypotheek af te lossen. En vergeet u ook niet om de verzekeraar van uw woning te informeren.

Voor meer informatie over de Leegstandswet: Kan ik mijn woning tijdelijk verhuren?
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Waadi: ook voor de DGA!
 

 28 juni 2013 

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geldt ook voor DGA’s die zich vanuit hun BV
als arbeidskracht aan een derde verhuren. Aldus de minister van Sociale Zaken in een recente brief aan de
Tweede Kamer. Als u als DGA – vanuit uw BV – onder ‘leiding en toezicht’ van de opdrachtgever/inlener
werkt, moet u uw BV per direct als ‘uitzendbureau’ bij de Kamer van Koophandel laten registreren. 
Zie voor meer informatie: BelastingBelangen, juni 2012: Regel uw Waadi-registratie.
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19% of 21% BTW: hoe pakt de overgangsregeling uit?
 

 27 juni 2013 

Ik heb een probleem met de fiscus over de overgangsregeling van de BTW-verhoging van 1 oktober
2012. Ik heb vorig jaar pal na de zomervakantie mijn aannemer opdracht gegeven voor een
verbouwing van mijn woning. Het gaat om het verbouwen van de garage tot keuken, de aanbouw
van een serre, het aanpassen en vervangen van de dakbedekking en het plaatsen van nieuwe goten.
De werkzaamheden zijn begin augustus gestart, en conform de planning in november afgerond. Het
gaat om de BTW op de termijnen die ik vóór 1 oktober 2012 aan de aannemer heb betaald. Die heeft
mij 19% BTW in rekening gebracht, maar volgens de inspecteur had dat 21% BTW moeten zijn. De
fiscus wil die 2% extra alsnog van de aannemer hebben, en die heeft die rekening bij mij weggelegd.
Heeft de fiscus gelijk, of is de naheffing onterecht?

Antwoord
Bij de tariefsverhoging van de BTW per 1 oktober vorig jaar is een overgangsregeling getroffen voor
onroerende zaken. Die regeling ziet op contracten die vóór 1 oktober 2012 zijn aangegaan, en na die datum
worden afgerond. Als bij zo’n werk de vergoeding in termijnen vervalt naarmate de werkzaamheden vorderen,
is de BTW 19% op de termijnen die contractueel vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen. Op de termijnen die op of
ná 1 oktober 2012 vervallen, is 21% BTW verschuldigd. Financiën heeft expliciet goedgekeurd dat deze
overgangsregeling ook geldt voor apart overeengekomen verbouwingen aan een woning, zoals het plaatsen van
een keuken of badkamer. Zie ook BelastingBelangen, augustus 2012, BTW-verhoging naar 21%: de
overgangsregeling. 
De overgangsregeling geldt niet – en daar zit uw probleem – voor diensten die als onderhoud of
herstelwerkzaamheden moeten worden aangemerkt. Dat zijn werkzaamheden die vrijwel uitsluitend gericht zijn
op de instandhouding van de woning. De overgangsregeling is beperkt tot verbouwingen, tot werkzaamheden
die gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de woning. 
In uw situatie is sprake van een verbouwing, het verbouwen van de garage tot keuken en de aanbouw van een
serre, maar ook van onderhoud en herstel, te weten het aanpassen en vervangen van de dakbedekking en het
plaatsen van nieuwe goten. Financiën heeft voor zo’n combinatie van werkzaamheden goedgekeurd dat het
geheel als een verbouwing kan worden aangemerkt mits de werkzaamheden als geheel niet nagenoeg
uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak. Er hoeft dan geen splitsing te worden gemaakt: de
overgangsregeling kan worden toegepast op de verbouwing als geheel.
Concreet: de vraag is of het geheel van werkzaamheden aan uw woning gericht was op herstel en
instandhouding, of op een verbouwing, een verandering van aard en inrichting. Dat is een feitelijke kwestie. U
stelt dat het verbouwen van de woning hét motief was, aan u de taak om – in goed overleg met uw aannemer
– de inspecteur daarvan te overtuigen.
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TBS-pand: vergoeding voor huurderinvestering?
 

 27 juni 2013 

Mijn BV is gevestigd in een bedrijfspand dat mijn privé eigendom is. Twee jaar geleden heeft de BV
fors geïnvesteerd in dat pand: het interieur is volledig vernieuwd. De kosten van die opknapbeurt
bedragen afgerond € 85.000. De BV schrijft dit bedrag af, als investering in het huurrecht. Ik heb in
het huurcontract met de BV niets geregeld over de verbouwing. Volgens mijn adviseur is dat riskant,
omdat ik als eigenaar van het pand gerechtigd wordt tot de meerwaarde die door de verbouwing is
ontstaan, zonder daarvoor enige vergoeding te betalen. Hoe kijkt u daar tegen aan? En hoe kan ik
dit risico teniet doen? 

