
BelastingBelangen December 2021

Hogere schijfgrens in de Vpb een probleem? 

De schijfgrens in de Vpb tussen het lage tarief van 15% en het hoge tarief
van 25,8% (in 2022) is al in het Belastingplan van vorig jaar verhoogd van
€ 245.000 in 2021 naar € 395.000 per 2022. Zowel vorig jaar als dit jaar
stelden Kamerleden hierover vragen aan de staatssecretaris. Een groter
verschil tussen het hoge en het lage tarief en een hogere schijfgrens leiden
namelijk tot een sterkere prikkel om bedrijven op te splitsen, in de ogen
van de Kamerleden een vorm van belastingontwijking. 

De staatssecretaris zag het probleem vorig jaar niet zo. Ook niet-fiscale
overwegingen spelen een rol bij de afweging om activiteiten van een
bedrijf over verschillende vennootschappen te verspreiden, zoals
aansprakelijkheden of financiering. Een verspreiding van activiteiten kan
bovendien ook fiscale nadelen hebben, zoals het niet kunnen verrekenen
van winst en verlies. De keuze van belastingplichtigen om activiteiten op te
splitsen vanwege een tariefverschil behoort - volgens de staatssecretaris in
2020 - tot de keuzevrijheid die een belastingplichtige fiscaal heeft en een
antimisbruikbepaling is volgens hem niet nodig. Dit jaar lag het antwoord
van de bewindsman genuanceerder en beloofde hij zo nodig maatregelen te nemen om ongewenste
fragmentatie bestrijden. Na een motie van de Tweede Kamer om oneigenlijk gebruik van het lage Vpb-tarief in
de gaten te houden en zo nodig aan te pakken kon hij natuurlijk ook niet anders. 

Ik zie het probleem eigenlijk nog steeds niet zo. De staatssecretaris meldde onlangs dat na de verhoging van
de schijfgrens naar € 395.000 ongeveer 97% van de Vpb-plichtigen volledig onder het lage Vpb-tarief valt. Kort
door de bocht behaalt dus slechts 3% van de Vpb-plichtigen mogelijk een voordeel bij een opsplitsing van
activiteiten en van die 3% is ongetwijfeld een nog veel kleiner deel met maatregelen aan te pakken. Het echte
probleem met de schijfverlenging zit ergens anders. Tussen 2001 en 2022 is het verschil in de gecumuleerde
marginale tarieven van een IB-ondernemer, DGA en werknemer fors toegenomen. Bij de invoering van de Wet
IB 2001 weken de toptarieven niet veel van elkaar af, maar in 2022 kan het verschil tussen het toptarief van
een werknemer en een DGA zelfs 11,6% bedragen. Uit onderzoek blijkt dat dit, naast enkele IB-gerelateerde
zaken, wordt veroorzaakt doordat - jawel - het verschil tussen het lage en het hoge Vpb-tarief is toegenomen
en de schijfgrens is verlengd. De gevolgen van de verlenging zijn op dit moment dus al voldoende duidelijk en
over de te nemen maatregelen hebben verschillende commissies al uitgebreid geadviseerd. Nu rest alleen de
invoering daarvan nog… 

Steven Oomens
Hoofdredacteur BelastingBelangen 
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Onverdeeld aandeel van 35% in woning was eigen
woning in box 1

 

 16 december 2021 

Een echtpaar dat 35% van een woning in onverdeelde eigendom bezit, kan deze woning als eigen
woning in box 1 in aanmerking nemen, omdat de waardeontwikkeling van het 35%-aandeel het
echtpaar volledig aangaat. Hof Den Haag besliste dit in de volgende zaak. 

Echtpaar A en echtpaar B waren voor respectievelijk 35% en 65% eigenaar van een woning die niet kadastraal
was gesplitst. Echtpaar A gaf de woning in 2017 aan in box 1, maar de inspecteur belastte de woning in box 3.
Doordat echtpaar A voor minder dan 50% eigenaar was van de woning, kon (het aandeel in) de woning volgens
de inspecteur niet worden gekwalificeerd als eigen woning in box 1. Rechtbank Den Haag volgde het standpunt
van de inspecteur. Het echtpaar ging met succes in hoger beroep. 

Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:1761)
besliste dat de woning van het echtpaar A
in box 1 viel, omdat (1) het aandeel in de
woning het echtpaar op grond van
eigendom anders dan tijdelijk als
hoofdverblijf ter beschikking stond, (2) zij
de voordelen met betrekking tot het
aandeel genoten en (3) de kosten en lasten
ter zake daarvan op hen drukten.
Aangezien de waardeontwikkeling van het
aandeel in de woning het echtpaar volledig
aanging, kwalificeerde het aandeel voor hen
als eigen woning. Hieraan deed niet af dat
de woning niet kadastraal was gesplitst,
noch dat met de overige eigenaren van de
woning geen aanvullende contractuele
afspraken waren gemaakt op grond
waarvan echtpaar A economisch eigenaar
was geworden van het deel van de woning
dat zij bewoonde.

