HELDERE COMMUNICATIE EN OPENHEID VAN ZAKEN
DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE VAN COOSTER COACHING ACCOUNTANTS
Beste lezer,
Voor u ligt de zomereditie van onze nieuwsbrief.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over
ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.
Wilt u over één of meerder onderwerpen uit deze
nieuwsbrief nog eens met ons van gedachten
wisselen, neem dan alstublieft contact met ons op.
Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Graag wijzen
wij u op onze website waar wij onder het kopje
up-to-date op de actueel en blog pagina’s zeer
regelmatig nieuwsitems met u delen.
Wij willen u graag langs deze weg alvast een
mooie zomer en veel plezier in de komende
vakantieperiode toe wensen. Veel leesplezier,
goede zaken en een fijne zomer gewenst.
Namens alle medewerkers van
Cooster coaching accountants
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Hoe u minder belasting kunt betalen over uw spaartegoeden in box 3
Heeft u liquide middelen ‘over’ en
wilt u minder belasting betalen over
uw spaartegoeden dan dat u op dit
moment doet? Dan kan het voor u
interessant zijn om uw spaartegoeden
in te brengen in een (uw) B.V.
Momenteel kan het zo zijn dat u meer
vermogensrendementsheffing betaald,
dan dat u daadwerkelijk aan rente
ontvangt. Immers, u bent 1,2% aan
inkomstenbelasting verschuldigd over
uw spaartegoed, terwijl de spaarrente
ongeveer 1% is op dit moment.
Door uw box 3 spaartegoeden in te
brengen in een B.V., verdwijnt hetgeen

u inbrengt uit de grondslag van box
3. Let op, de peildatum hiervoor is 1
januari aanstaande.
Daarvoor in de plaats betaalt de B.V.
vennootschapsbelasting over de rente
en op het moment van overboeken,
dus niet eerder, naar privé betaald u
over de ontvangen rente box 2 heffing.
Per saldo is dit een gecombineerde
heffing van 40% over uw spaartegoed.
Zet u dit eens even af tegen de huidige
heffing van 120%!
Een voorbeeld:
Uw besparing bij een inbreng ad
€ 300.000 en stel een rentepercentage

van 1%, bedraagt al gauw € 2.400
bruto per jaar.
Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt
dat u al bij € 300.000 een aanzienlijke
jaarlijkse besparing hebt. Hoe hoger
uw inbreng aan (laag renderende)
spaartegoeden hoe groter uw jaarlijkse
besparing. Daarnaast geldt ook dat hoe
lager uw jaarlijkse rente percentage is
hoe groter het voordeel wordt.
Wilt u weten of het bovenstaande ook
in uw situatie interessant is en wat de
fiscale voorwaarden zijn, neemt u dan
contact met ons op.

Privégebruik auto en af te dragen btw
Het zal veel ondernemers bekend zijn,
een auto op naam van de onderneming
die ook voor privékilometers gebruikt
wordt. Niet elke ondernemer zal daarbij
gelijk aan de btw-gevolgen denken,
hoewel die er duidelijk zijn.
Voor de btw wordt het rijden van
privékilometers met de zakelijke auto
aangeduid als privégebruik van de
auto. Voor de btw is dit een fictieve
dienst waarover btw verschuldigd
is. Dit moet de ondernemer op zijn
btw-aangifte aangeven. Hoewel de
wijze van heffing van btw over het
privégebruik van de auto momenteel

punt van discussie is, moet er over
het privégebruik vooralsnog wel
btw worden aangegeven. Dit moet
in de laatste btw-aangifte van het
kalenderjaar gebeuren.
Berekenen verschuldigde btw
De verschuldigde btw over het
privégebruik van de auto kan op
verschillende manieren worden bepaald.
Kilometeradministratie
Om te bepalen hoeveel btw er
over het privégebruik van de auto
moet worden afgedragen, dient
een kilometerregistratie worden