Antwoord
Uw adviseur maakt daar terecht een punt van. U wordt als eigenaar van het pand door natrekking gerechtigd
tot de meerwaarde van het pand die door de verbouwing is ontstaan. Uw BV laat u die meerwaarde toekomen
zonder daarvoor een adequate vergoeding te vragen. De bestuurder van de BV – waarschijnlijk bent u dat, als
directeur-grootaandeelhouder – moet daar wat aan doen. Zo niet, dan kan de fiscus die vermogensverschuiving
aanmerken als een uitdeling van winst aan u, met alle averechtse fiscale gevolgen van dien.
In zakelijke verhoudingen is het gebruikelijk om in het
huurcontract vast te leggen dat de huurder, als die een
verbouwing van het huurpand heeft bekostigd, recht heeft
op een vergoeding voor de door hem gedane investering bij
de beëindiging van de huur. Die vergoeding is veelal de
resterende waarde van de investering per het einde van de
huur. Ik raad u aan zo’n bepaling alsnog in de
huurovereenkomst op te nemen. 
Als u in de toekomst de BV een vergoeding moet betalen
voor de huurderinvestering, moet u die vergoeding
aanmerken als een investering in uw TBS-pand. De
vergoeding verhoogt de boekwaarde van het pand op de
TBS-balans. Die boeking is van belang voor het belastbare
resultaat bij verkoop van het pand. 
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Een nieuwe auto: s.v.p. zonder accessoires
 

 28 juni 2013 

Bent u van plan om een nieuwe auto (van de zaak) te gaan kopen? Als u de bijtelling privégebruik auto
wilt beperken, doet u er verstandig aan om een zuinige auto aan te schaffen, met een lage CO²-uitstoot.
Of om de accessoires op die auto door de dealer te laten aanbrengen. Als u een uitgeklede auto ‘af fabriek’
koopt, een auto zonder toeters en bellen, betaalt u geen BPM over de kosten van de accessoires én de
bijtelling wordt berekend over de ‘kale’ catalogusprijs van de auto. Op € 6.000 aan accessoires bespaart u
daardoor jaarlijks (bij 25% bijtelling en 42% IB) toch € 630 aan inkomstenbelasting. Plus een lagere
BTW-correctie op het privégebruik van de auto van de zaak.
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Laag BTW-tarief op diensten van architect?
 

 27 juni 2013 

Ik ben de trotse eigenaar van een woning met bouwjaar 1897. Mijn woning is onderhoudsgevoelig;
er moet regelmatig wat aan gedaan worden. Dat wordt een stuk goedkoper nu het BTW-tarief op
verbouwingen en renovatiewerk aan woningen tijdelijk verlaagd is van 21% naar 6%. Ik heb begin
dit jaar voor de herstelwerkzaamheden aan mijn woning een architect ingeschakeld. Hij heeft
diverse bouwtekeningen gemaakt. Op zijn factuur voor dat werk, met dagtekening 20 februari 2013,
heeft hij mij 21% BTW in rekening gebracht. Kan dat nog 6% worden? Ik wil die architect
binnenkort weer inhuren om de werkzaamheden aan mijn woning te gaan begeleiden. Dat kost toch
ook 6% BTW?

Antwoord
Financiën heeft per 1 maart 2013 de BTW op verbouwingen en renovatiewerk aan woningen tijdelijk – tot 1
maart 2014 – verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend op arbeidskosten, niet op
materiaalkosten. Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor het vervaardigen van bouwtekeningen door een
architect, mits die architect ook de renovatie of verbouwing van de woning begeleidt. 
En dat gaat fout in uw situatie.
U heeft de architect begin dit jaar ingehuurd om
bouwtekeningen te maken. Die werkzaamheden heeft hij
gedeclareerd bij de factuur van 20 februari 2013. Die dienst
was afgerond vóór 1 maart 2013 en die is derhalve terecht
tegen het 21% BTW-tarief belast.
Als u vervolgens dezelfde architect weer gaat inhuren om de
werkzaamheden aan uw woning te begeleiden, neemt u een
nieuwe, tweede dienst bij hem af. Die dienst is ook belast
tegen het algemene 21% BTW-tarief. Er wordt niet voldaan
aan de voorwaarden voor toepassing van het (tijdelijke) 6%
tarief. Financiën heeft in de toelichting op het tijdelijk lagere
BTW-tarief het ‘begeleiden van de renovatie van de woning’
door een architect nader omschreven. Daaronder moet
worden verstaan dat de architect (of een dergelijke
ondernemer) naast het ontwerpen en vervaardigen van
bouwtekeningen ook begeleidende werkzaamheden verricht,
zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van de
aanbesteding van de renovatie, de controle op de uitvoering
en de directievoering rondom de renovatie en de oplevering
daarvan. Die nevenschikking doet zich in uw situatie niet voor, nu u twee afzonderlijke diensten van de
architect afneemt. Bespreekt u deze zaak eens met uw architect; wellicht kan hij zijn totale werkzaamheden
alsnog als één opdracht aanmerken. 
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Verduistering = resultaat uit overige werkzaamheid
 

 26 juni 2013 

Als een werknemer geld of goed van zijn werkgever verduistert, en zich dat wederrechtelijk
toe-eigent, kan dat voordeel bij hem niet als loon uit dienstbetrekking worden belast. Maar wel als
resultaat uit overige werkzaamheid, zo heeft Rechtbank Breda recent beslist.

