NIEUWSBRIEF

september 2021

TIPS VOOR DE DGA

Geachte lezer,
Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over actualiteiten en ontwik-

Gebruikelijk loon mag toch lager
zijn dan het minimumloon

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 Schagen
Ouwersloot Kerkhoven Amsterdam
Ozlo Accountants
Ouwersloot Kerkhoven Audit

U moet als aanmerkelijkbelanghouder
ten minste een gebruikelijk loon
opnemen voor het werk dat u voor
uw bv verricht. Als uw onderneming
door de coronacrisis te maken
heeft met een omzetdaling, dan
mag u – zonder vooroverleg met de
Belastingdienst – uw gebruikelijk loon
over 2020 en 2021 lager vaststellen
op grond van een formule.
De exacte berekening kunt u vinden
op www.belastingdienst.nl/wps/
wcm/connect/nl/coronavirus/
content/verlaging-gebruikelijk-loon
De Belastingdienst nam tot voor kort
het standpunt in dat het gebruikelijk
loon ten minste het minimumloon
moet zijn. Maar dit standpunt is

onlangs ingetrokken. Uw gebruikelijk
loon kan lager zijn dan het wettelijk
minimumloon als daarvoor zakelijke
redenen zijn. Dit is bijvoorbeeld aan
de orde in de situatie waarin de
continuïteit van uw onderneming
in gevaar komt, nadat er langdurig
verliezen zijn geleden. Dit geldt ook
voor start-ups en startende ondernemingen.
Maar u mag het gebruikelijk loon
niet lager vaststellen dan het
minimumloon als uw onderneming:
- een incidenteel verlies lijdt;
- de rekeningen nog steeds kan betalen;
- de onderneming de rekeningen
niet meer kan betalen door een
oplopende rekening-courantschuld,
uitgekeerd dividend of andere
onttrekkingen. •
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Coronakredieten ook
voor herstelfase van uw
bedrijf
Het Klein Krediet Corona (tot € 50.000),
de Borgstellingsregeling MKB-C (tot
€ 1,5 miljoen) en de GO-C-regeling
(tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten
die in eerste instantie vooral werden
gebruikt om op korte termijn de
rekeningen te kunnen betalen.
Maar wist u dat deze kredieten
ook ingezet kunnen worden in
de herstelfase van uw bedrijf? Zo
kunt u de kredieten ook gebruiken
om te investeren in vaste activa,
de heropbouw van voorraden- en
debiteurenposities en het terugbrengen van een leverancierskrediet naar
een gebruikelijke termijn.
Hogere garantiepercentages
De coronakredieten hebben hogere
garantiepercentages dan normale
kredieten. Dit betekent dat de overheid
voor een groter deel garantstaat als
u de lening niet kunt terugbetalen.
Financiers kunnen daardoor gemakkelijker krediet verstrekken. De financier
doet nog wel een kredietbeoordeling
om te zien of u het krediet financieel
kunt dragen, maar voor kredieten
tot € 250.000 kunnen financiers die
beoordeling geautomatiseerd toepassen. Hierdoor kunt u sneller uitsluitsel
krijgen over uw kredietaanvraag.
Het Klein Corona Krediet en de
Borgstellingsregeling MKB-C kunt
u aanvragen bij banken en bij 22
non-bancaire financiers. De GO-Cregeling kunt u aanvragen bij banken.
Momenteel wordt onderzocht of deze
regeling ook kan worden opengesteld
voor non-bancaire financiers. •
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Einde bijzonder uitstel van
betaling in zicht
Hebt u betalingsproblemen als gevolg
van de voortdurende coronacrisis?
Weet dan dat u nog tot 1 oktober 2021
voor het eerst bijzonder uitstel van
betaling of verlenging van het uitstel
kunt aanvragen bij de Belastingdienst.
Met ingang van die datum moet u weer
voldoen aan alle nieuw opkomende
fiscale betalingsverplichtingen. Heeft
u op basis van de oude regeling al
verlenging van eerder verkregen
uitstel gekregen, dan loopt het uitstel
automatisch door tot 1 oktober 2021.
Betalingsregeling
De opgebouwde belastingschuld
hoeft u niet meteen na 1 oktober
a.s. af te lossen. U moet hier uiterlijk
op 1 oktober 2022 mee beginnen.
De aflossingstermijn is verlengd
naar maximaal 60 maanden. Als
voorwaarde voor deze ruimhartige
regeling geldt wel dat u met ingang
van 1 oktober 2021 aan alle nieuw
opkomende betalingsverplichtingen
voldoet! Er komt géén generieke
kwijtschelding van belastingschulden.
In dit kader attenderen we u erop dat