bijgehouden. De verhouding
privékilometers met de zakelijke
kilometers bepaalt de te betalen btw.
Als de auto in het betreffende boekjaar
bijvoorbeeld voor 10% gebruikt is voor
privékilometers en 90% voor zakelijke
kilometers, moet over 1/10 van de
uitgaven met betrekking tot de auto
die gedaan zijn én waar btw op zit nu
21% btw worden afgedragen, bij vraag
1d van de btw-aangifte.
Geen kilometeradministratie
Als de ondernemer geen
kilometerregistratie bijhoudt, dan moet
het privégebruik op een forfaitaire

manier worden berekend. Er wordt dan
2,7% van de catalogusprijs inclusief
BPM en btw van de auto genomen, en
dat bedrag is dan de af te dragen btw.
Als de auto voor het vijfde jaar in de
onderneming in gebruik is, dan wordt
er 1,5 % van de catalogusprijs aan btw
berekend, in plaats van 2,7%.

Tip:
Het is altijd verstandig om een
kilometerregistratie van de gereden
kilometers van de auto bij te houden. Vooral wanneer u maar weinig
privékilometers rijdt, is het voordeliger om btw over het aantal kilometers te betalen dan 2,7% van de
catalogusprijs van de auto te nemen
en dat aan btw af te dragen.

Lees ook onze advieswijzer inzake de
auto (zakelijk of privé) op cooster.nl/
up-to-date/blog

Wet DBA: correctie met terugwerkende kracht
Per 1 mei 2016 is de VAR vervallen.
Vanaf dat moment kunt u alleen nog
zekerheid over de loonheffingen
krijgen als u werkt met door de
Belastingdienst goedgekeurde
modelovereenkomsten. In de periode
van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 krijgt
u de tijd om een modelovereenkomst
af te sluiten en de voorwaarden en
omstandigheden eventueel aan te
passen.
Wordt vanaf 1 mei 2017 dan toch een
dienstbetrekking geconstateerd, dan
zal de Belastingdienst corrigeren. Als
deze dienstbetrekking in de periode
van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 ook al
bestond, zal de Belastingdienst in deze
periode niet met terugwerkende kracht
corrigeren, tenzij zich één van de drie
uitzonderingssituaties voordoet. Dit
schrijft de staatssecretaris in antwoord
op Kamervragen.
Drie situaties
De staatssecretaris beschrijft de drie
uitzonderingssituaties niet in zijn
antwoord, maar verwijst daarvoor naar
zijn eerder gepubliceerd transitieplan.
Daaruit blijkt dat het gaat om de volgende drie situaties.

1. Voor 1 mei 2016 beschikte de
opdrachtnemer over een VAR-wuo
of VAR-dga op basis waarvan de
opdrachtgever vrijwaring had voor
de loonheffingen, terwijl er feitelijk
sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking. De opdrachtgever en
opdrachtnemer ondernemen in de
periode 1 mei 2016 tot 1 mei 2017
geen enkele activiteit en doen geen
enkele inspanning om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.
Zij kunnen niet aannemelijk maken
dat zij met elkaar in onderhandeling waren over aanpassingen in hun
overeenkomst of werkwijze teneinde
buiten dienstbetrekking te werken.
Zij maakten ook geen gebruik van
een door de Belastingdienst beoordeelde (model- of voorbeeld-)
overeenkomst of hebben een daarmee overeenkomende overeenkomst
afgesloten. De opdrachtgever en
opdrachtnemer kiezen er tegelijkertijd niet voor om loonheffingen af te
dragen of te voldoen.
2. De Belastingdienst heeft in de periode vóór 1 mei 2016 al schriftelijk
kenbaar gemaakt dat de bij onderzoek aangetroffen arbeidsrelaties te

