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Dit blijkt ook uit de volgende casus. 
Een werknemer rijdt in een kalender-
jaar eerst in een auto van de zaak met 
25% bijtelling en later in een auto met 
0% bijtelling. Alleen voor de 25%-auto 
houdt hij een rittenadministratie bij. 
Volgens de rechtbank wordt de 
grens van 500 kilometer per jaar niet 
vastgesteld per auto, maar gaat het 
om het privégebruik van alle in dat 
jaar ter beschikking gestelde auto's. 
Doordat de werknemer maar voor 
één auto een rittenadministratie had 
bijgehouden, kon hij niet aantonen 
dat hij minder dan 500 km privé had 
gereden. Hij had dus ook voor de 
auto met 0% bijtelling een ritten-
administratie moeten bijhouden. 
De Belastingdienst heeft terecht 
loonheffingen nageheven voor de 
eerste auto.

Let op
Als de werknemer het hele jaar 
een 0%-auto ter beschikking heeft, 
leidt het ontbreken van een ritten-
administratie niet tot een bijtelling. 
Immers, die is nihil. Maar als in 
datzelfde jaar een auto met 4%, 7%, 
14%, 20% of 25% bijtelling ter beschik-
king is gesteld, leidt het ontbreken 
van een rittenadministratie tot een 
bijtelling voor die auto.

Tip
U kunt discussies over de bijtelling 
en het risico op naheffingen bij uw 
werknemer neerleggen. Daarvoor 
moet uw werknemer een 'Beschik-
king geen privégebruik auto' bij 
de Belastingdienst aanvragen en 
aan u overhandigen. Een eventuele 
naheffingsaanslag wordt dan aan 
uw werknemer opgelegd, tenzij de 
Belastingdienst kan aantonen dat u 
bekend was met het feit dat er met de 
auto meer dan 500 kilometer privé is 
gereden. •

voor de werkgever/werknemer

Let op bijtelling bij achtereen-
volgende lease auto’s
Rijdt uw werknemer in een kalenderjaar in meerdere auto’s van de zaak en wil 
hij onder de bijtelling uitkomen? In dat geval moet hij voor elke auto een ritten-
administratie bijhouden. Daaruit moet blijken dat hij het hele jaar minder dan 
500 kilometer privé heeft gereden. Dit geldt evenzeer voor een 0%-auto. 
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Geachte lezer,

Met deze nieuwsbrief informeren 

wij u over actualiteiten en ontwik-

kelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. 

Wilt u meer informatie of wilt u 

een ander onderwerp bespreken, 

neem dan contact met ons op. 

Wij zijn u graag van dienst.

Veel leesplezier en goede 

zaken toegewenst.

Met ondernemende groet,

Ouwersloot Kerkhoven
adviseurs | accountants



In het wetsvoorstel elektronisch 
berichtenverkeer is de wettelijke 
basis geregeld voor het verplicht 
gaan stellen van digitale berichten 
van de Belastingdienst aan de 
belastingplichtige. Daarbij is het 
streven om het berichtenverkeer 
met u op langere termijn uitsluitend 
nog langs elektronische weg te 
laten plaatsvinden.  

Dit zou een verbetering van de 
dienstverlening en een verlaging 
van de administratieve lasten met 
zich meebrengen. Dit vergt wel 
van u dat u hierbij omschakelt naar 
digitaal. •

overig

Straks digitaal 
contact met de 
Belastingdienst

U weet als zpp’er dat u uw opdracht 
fiscaal moet beoordelen. De VAR 
(Verklaring arbeidsrelatie) biedt 
hiervoor enige uitkomst maar deze 
zal in de toekomst verdwijnen. 

De VAR zou vervangen worden door 
de Beschikking geen loonheffingen 
(BGL). Echter, van verschillende 
kanten is er kritiek gekomen en zijn 
er kanttekeningen geplaatst bij het 
wetsvoorstel BGL. Wat nu?

De Belastingdienst gaat opdracht-
gevers vooraf zekerheid geven over 
de gevolgen voor de loonheffingen 
van contracten met zzp’ers aan de 
hand van aan hen voorgelegde 
overeenkomsten van opdracht. Dit 
alternatief voor de BGL kwam tot 
stand na overleg met vakbonden, 
zzp-organisaties en werkgevers-
organisaties.  

Let op
De regeling zal per 1 januari 2016 
ingaan, de VAR blijft in 2015 geldig. 
De opdrachtgever heeft met de 
beoordeelde overeenkomst dus de 
zekerheid dat er geen loonheffingen 
hoeven te worden afgedragen. 
U als zzp'er heeft op uw beurt helaas 
niet de zekerheid dat uw inkomen 
daadwerkelijk als winst zal worden 
gezien en dat u recht houdt op de 
ondernemersfaciliteiten. •

voor de ondernemer

Geen BGL, geen VAR, wat dan wel?