Jan Strijkstok was financieel directeur van BV X. Die BV beheerde het vermogen van participanten en belegde
dat in vastgoed. Strijkstok was verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van de BV. In juni 2006 bleek dat hij
vanaf begin 2005 in totaal € 1,8 mln had verduisterd door geld van de rekeningen van de participanten via de
rekening van de BV naar zijn eigen rekening over te maken. Strijkstok werd op staande voet ontslagen, en in
de daarop volgende procedures strafrechtelijk veroordeeld wegens verduistering en civielrechtelijk tot
terugbetaling van het bedrag aan BV X. 
De inspecteur rekende de € 1,8 tot het belastbaar inkomen van Strijkstok: € 1 mln in 2005 en € 800.000 in
2006. Als resultaat uit overige werkzaamheid.
Rechtbank Breda was het daarmee eens. 
De handelingen en activiteiten die Strijkstok had verricht met het oog op het verduisteren van gelden van zijn
werkgever vormden een werkzaamheid in de zin van de wet. Dat Strijkstok veroordeeld was om de
verduisterde gelden terug te betalen, vond de rechter niet van belang. Strijkstok verweerde zich nog met de
stelling dat hij het geld geleend had van BV X. Het was nooit zijn intentie geweest om geld van zijn werkgever
te ontvreemden. Als statutair bestuurder van de BV mocht hij een leningsovereenkomst opstellen en die
namens BV X ondertekenen. De rechtbank maakte korte metten met dat verweer door te verwijzen naar het
ontslag op staande voet, en de uitkomst van de strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures. De rechter
kwalificeerde de – beweerde – overeenkomst van geldlening als een door belanghebbende zelf gecreëerde
werkelijkheid die genegeerd moest worden. De Rechtbank verklaarde het beroep ongegrond.

Commentaar
Het voordeel uit verduistering is geen loon uit dienstbetrekking. De dienstbetrekking stelt de werknemer wel in
staat om dit voordeel te behalen, maar het is overduidelijk dat de werkgever dit voordeel niet ‘verstrekt’ aan de
werknemer. 
Het benoemen van verduistering als een werkzaamheid – met een daaruit voortvloeiend belastbaar resultaat uit
werkzaamheid – oogt verrassend, maar is het niet. Bij verduistering verricht de werknemer werkzaamheden in
het economisch verkeer, die gericht zijn op het behalen van een voordeel en dat voordeel is ook te voorzien en
te verwachten. Als de ex-werknemer vervolgens het verduisterde geld – deels – terugbetaalt aan zijn
ex-werkgever levert dat een negatief, aftrekbaar resultaat uit overige werkzaamheid op.
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Incasso: doe het zelf, tegen vergoeding!
 

 28 juni 2013 

Bent u, ondernemer, druk doende om uw debiteuren tot betaling te manen? Wist u dat u daarvoor (sinds 1
juli 2012) een vergoeding voor ‘buitengerechtelijke kosten’ bij uw klant in rekening kunt brengen? Het
moet dan wel gaan om een consument; bij een wanbetalende collega-ondernemer kunt u samen afspreken
wat de gevolgen zijn van het te laat betalen.
Als de klant-consument niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, moet u een aanmaning
sturen en hem daarna nog minstens 14 dagen de tijd geven om te betalen. En u moet in die aanmaning de
gevolgen van niet-betaling vermelden, plus het bedrag aan buitengerechtelijke kosten dat de klant
verschuldigd wordt. Dat bedrag is afhankelijk van het factuurbedrag: u kunt over de eerste € 2.500 aan
factuurbedrag een vergoeding van 15% (met een minimum van € 40) in rekening brengen. Bij een
vordering van € 1.000 is dat toch € 150!
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Doorverkoop pand, belastingvrije winst
 

 26 juni 2013 

Beleggers in vastgoed die een pand snel met een leuke winst doorverkopen, moeten er rekening
mee houden dat de fiscus die winst in de belastingheffing wil betrekken. Als resultaat uit overige
werkzaamheid. De belastingrechter moet dan de grens trekken tussen normaal vermogensbeheer
(box 3) en meer dan normaal actief vermogensbeheer (box 1, resultaat uit overige werkzaamheid).
Dat is een moeizame exercitie. De rechter is met dit vraagstuk een stuk sneller klaar als zo’n snelle
doorverkoop met winst een eenmalige aangelegenheid is, door een belastingplichtige die niet als
deskundige in vastgoed bekend staat.