u de komende jaren meer invorderingsrente gaat betalen bij het aflossen van uw belastingschulden. Nu
betaalt u tot het eind van het jaar vrijwel geen invorderingsrente (0,01%).
Maar vanaf 1 januari 2022 wordt het
percentage 1% en op 1 juli 2022 gaat
het percentage verder omhoog naar
2%. Vervolgens wordt het percentage
vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar
3% en vanaf 1 januari 2024 bedraagt
de invorderingsrente weer 4%. Kunt u
uw belastingschulden eerder aflossen
dan de uiterste termijn, dan bespaart
u dus invorderingsrente.
Tip
Hebt u eerder een aanvraag voor
drie maanden uitstel ingediend en
nog nooit verlengd en kunt u na
deze drie maanden niet aan uw
betalingsverplichtingen voldoen?
Zorg er dan voor dat u vóór
1 oktober 2021 verlenging van het
uitstel aanvraagt. Doet u dit niet,
dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden. •
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Laat tijdig TVL Q1 2021 vaststellen
Hebt u TVL-subsidie ontvangen in
het eerste kwartaal van 2021 (Q1)?
In dat geval hebt u inmiddels een
mailbericht van de RVO ontvangen
met het verzoek om het definitieve
bedrag van de TVL Q1 vast te laten
stellen.
Daartoe dient u een vaststellingsformulier in, waarin u de werkelijke
omzet in het eerste kwartaal
aangeeft. Dit formulier heeft de
RVO al grotendeels ingevuld met
behulp van gegevens van de

Belastingdienst. Bent u het met
de ingevulde gegevens eens, dan
kunt u akkoord geven. Zo niet,
dan past u de gegevens aan.
U hebt tot en met 30 september
2021 de tijd om de aanvraag voor
de definitieve vaststelling van
TVL Q1 te doen.
Maar let op, over de controleprotocollen TVL Q1 bestaat
(vandaag 17-08-2021) nog geen
overeenstemming tussen NBA
en RVO. •
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Verdeling
pensioenrechten
lang na de
echtscheiding
De verdeling van pensioenrechten
vormt regelmatig een discussiepunt
tussen ex-partners. Zo ook in de
volgende opmerkelijke rechtszaak.
In het echtscheidingsconvenant
hebben beide ex-echtgenoten in 1986
afspraken gemaakt over de verdeling
van alle goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren. Behalve over
de pensioenrechten van de man.
Verder hebben de ex-partners elkaar
finale kwijting verleend. Dat wil zeggen
dat zij over en weer niets meer van
elkaar te vorderen hebben. Toch
vordert de vrouw in 2013 alsnog haar
deel van de pensioenrechten. De man
verweert zich onder andere door een
beroep te doen op de finale kwijting.
Daarvan kan volgens de hoogste feitenrechter geen sprake zijn nu ten tijde van
het opmaken van het convenant niet
over de pensioenrechten is gesproken.
Die maken dus geen deel uit van
de afspraken uit het convenant. De
rechter geeft het gelijk aan de vrouw.
‘Vergeten’ gemeenschappelijke
goederen
De vrouw had haar vordering gebaseerd
op een speciaal artikel in het Burgerlijk
Wetboek dat de verdeling regelt
van ‘vergeten’ gemeenschappelijke
goederen. De verdeling van dergelijke
goederen kan altijd worden gevorderd.
Daarmee is er dus geen verjaringstermijn aan deze vordering gesteld.
Tip
Gaan u en uw partner uit elkaar.
Bespreek dan bij het opmaken
van een echtscheidingsconvenant
ook de pensioenrechten en leg
de afspraken vast. Zo voorkomt u
onwenselijke latere verrassingen. •
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Tijdig versoberde NOW 4.0
aanvragen
Tot en met 30 september 2021 kunt
u nog NOW 4.0-subsidie aanvragen
voor de periode juli tot en met
september 2021. Dit is de zesde en
laatste aanvraagperiode.
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over enkele belangrijke
wijzigingen ten opzichte van eerdere
aanvraagperiodes. Zo is de referentiemaand voor NOW 4.0 februari 2021
geworden in plaats van juni 2020 en
hoeft u vanaf NOW 3.0 de eventueel
ontvangen TVL niet meer aan te geven
als omzet voor de NOW.
Na het verschijnen van de vorige
nieuwsbrief is NOW 4.0 versoberd.
U kunt in de laatste NOW-periode
namelijk maximaal 80% omzetverlies
opvoeren in uw aanvraag, ook als u
meer omzetverlies verwacht of uw
werkelijke omzetverlies groter is.
Het omzetverlies was in de eerdere
aanvraagperiodes niet begrensd.
Daarnaast geldt er een aanvullende
voorwaarde voor het uitkeren van
bonussen en dividenden. Deze laatste
voorwaarde is voor u van belang
als u een NOW-voorschot van meer
dan € 125.0000 hebt ontvangen, of
als uw definitieve subsidiebedrag op