Op het minimumloon mogen nog 
slechts loonheffingen en pensioen-
premies worden ingehouden. 
De netto-uitkomst hiervan moet u 
op de bankrekening van de werk-
nemer storten. 

Let op
Betaalt u toch contant uit, dan riskeert 
u een boete. De verplichte girale 
betaling geldt overigens niet voor 
huishoudelijk personeel en evenmin 
voor de vakantiebijslag. •

voor de werkgever/werknemer

Volledig giraal uitbetalen netto 
minimumloon
U mag per 1 juli 2015 geen bedragen meer inhouden op het minimumloon 
of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer 
opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om 
zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en 
cao-afspraken te omzeilen.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 
in stappen van drie maanden 
verhoogd en vanaf 2018 in stappen 
van vier maanden. Daarmee wordt 
de AOW-leeftijd in 2018 66 jaar en 
in 2021 67 jaar. Vanaf 2022 wordt 
de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting. 

Er komt een overbruggingsregeling 
om te voorkomen dat mensen die zich 
niet hebben kunnen voorbereiden op 
de verhoging van de AOW-leeftijd 
geen al te grote inkomensterugval 
krijgen. Deze regeling biedt mensen 
die geen of te weinig (gezamenlijk) 
inkomen hebben in de periode tussen 
65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd 
ter overbrugging een uitkering op 
minimumniveau. Voor alleenstaanden 
is de inkomensgrens tot 200% van 
het wettelijk minimumloon (WML). 
Dat is een bruto maandbedrag van 
€ 3.003,60. Voor samenwonenden 
geldt een gezamenlijk inkomensgrens 
van 300% van het WML. Dat is een 
bruto maandbedrag van € 4.505,40. •

overig

Eerder 
verhoging 
AOW-leeftijd



Leent u geld van uw BV? Wees er dan 
van bewust dat de Belastingdienst de 
lening kan kwalificeren als verborgen 
winstuitkering, waarover inkomsten-
belasting wordt geheven. 

Waar moet u op letten? De lening 
dient zakelijk te zijn. U dient zich af te 
vragen of een willekeurige derde partij 
zo’n lening ook zou zijn aangegaan. 
Twijfelt u of een lening voldoet aan 
zakelijke voorwaarden en wilt u zeker-
heid hierover? Neemt u dan contact 
met ons op zodat wij de lenings-
overeenkomst kunnen beoordelen. •

voor de dgA

Controleer de 
lening van uw BV 

52% aan inkomstenbelasting in. 
Daarbovenop heft zij 20% revisie-
rente, een soort belastingboete die 
is bedoeld om de overheid te 
compenseren voor het feit dat zij 
renteverlies lijdt door het belasting-
uitstel. •

Verkeert u in financiële nood 
en moet u noodgedwongen uw 
pensioenpot legen? Denk daar nog 
eens goed over na. U betaalt hier 
mogelijk 72% belasting over. 
De Belastingdienst houdt bij het 
afkopen van een lijfrente standaard 

overig

Afkopen lijfrentepolis vaak fiscaal 
niet aantrekkelijk

Let op
Afkoop van een lopende lijfrentepolis 
waarvan de premie steeds in aftrek 
is gebracht, is fiscaal niet aantrek-
kelijk. De afgetrokken premies worden 
teruggenomen en belast als negatieve 
uitgaven voor inkomensvoorzieningen. 
Dat gebeurt dus ook als de polis-
houder meer premie heeft betaald 
dan de verzekeraar aan afkoopsom 
uitkeert. Daar komt dan de revisie-
rente nog bij.

Tip
Er is wel een escape mogelijk, 
namelijk wanneer de afkoopsom 
voor de lijfrente in één keer wordt 
uitbetaald waarbij de afkoopsom niet 
meer bedraagt dan € 4.280. In dat 
geval wordt de afkoopsom belast als 
een gewone lijfrente en wordt er geen 
revisierente in rekening gebracht. 
Heeft u een kleine lijfrentepolis en 

overweegt u tot afkoop over te gaan, 
controleer dan eerst of de afkoopsom 
lager is dan € 4.281. Afkoop wordt 
anders een dure grap. •

Een man heeft een lijfrentepolis waarvan hij de premies steeds in aftrek heeft 
gebracht. De polis expireert in 2018, maar de man koopt de polis al in 2010 af. 
De afkoopsom bedraagt minder dan de premies die hij tot dan toe heeft gestort. 
De man moet belasting betalen over de afkoopsom, maar ook 20% revisierente. 
Volgens het Hof Amsterdam is dit terecht. De inspecteur heeft de wettelijke 
regeling juist toegepast. De wetgever mag het rentenadeel dat de staat heeft 
geleden op forfaitaire wijze compenseren als niet (meer) wordt voldaan aan 
de voorwaarden van de lijfrentefaciliteit. Het geleden verlies op de afkoop 
verandert dat niet.