duiden zijn als een (fictieve) dienstbetrekking. Dat er geen gevolg aan
die conclusie kon worden verbonden,
lag aan de vrijwarende werking van
de VAR. De Belastingdienst stelt na
1 mei 2016 vast dat de feiten en omstandigheden niet afwijken van die
waarover eerder schriftelijk kenbaar
is gemaakt dat er sprake is van een
(fictieve) dienstbetrekking en dat er
geen loonheffingen worden afgedragen of voldaan. Tegelijkertijd kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer niet
aannemelijk maken dat zij inspanningen hebben verricht om hun werkwijze te veranderen zodat er buiten
dienstbetrekking wordt gewerkt.
3. Er is sprake van grove schuld of opzet die door de Belastingdienst moet
worden gesteld en bewezen.
Let op!
Doet één van de hiervoor beschreven situaties zich voor dan zal de
Belastingdienst met terugwerkende
kracht vanaf 1 mei 2016 corrigeren. In
alle overige situaties zal de Belastingdienst pas corrigeren vanaf 1 mei
2017, aldus de staatssecretaris in zijn
antwoord op Kamervragen.

Mag de opdrachtgever loonheffingen en premies op de
opdrachtnemer verhalen?

Nu de VAR is vervallen, willen
opdrachtgever en opdrachtnemer
een modelovereenkomst afsluiten.
Mag de opdrachtgever in deze
modelovereenkomst een bepaling
opnemen waardoor hij eventuele
loonheffingen en premies op de
opdrachtnemer kan verhalen?

Het betreft hier de situatie waarin
de Belastingdienst alsnog tot de
conclusie komt dat de opdrachtnemer
in dienstbetrekking is van zijn
opdrachtgever. In dat geval kan
de Belastingdienst loonbelasting,
premies volksverzekeringen,
premies werknemersverzekeringen

en zorgverzekeringswet bij de
opdrachtgever naheffen. De
opdrachtgever kan deze naheffing
mogelijk deels bij de opdrachtnemer
verhalen. Dat is onder meer afhankelijk
van de afspraken die partijen
daarover gemaakt hebben. Bepaalde
premies mogen echter nooit op de
opdrachtnemer verhaald worden.
Loonbelasting en premies
volksverzekeringen
Nageheven loonbelasting en
premies volksverzekeringen kan de
opdrachtgever op de opdrachtnemer
verhalen. Dit is op zich niet vreemd,
omdat de loonbelasting en premies

volksverzekeringen altijd door de
werknemer gedragen worden.
Tip:
Over de inkomsten die de opdrachtnemer verwerft bij uw opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer
inkomstenbelasting. De door de
opdrachtgever verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen
kan de opdrachtnemer met deze
inkomstenbelasting verrekenen. Per
saldo betaalt de opdrachtnemer dan
minder inkomstenbelasting (of krijgt
zelfs inkomstenbelasting terug), één
en ander afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Premies werknemersverzekeringen en
zorgverzekeringswet
De opdrachtgever mag premies
werknemersverzekeringen en
zorgverzekeringswet echter nooit op
de opdrachtnemer verhalen. Elke
afspraak in een overeenkomst die
anders luidt, is niet geldig. Verhaalt de
opdrachtgever toch deze premies op

de opdrachtnemer dan levert dit een
overtreding op die bestraft kan worden
met een hechtenis van ten hoogste
een maand of een geldboete van de
tweede categorie.

Tip:
Tot 1 mei 2017 geldt nog een
overgangsperiode. Zolang partijen
laten zien dat ze bezig zijn met de
modelovereenkomsten zal de Belastingdienst in deze periode alleen in
uitzonderingssituaties een correctie
opleggen.

Vermogensrendementsheffing blijft overeind
De vermogensrendementsheffing in
box 3 is niet in strijd met het Europese
eigendomsrecht. Tot dat oordeel is de
Hoge Raad recent gekomen. Het betrof
een zaak over 2011 over een tweede
woning in Nederland van een naar
Noorwegen verhuisde man. Daarmee
lijkt de kous af voor de jaren 2010 en
2011, maar of box 3 met deze uitspraak
helemaal uit de gevarenzone is, valt
nog te bezien. Er is al geruime tijd
discussie over de box 3-heffing op
spaargeld en ander vermogen, met
name vanwege het veronderstelde
rendement van 4% waarmee wordt
gerekend. Dit terwijl spaarrekeningen
al jaren aanzienlijk minder opleveren.
Met de uitspraak van de Hoge Raad
lijkt box 3 voor 2011 overeind te
blijven. Dit was al het geval voor het