minimaal € 125.000 wordt vastgesteld. In die gevallen bent u
verplicht om bij de NOW-aanvraag
een overeenkomst te sluiten met een
personeelsvertegenwoordiging over
het bonus- en dividendbeleid.
Gewijzigd controlesysteem
Ook zijn er enkele aanpassingen
gedaan in het controlesysteem van
de NOW-regeling, waardoor de
administratieve lasten voor u zijn
verminderd. Zo is voor NOW 4.0 en
NOW 3.0 het drempelbedrag waarbij
een derdenverklaring verplicht is,
verhoogd naar € 40.000 voor zowel
het voorschot (was: € 20.000) als het
definitieve subsidiebedrag (was:
€ 25.000). De bovengrens van € 125.000
- waarboven een accountantsverklaring
verplicht is - blijft gelijk, maar geldt
ook voor het voorschot (was: € 100.000).
Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus
tussen € 40.000 en € 125.000 een
derdenverklaring aanleveren.
Tip
De NOW-regeling is een
complexe regeling, zo is gebleken.
Wilt u voor de periode juli tot en
met september NOW-subsidie
aanvragen, vraag dan uw
adviseur om u daarbij te helpen. •
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Dien tijdig
verzoek in voor
definitieve
berekening
NOW 1.0

Zonder testament uw zaken
goed regelen
Als u overlijdt en u hebt geen
testament laten opmaken, worden
volgens de wettelijke verdeling alle
bezittingen en schulden van uw
nalatenschap automatisch aan uw
partner toebedeeld. Hebt u kinderen,
dan krijgen zij niet-opeisbare
vorderingen op uw partner ter
grootte van hun erfdelen.
Deze vorderingen worden voor de
erfbelasting gewaardeerd. Over de
waarde moet dan al wel erfbelasting
worden betaald. Pas na het overlijden
van uw partner wordt de schuld die
hij of zij heeft aan uw kinderen, alsnog
verrekend in zijn/haar nalatenschap.
Vaak worden deze vorderingen niet
vastgesteld. Toch is het verstandig
om in dat geval de omvang van de
niet-opeisbare vorderingen van de
kinderen alsnog vast te stellen. De
basis hiervoor is de waarde van de
woning in het economisch verkeer en
de andere bezittingen en schulden.
Zo weten de kinderen waar ze na
het overlijden van de langstlevende
partner nog recht op hebben. De
aangifte erfbelasting (als die gedaan
is) kan daarbij als leidraad dienen.

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.

Het belang van de verklaring van
erfrecht
Als er geen testament is opgemaakt, is
bij overlijden vaak ook geen verklaring
van erfrecht afgegeven waarin de
erfgenamen zijn vastgelegd. De
woning staat bij het Kadaster ook
vaak nog steeds op naam van de
overledene en zijn of haar partner.
Is dat bij uw overlijden het geval,
dan zullen uw erfgenamen hier in de
praktijk weinig van merken, maar stel
dat uw partner de woning wil gaan
verkopen? Om de woning te kunnen
verkopen, moet uw partner enig
eigenaar zijn. Als de notaris bij uw
overlijden gevraagd was om een verklaring van erfrecht af te geven, had
hij/zij de woning bij het Kadaster op
naam van uw partner kunnen stellen.
Als dat niet het geval is, zal dit alsnog
bij de verkoop van de woning in orde
gemaakt moeten worden, waardoor
de verkoop wordt vertraagd. •

OK SCHAGEN
Postbus 335
1740 AH Schagen
Witte Paal 320A
1742 LE Schagen
T 0224 274500
info@okadviseurs.nl
www.okadviseurs.nl

Als u over de eerste aanvraagperiode
(maart, april en mei 2020) een voorschot NOW-subsidie hebt ontvangen,
moet u uiterlijk 31 oktober 2021 bij
het UWV een verzoek indienen voor
de definitieve berekening van de
NOW-subsidie over deze periode.
Daarvoor kunt u gebruikmaken van
een speciaal formulier (now.uwv.nl/
now-vaststelling-1). Nu lijkt de datum
van 31 oktober a.s. mogelijk nog ver
weg, maar besef u dat u de nodige
documenten moet verzamelen en
meesturen. Ook kan het zijn dat u een
accountantsverklaring of derdenverklaring moet bijvoegen. Uw accountant
of financieel adviseur heeft voldoende
tijd nodig om deze verklaring op te
stellen. Bovendien hebben zij het
momenteel erg druk. Dus kom op tijd
in actie. Als u de definitieve berekening niet op tijd aanvraagt, loopt u
het risico dat u de ontvangen NOWsubsidie volledig moet terugbetalen. •

OK AMSTERDAM
OK AUDIT
Dynamostraat 44
1014 BK Amsterdam
T 020 6718465
info@okadviseurs.nl

OOSTZAAN
Korenmolenstraat 1A
1511 CG Oostzaan
T 075 6844991
info@ozloaccountants.nl
www.ozloaccountants.nl