Commentaar 
In de wetsgeschiedenis werd de situatie van
gedeeltelijke eigendom al naar voren
gebracht. Hierover werd onder meer gezegd:

"indien de belastingplichtige slechts gedeeltelijk eigenaar is, wordt de eigenwoningregeling slechts gedeeltelijk
toegepast." Ook de waardeverandering werd expliciet genoemd: "Met betrekking tot het gedeelte van de
woning waarvan hij eigenaar is (een derde), gaat de waardeverandering hem volledig aan. Aan die voorwaarde
is dus voldaan om de woning (voor dat deel) als eigen woning te kunnen aanmerken." De voorwaarde
"grotendeels" ziet in deze uitleg dus op het deel dat in eigendom is, en niet op het onverdeelde aandeel in het
totaal. Uit een besluit van de staatssecretaris van 24 november 2009 blijkt weliswaar dat het woord
"grotendeels" moest worden uitgelegd als 50% of meer, maar aan die uitleg van de staatssecretaris als
uitvoerder van de wet heeft het Hof geen boodschap. 
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Verlenging bijzonder belastinguitstel en TVL

 

 14 december 2021 

De regeling voor bijzonder uitstel van belastingschulden was in principe per 1 oktober 2021 gestopt. Het
kabinet heeft echter door de nieuwe coronamaatregelen besloten om de regeling te verlengen tot
1 februari 2022. Ondernemingen kunnen dus weer een beroep doen op bijzonder belastinguitstel. De
regeling geldt alleen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Hieronder vallen ook de laatste
kwartaalaangiften van dit jaar die ondernemingen in januari 2022 moeten doen en betalen. Daarnaast is
aangekondigd dat de invorderingsrente nog een half jaar langer op 0,01% blijft staan. Per 1 juli 2022 gaat
het percentage naar 1%, op 1 januari 2023 naar 2% en op 1 januari 2024 naar 4%. 
 
Door de nieuwe coronamaatregelen lopen veel ondernemingen inkomsten mis, terwijl hun vaste lasten wel
doorlopen. Om die reden gaat het loket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opnieuw open. Net
zoals bij eerdere openstellingen compenseert de TVL een deel van de berekende vaste lasten. Daarvoor
werkt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een vast percentage aan vaste lasten per
sector. Het subsidiepercentage in het vierde kwartaal gaat voor het vierde kwartaal van dit jaar omhoog
van 85% naar 100%. Mkb-ondernemingen kunnen maximaal € 550.000 aan subsidie ontvangen. Voor
niet-mkb-ondernemingen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 600.000. De belangrijkste
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL zijn:

Er is sprake van een verwachte omzetdaling van minstens 30% in het vierde kwartaal in vergelijking met●

(naar keuze) het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.
De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.●

De aanvrager mag niet al meer dan € 2,3 miljoen aan TVL-steun hebben ontvangen (het zogenoemde●

staatssteunplafond).
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Vordering op BV door jarenlang bijboeken
niet-uitbetaald loon onzakelijke lening

 

 16 december 2021 

De DGA uit de volgende zaak kan een vordering op zijn BV - grotendeels ontstaan door de
bijboeking van niet-uitbetaald loon - niet afwaarderen. Volgens Hof Den Bosch is sprake van een
onzakelijke lening. 

Een DGA hield alle aandelen van een holding-BV, die op haar beurt alle aandelen hield in twee deelnemingen.
De DGA had sinds 2003 een rekening-courantvordering op de holding. Op 1 januari 2015 bedroeg de vordering
op de holding € 156.017 en ultimo 2015 bedroeg de vordering € 192.545. De vordering was in een reeks van
jaren opgebouwd en bestond uit niet-uitbetaalde nettoloonbedragen verminderd met bedragen die de DGA voor
privédoeleinden had opgenomen. Van 2010 tot en met 2015 was aan nettoloon verrekend: € 44.950, € 45.903,
€ 41.135, € 33.878, € 33.962 en € 46.198. De DGA wilde de vordering op de holding in 2015 afwaarderen met
€ 150.000, maar de inspecteur weigerde dat. De DGA ging in beroep. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant en in hoger beroep Hof Den Bosch (ELI:NL:GHDHA:2021:1713) waren het
met de inspecteur eens dat in elk geval vanaf 2010 de rekening courant-vordering een onzakelijke lening was.
De inspecteur had aannemelijk gemaakt dat ten tijde van het verstrekken van de gelden aan de holding (in dit
geval door het afzien van uitbetaling van salaris) het risico zodanig hoog was dat geen (niet-winstafhankelijke)
rente kon worden bepaald waar onder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening te
verstrekken, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Verder was de in de rekening
courant-overeenkomst opgenomen dat de bereidheid tot het verschaffen van zekerheid geen "harde" zekerheid
was. Verder was de vermogenspositie van de holding vanaf 2010 negatief en was haar financiële situatie zwak.
De DGA had een debiteurenrisico aanvaard met de bedoeling het belang van de holding in zijn hoedanigheid
van aandeelhouder te dienen. Het verlies op de lening vloeide voort uit het aandeelhouderschap, en was
daarom niet aftrekbaar.
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NOW-regeling keert terug