Jelle Bergsma huurde zijn winkelruimte van Grietje Boekelo. De verhuurster woonde boven die winkel. Bergsma
had haar al vaker aangesproken met de vraag of hij het pand niet kon kopen; hij wilde graag met zijn gezin
boven de winkel gaan wonen.
Het pand was juridisch niet gesplitst. Toen Boekelo op leeftijd was en naar een verzorgingshuis wilde verhuizen,
kreeg Bergsma het aanbod tot koop van het pand. Dat was op 18 april 2006. Twee dagen later, op 20 april,
werden zij het – mondeling – eens over een koopsom van het pand van € 735.000. Kort daarna ontstond
discussie over de vraag of de mondelinge overeenkomst tot koop van het pand wel rechtsgeldig was. Bergsma
en Boekelo ondertekenden daarop op 27 april 2006 een schriftelijke overeenkomst tot koop van het pand tegen
een (verhoogde) koopsom van € 750.000. 
Boekelo leverde het pand op 31 mei 2006 aan Bergsma. Die verkocht dat pand nog dezelfde dag door aan een
derde voor € 1 mln. 
De inspecteur belastte de verkoopwinst van het pand als resultaat uit overige werkzaamheden. Bergsma vocht
die correctie aan, bij Hof Den Haag. Met succes.
Het hof stelde vast dat Bergsma tussen 18 april 2006, het tijdstip waarop hij het aanbod tot koop van het pand
had gekregen, en het sluiten van de (mondelinge) koopovereenkomst op 20 april 2006 niets gedaan wat er op
wees dat hij van plan was om het pand door te verkopen. Hij had een gesprek gevoerd met een
bankmedewerker over de financiering, een makelaar in de arm genomen om te onderhandelen over de aankoop,
en een aannemer-bouwkundige het pand bouwtechnisch laten beoordelen. Die activiteiten pasten binnen het
voornemen van Bergsma om het gehele woon-winkelpand voor eigen gebruik te kopen. Een intentie tot
doorverkoop van het pand kon daar niet uit afgeleid worden. De inspecteur had volgens het Hof ook niet
aannemelijk gemaakt dat Bergsma kon of mocht verwachten – op 20 april 2006 – dat er gegadigden waren die
voor het pand een hogere prijs wilden betalen. Het Hof vernietigde de aanslag en stelde belanghebbende in het
gelijk.

Commentaar
Van meer dan normaal actief vermogensbeheer is pas sprake als de belastingplichtige werkzaamheden heeft
verricht om een bovennormaal rendement te behalen, en hij dat voordeel kon voorzien en redelijkerwijs
verwachten. Dat was in de berechte casus niet aan de orde. De inspecteur had waarschijnlijk meer kans op
succes gehad met de stelling dat belanghebbende’s onderneming hem – middels het huurrecht op de
winkelruimte – in staat had gesteld om dit voordeel te behalen.
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Twee panden: fiscaal één eigen woning
 

 26 juni 2013 

Een belastingplichtige kan – samen met zijn partner – niet meer dan één eigen woning in fiscale zin
hebben. De eigen woning moet als hoofdverblijf ter beschikking staan; de wet beperkt zo de aftrek
van eigenwoningrente nadrukkelijk tot de rente op één woning. Als de belastingplichtige en zijn
partner meer dan één woning hebben die als hoofdverblijf kan dienen, kunnen zij bij de aangifte
kiezen welke woning als ‘eigen woning’ moet worden aangemerkt. Deze regeling pakt averechts uit
voor het (grote) gezin dat in twee naast elkaar gelegen panden woont. Of kunnen die twee
woningen dan voor de fiscus als één eigen woning worden aangemerkt?

Chris en Alie Grootegast woonden met hun kinderen in een eigen woning te Z. Chris gebruikte een deel van die
woning voor zijn onderneming. In juli 2006 kocht het echtpaar Grootegast de naastgelegen woning. Beide
woningen werden verbouwd: de twee garages bij de woningen werden tot woonruimte verbouwd en er kwam
een interne doorgang tussen de twee woningen. Na de verbouwing was de voordeur en entree van de
buurwoning van buitenaf niet meer in gebruik; van binnenuit was dat een nooduitgang. Na de verbouwing
kwam Alie’s moeder in huis wonen, op de benedenetage van de buurwoning. De bovenetage van dat huis was
in gebruik als werkruimte, zonder eigen opgang. De zoon des huizes had een slaapkamer in de buurwoning, en
Alie’s zuster woonde drie tot vier maanden per jaar bij de familie in de buurwoning in. Voor de WOZ werden
beide woningen als twee afzonderlijke objecten aangemerkt.
Grootegast voerde de twee woningen in zijn aangifte op als
één eigen woning, en claimde aftrek van de
eigenwoningrente op beide panden.
De inspecteur was het daar niet mee eens, een procedure
volgde.
Hof Den Haag besliste dat er sprake was van een gebouw
dat moest worden aangemerkt als één eigen woning in
fiscale zin. Het hof baseert deze beslissing op de verbouwing
van de twee woningen waarbij die tot één woonruimte
waren samengevoegd, én het gebruik van beide panden
door belanghebbende en zijn gezin.

De staatssecretaris van Financiën kan zich niet vinden in de
motivering van het Hof voor wat betreft het gebruik van het
pand. Het feit dat een belastingplichtige en zijn gezin twee
naast elkaar gelegen panden gebruiken, betekent niet dat
die twee panden fiscaal als één woning kwalificeren.
Financiën berust toch in de uitspraak, omdat het hof ook
heeft vastgesteld dat de twee panden na verbouwing één
gebouw vormen. Dat oordeel is van feitelijke aard; van cassatie op dit punt is geen succes te verwachten.