jaar 2010. Of dit echter ook voor de
jaren vanaf 2012 geldt, blijft de vraag.
De Hoge Raad geeft namelijk ook nog
iets anders aan: als voor particuliere
beleggers het veronderstelde
rendement van 4% over een lange
reeks van jaren niet meer haalbaar
is en zij worden geconfronteerd met

een buitensporig zware last, mag
van de wetgever worden verlangd
dat hij de regeling aanpast. De
zaak voor de Hoge Raad betreft een
individuele zaak en ziet dus niet op de
zogenoemde massaalbezwaarprocedure
over de vraag of de Belastingdienst
mag uitgaan van een verondersteld
rendement van 4% over
spaartegoeden. Hierin is nog geen
uitspraak gedaan. Vanaf 2017
krijgt box 3 een nieuw uiterlijk
met een vermogensmix en drie
schijven met ieder een eigen
forfaitair rendementspercentage. Op
termijn wil het kabinet box 3 beter
laten aansluiten bij de werkelijke
rendementen die mensen behalen.

Belastingvrij schenken woning in 2017 € 100.000
Vanaf volgend jaar wordt de vrijstelling
in de schenkbelasting ten aanzien
van de eigen woning verruimd. De
verruiming betreft schenkingen die
bestemd zijn om te worden aangewend
voor de aankoop of verbouwing van
een woning, of die bedoeld zijn om
een bestaande hypotheek mee af te
lossen. De vrijstelling gaat
€ 100.000 bedragen en wordt vanaf
2017 structureel. Bovendien kan de
vrijstelling in drie opeenvolgende
jaren worden benut. Daarnaast

vervalt de eis dat het een schenking
moet zijn tussen ouder en kind. Is
in het verleden al gebruik gemaakt
van de verhoogde vrijstelling voor
een schenking ten behoeve van de
eigen woning, dan mag nog voor het
resterende deel belastingvrij worden
geschonken. Er blijft wel vereist dat de
ontvangende partij tussen de 18 en 40
jaar oud moet zijn. Overweegt u een
belastingvrije schenking ten behoeve
van een eigen woning, neemt u dan
contact op met ons.

Oplossing pensioen in eigen beheer laat op zich wachten

Nog steeds is niet duidelijk wat nu
de uiteindelijke oplossingsrichting zal
worden voor het pensioen in eigen

beheer. Een brief met details over
de uiteindelijk gekozen oplossing is
uitgesteld tot uiterlijk begin juli. Het
pensioen in eigen beheer kent de
nodige knelpunten, die met name
worden veroorzaakt door het verschil
tussen de commerciële en de fiscale
waarde van de in eigen beheer
gehouden pensioenaanspraak. Eerder
opperde staatsecretaris Wiebes van
Financiën twee oplossingsrichtingen:
het oudedagssparen in eigen beheer

(OSEB) en het uitfaseren van het
pensioen in eigen beheer. Later stelde
de staatssecretaris nog een verruiming
voor van de uitfaseer-richting in
de vorm van een spaarvariant bij
uitfasering (voor de dga die niet wil
of kan afkopen) en een verhoging
van de afkoopkorting. Uiteindelijk
zal de keuze moeten vallen op de
OSEB of de uitfaseervariant van het
eigenbeheerpensioen.

Is het reinigen van werkkleding belastingvrij?
Werkkleding is alleen belastingvrij als
de werkgever deze ter beschikking
stelt. De kleding blijft dan eigendom
van de werkgever. Verlaat de
werknemer op een bepaald moment het
bedrijf, dan moet hij de kleding weer
bij de werkgever inleveren. Werkkleding
die de werkgever ter beschikking
stelt, kan ook belastingvrij gereinigd
worden. Werkkleding die een werkgever
verstrekt of vergoedt – de werkkleding
is dan eigendom van de werknemer
– is in beginsel belast. Als dergelijke
kleding wordt vergoed of verstrekt,
kan dit wel worden ondergebracht in