overig

Revisierente ondanks verlies bij 
afkoop lijfrente

Vanaf 2015 hebben ook in Nederland 
gevestigde voormalige ANBI’s infor-
matieplicht, op straffe van een boete. 
De ANBI moet de informatie over 
2014 vóór 1 september 2015 aan-
leveren. Wordt de ANBI geliquideerd 
of verhuist zij naar het buitenland? 
In dat geval vervalt de informatie-
plicht alleen voor de toekomst.

Tip
Wilt u als bestuurder voor de toekomst 
geen administratieve verplichtingen 
meer hebben, dan is het raadzaam om 
de ANBI te liquideren (of te verplaatsen 
naar het buitenland).

Let op
Wanneer een ANBI zijn ANBI-status 
verliest, zijn de giften aan die ANBI 
niet meer aftrekbaar. Een gift aan een 
voormalige ANBI blijft echter aftrek-
baar, zolang de ANBI-status in het 
register van de Belastingdienst wordt 
vermeld. Dit is alleen anders ingeval 
van kwader trouw van de schenker. •

overig

Reminder 
informatieplicht 
voormalige ANBI’s
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CON
TACTNiets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen en/of vermenigvuldigd 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Deze 
nieuwsvoorziening is met grote 
zorg samengesteld. Voor eventuele 
onvolkomenheden kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

U kunt in 2015 kosten en/of inves-
teringen via de RDA (aanvullende 
aftrek voor speur- en ontwikkelings-
werk) voor 60% aftrekken van de 
fiscale winst indien u voldoet aan de 
voorwaarden. Let wel op het feit dat 
u geconfronteerd kunt worden met 
een correctie-RDA-beschikking.

Hoe ziet de correctie-RDA-beschik-
king eruit voor ondernemers?
- Indien de gerealiseerde S&O-uren  
 of de kosten en uitgaven lager  
 zijn dan die in de RDA-beschikking  
 zijn opgenomen, ontvangt u een  
 correctie-RDA-beschikking waarin  
 het verschil wordt gecorrigeerd.
- Indien de gerealiseerde S&O-uren  
 of de kosten en uitgaven hoger  
 zijn dan die in de RDA-beschikking  

 zijn opgenomen, dan verandert  
 er niets. Het oorspronkelijke  
 RDA-bedrag kan niet worden  
 verhoogd.

U ontvangt maximaal één correctie-
RDA-beschikking per jaar. In de 
correctie-RDA-beschikking staat een 
correctiebedrag. 

Let op
De correctie dient ten bate van 
de winst te worden gebracht in 
de aangifte. De dagtekening van 
de correctie-RDA-beschikking is 
bepalend voor het jaar waarin dit 
bedrag in de aangifte verwerkt moet 
worden. Een onjuiste verwerking kan 
leiden tot extra belastingheffing en 
een fiscale boete. •

Werkt uw werknemer vanuit huis? 
Dan is voor het werk internet en een 
telefoon nodig. Deze worden fiscaal 
verschillend behandeld. Zo valt de 
vergoeding voor een internetaan-
sluiting die uw werknemer nodig 
heeft om thuis te werken onder het 
noodzakelijkheidscriterium van de 
werkkostenregeling (WKR) en is deze 
vergoeding dus onbelast. 

Gaat het echter om de vergoeding van 
een vaste telefoonverbinding thuis, 

dan is wel belastingheffing aan de 
orde. Het noodzakelijkheidscriterium 
onder de WKR geldt namelijk alleen 
voor gereedschappen, computers, 
mobiele communicatiemiddelen en 
dergelijke apparatuur. Daar vallen 
printers, desktops, laptops, tablets, 
mobiele telefoons, smartphones, 
simkaarten en ook abonnementen 
voor internet en mobiele telefonie en 
software onder. Een vaste telefoonlijn 

valt niet onder het noodzakelijk-
heidscriterium. Als u de kosten van 
een vaste lijn op de thuiswerkplek 
vergoedt, moet u die bij de werk-
nemer belasten of ten laste van de 
vrije ruimte brengen.

Let op
U kunt de werknemer wel onbelast 
een mobiele telefoon geven die hij 
tijdens het thuiswerken kan gebruiken. •

voor de wergever/werknemer

Internet- en 
telefoon-
aansluiting 
verschillend 
behandeld

voor de ondernemer

Let op de correctie-RDA-beschikking


