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TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Geachte lezer,

Start bijtelling fiets van de zaak

Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over actualiteiten en ontwikkelingen 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

Stelt u aan een werknemer een
(elektrische) fiets ter beschikking
en de werknemer mag die ook privé
gebruiken, dan geldt voor dat privégebruik een forfaitaire bijtelling van
7% van de waarde van de fiets.
De bijtelling is loon in natura, waarover u loonbelasting en premie volksverzekeringen inhoudt en afdraagt.
Daarnaast betaalt u over dit loon
premies werknemersverzekeringen en
de werkgeversheffing Zvw. U mag dit
loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het loon wordt dan verwerkt
binnen de werkkostenregeling. Het
woon-werkverkeer wordt aangemerkt
als privégebruik. Betaalt de werknemer een bijdrage voor het privégebruik, dan komt die in mindering
op de bijtelling. Ook de terbeschikkingstelling van een zogenoemde
speed pedelec (snelheid 45 km per
uur) - formeel een bromfiets - valt
onder de bijtelling.
Voor de waarde van de fiets gaat u uit
van de consumentenadviesprijs, zoals
die in Nederland door de fabrikant
of importeur is gepubliceerd. Is deze
niet bekend, dan mag u uitgaan van

de consumentenadviesprijs (inclusief
btw) van de meest vergelijkbare fiets.
Alleen bij ter beschikking stellen fiets
De bijtelling geldt alleen voor het
ter beschikking stellen van een fiets,
waarbij de fiets dus uw eigendom
blijft. Er is niets gewijzigd in de regels
voor het vergoeden of verstrekken
van een fiets, waarbij de eigendom
overgaat op de werknemer.
Accessoires
Accessoires bij de fiets die deel
uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking
worden gesteld, vallen ook onder de
bijtelling. Voor accessoires die geen
deel uitmaken van de consumentenadviesprijs geldt de bijtelling niet,
maar is de factuurwaarde belast.
Let op
De regeling geldt overigens ook
voor de DGA van een bv of voor
de ondernemer indien een fiets die
tot het bedrijfsvermogen van de
bv of de onderneming behoort ook
voor privédoeleinden ter beschikking staat aan de DGA of
de ondernemer. •
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Minder MIA voor elektrische
personenauto
De Milieulijst 2020 is gepubliceerd
met de milieuvriendelijke investeringen die in 2020 in aanmerking
komen voor de Variabele afschrijving
milieu-investeringen (Vamil) en/of de
Milieu-investeringaftrek (MIA).
De MIA biedt 36% aftrek boven op
de gebruikelijke investeringsaftrek.
Het MIA-budget is verhoogd met

€ 10 miljoen om het investeren in
circulaire technieken en bedrijfsmiddelen aantrekkelijker te maken. Dit
moet leiden tot meer CO2-besparing.
De MIA voor elektrische voertuigen
is verhoogd van 27% naar 36%,
maar dit geldt niet voor elektrische
personenauto’s. Daarvoor is het
MIA-voordeel verlaagd van 27%
(in 2019) naar 13,5% over een
maximumbedrag van € 40.000. •
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Ketenregeling verruimd
maar check uw cao!
De ketenregeling is gewijzigd, waardoor u sinds 1 januari jl. gedurende
3 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten
mag aanbieden. Onder de oude
ketenregeling mocht u maximaal
3 tijdelijke arbeidscontracten gedurende maximaal 2 jaar aanbieden.
Had u op 31 december 2019 maximaal
2 lopende tijdelijke contracten gesloten,
waarmee u dit jaar pas de 2-jaars-

termijn overschrijdt? In dat geval kunt
u profiteren van de verruimde ketenregeling. U mag dan dus toch nog een
tijdelijk contract aanbieden.
Er ontstaat dan dus nog geen contract
voor onbepaalde tijd. Maar check wel
even de cao of arbeidsreglement die
op uw bedrijf van toepassing is. Daarin
kan zijn bepaald dat (voorlopig) de
oude ketenregeling blijft gelden! •
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Aftrek gemengde kosten gewijzigd
Bepaalde kosten hebben uitsluitend
een zakelijk karakter of uitsluitend een
privékarakter. Maar er zijn ook kosten
die u wel voor uw onderneming maakt,
maar waarin ook een privé-element
zit. Dit zijn de gemengde kosten.
Hieronder vallen:
- de kosten voor voedsel, drank en
genotmiddelen;
- representatiekosten;
- kosten van congressen, seminars,
symposia, excursies en studiereizen.