de vrije ruimte van 1,2% volgens de
werkkostenregeling. De werkgever
betaalt dan 80% eindheffing als die
vrije ruimte tekort schiet. Werkkleding
die een werkgever verstrekt of
vergoedt, kan ook niet belastingvrij
gereinigd worden. Het is wel mogelijk
om de reiniging onder te brengen in de
vrije ruimte.
Er zijn diverse soorten werkkleding.
Om te beginnen ‘echte’ werkkleding
die eigenlijk alleen tijdens het werk
is te dragen. Denk bijvoorbeeld aan
de overall van een schilder. Verder is

ook kleding die is voorzien van een
logo, aan te merken als werkkleding.
Ieder kledingstuk moet dan een logo
hebben van minstens 70 cm2 en
het logo moet verband houden met
het betreffende bedrijf. Een uniform,
waaraan werknemers van een bepaald
bedrijf of beroep te herkennen zijn, is
ook aan te merken als werkkleding.
Ten slotte kan ook gewone kleding
werkkleding zijn als deze aantoonbaar
wordt achtergelaten op de werkplek.

Betere bescherming erfgenamen vanaf september 2016
Erfgenamen zijn vanaf september beter
beschermd tegen onverwachte schulden
uit een erfenis. De Eerste Kamer is
hiermee recent akkoord gegaan. Ook
de regels rondom zuivere aanvaarding
zijn verduidelijkt. Als erfgenaam
kunt u kiezen tussen aanvaarden of
verwerpen van een erfenis. Aanvaarding
kan zuiver of beneficiair. Nadeel van
zuivere aanvaarding is dat u ingeval
van een negatieve nalatenschap privé
aansprakelijk bent voor de schulden uit
de erfenis. In de praktijk gebeurt het

regelmatig dat erfgenamen onbewust
een nalatenschap zuiver aanvaarden.
Men neemt bijvoorbeeld spullen mee
uit de woning van de overledene
of men betaalt nog openstaande
rekeningen van de overledene. Dit zijn
allemaal gedragingen waarmee een
nalatenschap zuiver is aanvaard, zonder
een weloverwogen keuze. Hierdoor
kan een erfgenaam in financiële
problemen komen als achteraf blijkt
dat de nalatenschap meer schulden
bevat dan baten. Daarom is vanaf

september alleen nog sprake van
zuivere aanvaarding door gedraging
als een erfgenaam goederen uit de
nalatenschap verkoopt, bezwaart of op
andere wijze onttrekt aan eventuele
schuldeisers. Om erfgenamen te
beschermen tegen een onverwachte
schuld die bekend wordt na zuivere
aanvaarding van de nalatenschap,
krijgen zij de mogelijkheid om binnen
drie maanden na ontdekking van deze
schuld de kantonrechter te verzoeken
om bescherming van privévermogen.

Eigenrisicodrager of UWV
Beslis voor de zomer of u per 1
januari 2017 eigenrisicodrager voor
de WGA-vast, WGA-flex en ZW wilt
worden. Wijzigingen moeten namelijk
uiterlijk op 1 oktober 2016 aan de
Belastingdienst zijn doorgegeven.
Vanaf 1 januari 2017 worden de
WGA-vast en WGA-flex namelijk aan
elkaar gekoppeld. U wordt dus voor

beiden eigenrisicodrager óf u laat de
verzekering via UWV lopen. Omdat
het geen eenvoudige materie is, is
het verstandig tijdig uit te zoeken
wat voor u de beste optie is. Op dit
moment is het nog niet mogelijk om
eigenrisicodrager voor de WGA-flex
te zijn. Wilt u overschakelen van de
publieke verzekering via UWV naar

het eigenrisicodragerschap en heeft
u een ondernemingsraad? Dan bent u
verplicht hen advies te vragen. Niet
iedere werkgever kan eigenrisicodrager
worden voor de WGA-vast en -flex.
Organisaties die zijn teruggekeerd
naar de publieke verzekering van UWV
moeten daar namelijk minimaal drie
jaar blijven.

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.
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