Commentaar
De wet staat een renteaftrek op twee eigen woningen niet toe. Maar als twee naast elkaar gelegen woningen
tezamen als één hoofdverblijf fungeren, is wel renteaftrek op twee woningen mogelijk. Ook als die twee panden
voor de WOZ zelfstandige objecten zijn. Het beslissende criterium daarbij is niet zozeer het gebruik, maar de
bouwkundige samenvoeging tot één gebouw. 

 

37 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Renteaftrek eigen woning: privé of in de zaak
 

 28 juni 2013 

De nieuwe regels voor de renteaftrek op de eigen woning – met een verplichte aflossing van de
eigenwoninglening in 30 jaar, tenminste annuïtair – gelden alleen voor particulieren. Voor ondernemers
die hun woning tot het ondernemingsvermogen rekenen, blijft alles bij het oude: zij kunnen de woning nog
steeds financieren met een aflossingsvrije lening. Dit verschil in fiscale behandeling – én de waardedaling
van veel panden – kan een goede reden zijn om de vermogensetikettering van uw woon-werkpand te
herzien. Overleg het eens met uw adviseur. 
Zie ook BelastingBelangen, oktober 2012: Renteaftrek eigen woning in 2013 en volgende jaren en
december 2012: Aanpassingen nieuwe regeling renteaftrek eigen woning.
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Antikraak bewoonde woning blijft eigen woning
 

 26 juni 2013 

Een werknemer die naar het buitenland wordt uitgezonden, kan zijn eigen woning in Nederland
fiscaal ongestoord aanhouden. Ook al staat de woning hem (en zijn gezinsleden) niet meer als
hoofdverblijf ter beschikking, toch kan hij er voor kiezen om de fiscale eigenwoning-regeling – mét
renteaftrek – te laten doorlopen. De expat moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen: hij moet
voorafgaand aan de uitzending al tenminste een jaar in de woning wonen, én hij mag de woning
tijdens zijn buitenlands verblijf niet aan derden ter beschikking stellen. Het ‘inhuren’ van een
kraakwacht valt daar niet onder, zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. 

Anna Avako werd door haar werkgever tijdelijk naar X uitgezonden om daar haar werkzaamheden te verrichten.
Zij woonde van 1 september 2007 tot 1 april 2010 – met haar gezin – in het buitenland. Anna hield haar eigen
woning in Nederland aan. Om te voorkomen dat die woning werd gekraakt, had zij een student als kraakwacht
ingehuurd. Die student moest als ‘een goed huisvader’ op de woning passen. Hij betaalde geen huur, maar wél
een bescheiden bijdrage van € 1.250 in de kosten van gas, water en licht voor een periode van 2,5 jaar.
In haar aangifte IB 2007 voerde Anna de woning op als een
fiscaal eigen woning, en claimde zij aftrek van
hypotheekrente. De inspecteur corrigeerde de aangifte: hij
stelde dat er geen sprake (meer) was van een eigen woning
in fiscale zin, omdat Anna haar woning aan een derde – de
kraakwacht – ter beschikking had gesteld.

Hof Den Haag en in cassatie ook de Hoge Raad waren het
daar niet mee eens.
De voorwaarde dat de woning niet aan derden ter
beschikking wordt gesteld, houdt volgens de rechter in dat
de woning niet aan derden is verhuurd, en dat niet gedoogd
wordt dat derden de woning gebruiken. Met het inzetten van
een kraakwacht is daarvan geen sprake. Bij
antikraakbewoning is geen vergoeding verschuldigd voor het
verblijf in de woning, behoudens een beperkte bijdrage in
de energiekosten, en de kraakwacht moet de woning direct
verlaten zodra de eigenaar dat wenselijk vindt. 
De Hoge Raad baseert deze uitleg op de wetsgeschiedenis
van de eigenwoning-regeling bij verhuizing naar een nieuwe woning. De renteaftrek op de oude, te koop
staande woning kan dan nog (thans, tijdelijk) 3 jaar doorlopen, mits de woning leeg staat en voor verkoop
bestemd is. De wetgever heeft in de memorie van toelichting bij deze bepaling nadrukkelijk aangegeven dat
bewoning door een kraakwacht geen beletsel is om de woning als leegstaand aan te merken. Volgens ons
hoogste rechtscollege is er onvoldoende reden om anders te beslissen bij de uitleg van de vergelijkbare
voorwaarde voor de eigen woning bij uitzending. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de
staatssecretaris ongegrond.