De regels voor de aftrek van gemengde
kosten zijn gewijzigd. Gemengde
kosten zijn pas aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit
drempelbedrag is sinds 1 januari 2020
verhoogd van € 4.600 naar € 4.700.
Maar er is een alternatief. U mag er
namelijk ook voor kiezen om 80%
van de gemengde kosten in aftrek
te brengen. Dit percentage is niet
gewijzigd. •

Minder kostenaftrek in de
hoogste
belastingschijf
Vanaf dit jaar wordt de ondernemersaftrek beperkt als uw inkomen in de
hoogste belastingschijf wordt belast.
Tot de ondernemersaftrek worden
gerekend: de zelfstandigenaftrek, de
aftrek speur- en ontwikkelingswerk,
de meewerkaftrek, de startersaftrek bij
arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de
tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten
zijn nu nog maar aftrekbaar tegen
46%. Vorig jaar was dat nog 51,75%.
Jaarlijks gaat daar 3% extra vanaf,
zodat in 2023 al deze aftrekposten nog
slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief
van de eerste schijf van 37,05%. •
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Ook EIA voor
CO2-uitstootbeperkende
investeringen
De Energie-investeringsaftrek (EIA)
is een extra aftrekpost van de investeringskosten op de fiscale winst boven
op de gebruikelijke afschrijving. Het
aftrekpercentage bedraagt 45%.
U komt hiervoor in aanmerking als uw
bedrijf investeert in een energiezuinig
bedrijfsmiddel dat op de zogenaamde
Energielijst staat. Nieuw op de
Energielijst 2020 zijn met name de
CO2-uitstootbeperkende investeringen.
U dient de EIA-aanvragen binnen
drie maanden na het verlenen van de
investeringsopdracht in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(www.rvo.nl). •
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Start nieuwe kleineondernemersregeling
Op 1 januari 2020 is de nieuwe
kleineondernemersregeling (KOR)
in werking getreden. Deze regeling
wordt in de praktijk ook wel omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd. Er verandert
veel als u van deze regeling gebruikmaakt of wilt maken.
U kon zich vóór 20 november 2019
aan- of juist afmelden voor deze
nieuwe regeling om per 1 januari 2020
direct wel of juist niet in de regeling
te vallen. U kunt zich ook nu nog
aanmelden voor de KOR, maar dan
kunt u er pas in het volgende btwaangiftetijdvak gebruik van maken.
De KOR start dan in beginsel op 1 april
2020. U moet uiteraard wel aan de
voorwaarden voldoen.
Voorwaarden voor deelname
Anders dan bij de oude KOR moet
u vooraf beoordelen of u van de
regeling gebruik kunt maken. U
kunt de regeling namelijk niet met
terugwerkende kracht toepassen. De
Belastingdienst geeft aan vier weken
nodig te hebben om uw aanmelding
te verwerken. U moet zich dus uiterlijk
4 weken voor de aanvang van uw btwaangiftetijdvak bij de Belastingdienst
aanmelden voor de KOR. Deelname
is mogelijk als u een in Nederland
gevestigde btw-plichtige ondernemer
bent met een maximale jaaromzet
van € 20.000 exclusief btw. Ook als de

onderneming wordt gedreven in een
rechtspersoon (zoals bv’s, stichtingen
en verenigingen) kunt u de KOR
toepassen. De oude KOR stond alleen
open voor ondernemers/natuurlijke
personen.
Als u kiest voor deelname aan de
KOR, dan geldt dat voor minimaal
3 jaar, tenzij u de omzetgrens tussentijds overschrijdt. In dat geval vervalt
de regeling zodra u de grens hebt
overschreden. Opnieuw kiezen voor
de vrijstelling kan dan pas 3 jaar na
de overschrijding.
Let op
Het is dus van groot belang dat u
een reële inschatting maakt (of laat
maken) van uw jaaromzet.
Zonnepaneelhouders
Hebt u zonnepanelen en levert u stroom
aan uw energieleverancier? In dat
geval bent u ook btw-ondernemer. Ook
u kunt van de KOR gebruikmaken. Als
u dat doet, moet u in beginsel een deel
van de in het verleden afgetrokken btw
terugbetalen. Dit is het geval als na het
jaar van aanschaf nog geen 4 jaar zijn
verstreken. Maar het goede nieuws is
dat de terugbetaling achterwege blijft
als de terug te betalen btw jaarlijks
minder bedraagt dan € 500. Meldt u
zich in 2020 aan voor de KOR, dan
geldt dit in ieder geval gedurende de
minimumduur van de OVOB van 3 jaar.