Commentaar
En terechte uitspraak. De kraakwacht zit rechteloos in de woning, hij moet opkrassen zodra de eigenaar dat wil.
Die vorm van bewoning valt niet onder het ter beschikking stellen van een woning. 
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BTW-factuur tot € 100: een kassabon is voldoende
 

 28 juni 2013 

Facturen zijn ‘waardepapieren’ voor de omzetbelasting: geen correcte factuur betekent geen aftrek van
voorbelasting. De factuurvereisten voor de BTW zijn per 1 januari van dit jaar sterk vereenvoudigd (zie
ook BelastingBelangen, augustus 2012: Nieuwe BTW-factureringsregels per 1 januari 2013). Bij een
factuurbedrag tot € 100 (incl. BTW) is een kassabon al voldoende als factuur voor de BTW-administratie. U
heeft dan geen officiële factuur meer te vragen om de BTW-aftrek veilig te stellen. Op de kassabon moet
wel staan wat u heeft gekocht, bij welke leverancier, de datum en het te betalen BTW-bedrag.
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Gemeenschap van goederen: twee WOZ-beschikkingen
 

 24 juni 2013 

Echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, zijn beiden belanghebbenden bij hun
eigen woning. De Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ) kent voor beide echtgenoten de
mogelijkheid om een WOZ-beschikking op eigen naam te vragen. Die dubbele beschikking komt
goed van pas als de ene echtgenoot te laat bezwaar heeft gemaakt tegen zijn WOZ-beschikking. De
andere echtgenoot kan dan alsnog een WOZ-beschikking vragen op diens naam, en daar tijdig
bezwaar tegen maken. Rechtbank Den Haag heeft deze gang van zaken geaccordeerd.

Jan en Jannie Dijkgraaf waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De gemeente X stelde de WOZ-waarde
van hun woning voor 2012 vast op € 411.000. Jan was het daar niet mee eens: hij maakte bezwaar tegen de
op zijn naam gestelde WOZ-beschikking voor 2012. Later bleek dat dit bezwaarschrift te laat was ingediend.
Daarop vroeg Jannie een WOZ-beschikking op haar naam. De gemeente gaf die beschikking af – uiteraard met
dezelfde waarde voor de woning – waarop Jannie tijdig bezwaar maakte tegen haar WOZ-waardering.
De gemeente deed gelijktijdig uitspraak op beide
bezwaarschriften: Jan’s bezwaar werd wegens
termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard, en dat lot
trof ook Jannie’s bezwaarschrift. De gemeente stelde dat zij
ten onrechte een tweede (voor bezwaar vatbare)
WOZ-beschikking voor hetzelfde pand had afgegeven. Het
kon volgens de gemeente niet de bedoeling van de
wetgever zijn geweest om met een dubbele
WOZ-beschikking het voor echtgenoten mogelijk te maken
om de bezwaartermijn te omzeilen. 
Rechtbank Den Haag besliste dat beide echtgenoten voor de
echtelijke woning medebelanghebbenden in de zin van de
WOZ waren, en dat zij derhalve ieder een WOZ-beschikking
op hun eigen naam konden vragen. De rechtbank stelde
vast dat de wetgever daarbij geen enkele beperking heeft
opgenomen voor wat betreft bezwaar en beroep tegen die
WOZ-beschikking. De gemeente had het bezwaarschrift van
Jannie Dijkgraaf ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
De rechtbank verklaarde het beroep gegrond: de gemeente
moet alsnog uitspraak doen op dat bezwaarschrift. De rechtbank kende belanghebbende een vergoeding toe
voor de kosten van het bezwaar en beroep, waaronder ook € 150 voor de kosten van een taxatierapport.

Commentaar
Een nuttige uitspraak, waarmee een vergissing – een te laat ingediend bezwaarschrift tegen de
WOZ-beschikking – op praktische wijze kan worden hersteld. 
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Achterstallig onderhoud: nu aanpakken!
 

 28 juni 2013 

De tijdelijke verlaging van de BTW op onderhoud en renovatie van woningen – van 21% naar 6% - maakt
het aantrekkelijk om nu achterstallig onderhoud – mét BTW-korting – aan te pakken. Het verlaagde
BTW-tarief geldt ook voor (achterstallig) tuinonderhoud. Let op: de tariefsverlaging is tijdelijk, tot 1 maart
2014. Zorg ervoor dat de werkzaamheden tijdig zijn afgerond.
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Aftrek voor partneralimentatie ‘over de grens’
 

 24 juni 2013 

Voor de aftrek van partneralimentatie is niet vereist dat de alimentatie in contanten wordt betaald;
de alimentatie kan ook verrekend worden met een schuldaflossing. Voor de aftrek is evenmin
vereist dat de partners hebben samengewoond of dat de alimentatie bij de ontvangende partner
daadwerkelijk belast is. Deze combinatie maakt een profijtelijke opzet van partneralimentatie ‘over
de grens’ mogelijk, zo blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Breda.

Jan Bouwheer had van 1996 tot oktober 2008 een relatie gehad met de Colombiaanse Shikara Ripoll. Uit die
relatie werd een zoon geboren. Jan en Shikara woonden tijdens hun relatie niet duurzaam samen. Zij hadden
wel in november 2003 een samenlevingsovereenkomst gesloten, en daarin hadden zij elkaar over en weer
aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen. In oktober 2008, na het afbreken van de relatie, keerde
Shikara terug naar Colombia. Afgesproken werd dat Jan vijf jaar lang alimentatie zou betalen, dat de
alimentatiebetaling bij zijn (eerder) overlijden zou vervallen, en dat hij Shikara een lening van € 235.074 zou
verstrekken. Die lening was bedoeld om haar in staat te stellen een nieuw bestaan in Colombia op te bouwen;
de lening werd afgelost door verrekening met de alimentatie.
In zijn aangifte IB 2008 claimde Bouwheer aftrek van € 50.074 aan alimentatie voor zijn ex-partner. De
inspecteur verleende die niet; hij nam het standpunt in dat er op Bouwheer geen morele verplichting rustte om
– zo royaal – te voorzien in het levensonderhoud van zijn ex-partner.

Rechtbank Breda besliste anders. 
De rechtbank oordeelde dat Bouwheer – de belanghebbende
– wél aannemelijk had gemaakt dat er een morele
verplichting op hem rustte om te voorzien in het
levensonderhoud van zijn ex-partner. Het feit dat zij nooit
duurzaam hadden samengewoond deed daar niet aan af. De
partneralimentatie stond in een redelijke verhouding tot het
inkomen van belanghebbende en de levensstijl van de
partners tijdens hun relatie. Dat de uitgaven voor
levensonderhoud in Colombia veel lager zijn dan in
Nederland vond de rechter niet van belang. Ook de
verrekening van de alimentatie met de schuldaflossing vond
de rechtbank – anders dan de inspecteur – niet
ongebruikelijk, temeer omdat afgesproken was dat de
verplichting om die alimentatie te betalen zou vervallen bij
het overlijden van belanghebbende. 
Rechtbank Breda besliste dat de betalingen vanaf oktober
2008 – na het verbreken van de relatie – als
partneralimentatie konden worden aangemerkt, ook al
waren die betalingen in eerste instantie als lening geboekt. De geclaimde aftrek werd verleend.

Commentaar
Deze partneralimentatie ‘over de grens’ pakt fiscaal voordelig uit: een flinke aftrekpost in Nederland, en –
hoogstwaarschijnlijk – een belastingvrije alimentatie-uitkering in het buitenland. Deze opzet maakt het erg
aantrekkelijk om de ex-partner in het buitenland nog eens op te zoeken…. 
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Bouwterrein voor BTW en OVB: intentie is beslissend
 

 26 juni 2013 

De Hoge Raad heeft recent beslist dat bij de uitleg van het begrip bouwterrein – voor de heffing van
omzet- of overdrachtsbelasting – de bedoeling van partijen beslissend is. Als partijen ten tijde van
de levering van plan zijn om het perceel te gaan bebouwen, is sprake van een bouwterrein. Vereist
is wel dat die bedoeling wordt ondersteund door objectieve gegevens. De Hoge Raad komt met deze
uitspraak terug op zijn eerdere uitleg dat de vrijkomende grond bij sloop van een gebouw pas als
bouwterrein kan worden aangemerkt als na de sloop bewerkingen aan de grond hebben
plaatsgevonden met het oog op een nieuwe bebouwing.

Levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Die vrijstelling geldt niet voor de
levering van nieuwe gebouwen én van bouwterreinen: die zijn van rechtswege met BTW belast. 
De wet kent een regeling om de samenloop van omzet- en overdrachtsbelasting te voorkomen: is de levering
BTW-belast, dan geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Ondernemers in de vastgoedsector hebben
veelal een voorkeur voor een BTW-belaste en OVB-vrijgestelde levering: de koper kan de omzetbelasting als
voorbelasting in aftrek brengen, de overdrachtsbelasting werkt kostprijsverhogend. Een vastgoedondernemer
neemt liever een bouwterrein (met BTW) af dan onbebouwde grond (zonder BTW, met OVB).
De Hoge Raad heeft recent een belangwekkend arrest gewezen over het begrip bouwterrein. Bij de uitleg
daarvan moet – anders dan voorheen – rekening gehouden worden met de bedoeling van de partijen die bij de
levering van het perceel zijn betrokken. Als bij de verkrijging vaststaat dat het perceel bestemd is om te
worden bebouwd, is sprake van een bouwterrein. Niet langer is vereist dat er na de levering daadwerkelijk
handelingen zijn verricht om – met het oog op de toekomstige bebouwing – van de grond een bouwterrein te
maken. De intentie van partijen moet wél ondersteund worden door objectieve gegevens. 

Deze uitspraak is gewezen in een procedure die aangespannen was door Woningstichting Maasdriel. Het arrest
vloeit voort uit het antwoord op prejudiciële vragen die ons hoogste rechtscollege eerder heeft gesteld aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit Hof gaf aan dat de BTW-vrijstelling niet van toepassing is, zelfs niet
als op de datum van die levering nog geen voorzieningen zijn getroffen voor het terrein (anders dan de sloop
van oude opstallen), indien uit een globale beoordeling van de omstandigheden blijkt dat het betrokken terrein
op die datum daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd.