Wat heeft de KOR u te bieden?
Past u de KOR toe, dan heeft u een
btw-vrijstelling en daarmee minder
administratieve verplichtingen. U
hoeft dan geen btw-aangifte te doen.
U brengt verder geen btw in rekening,
maar dit betekent ook dat u geen btw
kunt aftrekken en/of terugvragen. •
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Hoger
gebruikelijk
loon
Bent u een aandeelhouder met een
aanmerkelijk belang (5% of meer
aandelenbezit in een bv of nv)?
In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling.
Er wordt verondersteld dat u in
beginsel ten minste een bepaald
(fictief) loon geniet, ongeacht het
loon dat feitelijk is uitbetaald. Bent
u directeur-groot(of enig)aandeelhouder (DGA) van uw bv, dan valt
u dus onder deze regeling.
Uw (fictieve) loon wordt dan ten
minste gesteld op het hoogste
bedrag van de volgende bedragen:
- 75% van het loon uit de meest
vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn;
- € 46.000.
Het bedrag van € 46.000 geldt per
1 januari 2020. In 2019, 2018 en 2017
was dit bedrag nog € 45.000. Onder
bepaalde omstandigheden mag u
overigens toch een lager gebruikelijk
loon in aanmerking nemen. Dit is
bijvoorbeeld het geval als u door
ziekte aantoonbaar minder kunt
werken en/of slechts eenvoudige
werkzaamheden kunt verrichten. •
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Voorkom bijbetaling
vennootschapsbelasting
Laat een reële inschatting maken
van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2020, zodat uw bv niet
een te lage voorlopige aanslag voor
de vennootschapsbelasting krijgt
opgelegd.
Als uw bv na afloop van het jaar
vennootschapsbelasting blijkt te
moeten bijbetalen, loopt uw bv
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het risico daarover - bij de huidige
rentestand - 8% belastingrente in
rekening gebracht te krijgen.
Laat ook controleren of uw bv over
2019 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien deed uw
bedrijf het beter dan u begin 2019 had
verwacht en is uw winst waarschijnlijk
hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag. •

OVERIGE TIPS

Tijdig schenkingsaangifte doen
Heeft u in 2019 fiscaal vriendelijk
vermogen overgeheveld naar uw
kinderen via het jaarlijks vrijgestelde
bedrag van € 5.428 (in 2020: € 5.515)?
Uw kinderen hoeven dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting
in te dienen. Maar hebt u meer
geschonken, dan moet over het
meerdere wel schenkbelasting worden
betaald.
In dat geval moeten uw kinderen
uiterlijk vóór 1 maart 2020 een
aangiftebiljet voor de schenkbelasting
hebben ingediend. Dat kan digitaal
door met de DigiD in te loggen op
MijnBelastingdienst.

CONTACT

Niets 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.

Eenmalig vrijgesteld schenken aan
uw kinderen
U kunt in 2019 ook gebruik hebben
gemaakt van een van de verhoogde,
eenmalig vrijgestelde schenkingen
aan uw kinderen (of hun partners)
als zij ouder waren dan 18 en jonger
dan 40 jaar. Dit betreffen de volgende
schenkingen:
- een vrij te besteden schenking
van € 26.040 (in 2020: € 26.457); of
- een extra verhoogde schenking
van € 54.246 (in 2020: € 55.114)
voor een dure studie; of
- een extra verhoogde schenking
voor de eigen woning van
€ 102.010 (in 2020: € 103.643).

Aftrek
gemengde
kosten in
de Vpb
De aftrekbaarheid van gemengde
kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld
als in de regeling voor de inkomstenbelasting.
Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar
als een drempelbedrag wordt
overschreden. Dit drempelbedrag
is sinds 1 januari 2020 eveneens
verhoogd van € 4.600 naar € 4.700.
Het alternatief is hier dat u maar
73,5% van de gemengde kosten
in aftrek kunt brengen. Ook dit
percentage is niet gewijzigd ten
opzichte van vorig jaar. •

Uw kind moet ook een schenkingsaangifte indienen voor deze eenmalig vrijgestelde schenkingen.
Daarin doet uw kind een verzoek om
toepassing van de eenmalige vrijstelling. Ook dan moet de aangifte vóór
1 maart 2020 worden ingediend. •
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