Commentaar
Door dit arrest kan een perceel grond veel sneller worden aangemerkt als een bouwterrein voor de
omzetbelasting. Door een goede planning van het tijdstip van slopen van oude opstallen én de levering van het
perceel is de fiscaal optimale situatie eenvoudig te realiseren. Van belang is wie wanneer sloopt, of de sloop
plaatsvindt met het oog op de latere bouw, en hoe het perceel erbij ligt op het moment van levering. Aan te
raden is om de bedoeling van partijen duidelijk vast te leggen in de koopovereenkomst. Daarmee staat de
intentie van partijen vast. Uiteraard kan die ook op andere wijze blijken, bijvoorbeeld uit de aanvraag van een
omgevingsvergunning.
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Praktijk aan huis: een opknapbeurt met 15%
BTW-korting

 

 28 juni 2013 

Financiën heeft de omzetbelasting op onderhoud, renovatie en het verbouwen van woningen (die ouder
zijn dan 2 jaar) tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend op
arbeidskosten, niet op materiaalkosten. 
Heeft u praktijk aan huis? En kunt u – medicus, als BTW-vrijgestelde ondernemer – de BTW niet als
voorbelasting aftrekken? Dan is de 15% BTW-korting ook interessant voor u. U kunt uw kantoor of praktijk
aan huis nu met BTW-korting laten opknappen of verbouwen, mits het praktijkgedeelte van uw woning
kleiner is dan het woongedeelte. Is dat net andersom, dan kan er alleen aan het woongedeelte met
BTW-korting worden gewerkt.
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MRB-vrijstelling voor ‘echte’ oldtimers gered
 

 24 juni 2013 

Financiën wil per 1 januari 2014 de MRB-vrijstelling voor oldtimers afschaffen. Politiek Den Haag is
daar mee akkoord, mits de vrijstelling in stand blijft voor het hobbymatig gebruik van rijdend
cultureel erfgoed, voor ‘echte’ oldtimers.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft medio april de Tweede Kamer bericht dat hij van plan is om de
MRB-vrijstelling voor oldtimers per 2014 af te schaffen. Volgens Financiën is deze ingreep noodzakelijk omdat
er steeds meer auto’s in aanmerking komen voor de vrijstelling, veel automobilisten hun oldtimer voor het
dagdagelijks verkeer gebruiken, en deze oude auto’s veelal milieuonvriendelijk zijn. De Tweede Kamer is
akkoord met dit voorstel, maar heeft de staatssecretaris wel gevraagd of de MRB-vrijstelling niet in stand kan
blijven voor het hobbymatig gebruik van oldtimers. Weekers is daarop in overleg gegaan met de
oldtimerbranche, en dat heeft geleid tot de volgende regeling.

De MRB-vrijstelling blijft in stand voor oldtimers die per 1
januari 2014 40 jaar of ouder zijn. Die vrijstelling blijft
gelden voor alle voertuigen, ongeacht of die op benzine,
diesel of gas rijden. 
Er komt een overgangsregeling voor voertuigen die op 1
januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar, maar nog geen 40 jaar
zijn (eerste toelating is derhalve van 1963 tot en met
1987). Deze regeling geldt voor personen- en bestelauto’s
mits die op benzine rijden, en voor motorfietsen, bussen en
vrachtauto's. Deze voertuigen komen in aanmerking voor
een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€
30 per kwartaal). Voorwaarde is wel dat met deze
voertuigen dan geen gebruik wordt gemaakt van de
openbare weg in de maanden december, januari en februari.
Gebeurt dat toch en wordt dat geconstateerd, dan staat de
automobilist een forse verzuimboete te wachten. Dit
overgangsregime loopt af in het jaar 2028. 
Voor auto’s die op diesel rijden of gas rijden (en die op 1
januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar)
geldt géén overgangsregeling: voor deze voertuigen is het volle MRB-tarief verschuldigd. Als een auto met een
ingebouwde LPG-installatie alsnog in originele staat wordt hersteld, kan voor deze auto alsnog de
overgangsregeling voor benzineauto's van toepassing worden. De huidige regelingen voor schorsing en
evenementen van oldtimers blijven gehandhaafd.

Commentaar
Door de invoering van het afgetopte kwarttarief in de MRB wordt het hobbymatig gebruik van vrijwel alle
oldtimers ontzien. Deze oplossing kost de schatkist structureel € 16 mln.; de incidentele extra kosten vanwege
de overgangsmaatregel zijn € 17 mln., in 14 jaar aflopend naar nihil. Dat is een overzichtelijke kostenpost om
ons rijdend cultureel erfgoed op de weg te houden. 
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Uw student: geen toelage, maar loon
 

 28 juni 2013 

Heeft u een studerende zoon of dochter? En moet u hem/haar iedere maand weer een flinke toelage
verstrekken? Ga dan eens na of u uw zoon of dochter niet op de payroll van uw onderneming kunt zetten.
Een baantje bij u in de zaak is snel gevonden. Dat pakt fiscaal voordelig uit! Uw zoon of dochter kan –
door de heffings- en arbeidskorting – ruim € 6.800 per jaar belastingvrij verdienen, en u kunt die
loonkosten in de zaak als bedrijfskosten opvoeren. Dat is een fiscaal aftrekbare studietoelage van ruim €
550 per maand. 
Overleg met uw adviseur hoe u een baantje voor uw zoon of dochter in uw onderneming zakelijk kunt
invullen.
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