 

 14 december 2021 

 De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) keert weer terug in het
nieuwe pakket steunmaatregelen. Werkgevers kunnen voor november en december 2021 opnieuw een
beroep doen op de NOW. De regels voor NOW 5 zijn bijna identiek aan de regels voor de NOW 4: 

Een verwacht omzetverlies van minimaal 20%.●

De aanvrager krijgt maximaal 80% van zijn omzetverlies vergoed.●

Een maximale tegemoetkoming van 85%.●

Een tegemoetkoming van maximaal twee keer het maximale dagloon (€ 9.813).●

De aanvrager moet zijn werknemers begeleiden in een ‘van werk-naar-werk’ traject.●

Een bonus en dividendverbod voor 2021.●

Anders dan bij de eerdere NOW-regelingen moeten werkgevers bij de aanvraag van de NOW 5 rekening
houden met de volgende nieuwe voorwaarden:

Het omzetverlies wordt berekend over november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer●

kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen.
Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15% (bij de NOW 4 was dit 10%). Dit betekent●

dat de loonsom van een werkgever die NOW 5 aanvraagt met 15% mag dalen, zonder dat dit effect
heeft op de uiteindelijke subsidie.
Startende ondernemers die personeel in dienst hebben, kunnen gebruikmaken van de NOW, als de●

startdatum tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 ligt.

Let op: als er samenloop is tussen de regeling voor werktijdverkorting (WTV) en de NOW-regeling, zal de
WTV-aanvraag van de werkgever van invloed zijn op de hoogte van de NOW-tegemoetkoming. 
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Kwijtschelding vordering op uitgetreden medefirmant
niet aftrekbaar

 

 16 december 2021 

Hof Den Bosch beslist in de volgende zaak dat de kwijtschelding van een vordering op een
uitgetreden medefirmant niet aftrekbaar is. 

Een rietdekker was samen met zijn vader firmant in een vof. De vader trad op 1 januari 2011 uit de vof en had
op dat moment een negatief kapitaal van € 41.989. De zoon gaf in zijn aangiften IB over 2011 tot en met 2015
in de ondernemingsbalans geen vordering op zijn vader op. In zijn aangifte IB 2016 nam hij bij de winst uit
onderneming een buitengewone last op van € 42.145 in verband met kwijtschelding van de vordering op zijn
vader vanwege de financiële situatie van zijn vader. De inspecteur weigerde de aftrek, waarop de rietdekker in
beroep ging. Hij stelde dat uit de vennootschapsakte, de inschrijving bij de KvK en uit de aangiften waarin over
de jaren 2011 tot en met 2015 de schuld van vader was gemeld, volgde dat sprake was van een zakelijke
overeenkomst. 

Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:2918)
besliste dat geen informatie was gegeven
over de voorwaarden en condities
waaronder de vader was uitgetreden als
firmant. Daarom was het onduidelijk of in
de vennootschapsakte of anderszins
afspraken waren gemaakt over
aanzuivering van de negatieve
kapitaalrekening. Uit de over de jaren 2011
tot en met 2015 ingediende aangiften bleek
dat de rietdekker geen vordering op zijn
vader in de ondernemingsbalans had
opgenomen. Het in deze aangiften
vermelden van een deficit-kapitaal kon op
zichzelf beschouwd niet worden aangemerkt
als een vordering van de rietdekker op zijn
vader. Ook was het niet aannemelijk dat de
vordering op de vader anderszins in de
ondernemingsbalans was opgenomen. De
rietdekker had niet aannemelijk gemaakt
dat sprake was van een vordering die in
2016 als buitengewone last ten laste van de
belastbare winst uit onderneming kon
worden gebracht. 

Commentaar 
De inspecteur vond gelet op de vermogenspositie van de vader een afwaardering niet noodzakelijk. Bij zakelijk
handelende partijen zou een schuldeiser overgaan tot uitwinning en was er dus geen reden voor kwijtschelding.
Het antwoord daarop kon het Hof echter in het midden laten, omdat de firmant door het ontbreken van
afdoende bewijs het bestaan van de vordering op zijn vader niet aannemelijk kon maken. 
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Wanneer is er sprake van een concern voor de WKR?

 

 14 december 2021 

Ondernemingen mogen de concernregeling voor de werkkostenregeling (WKR) toepassen als alle
deelnemende onderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Van een concern is sprake als: 

Een werkgever een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft.●

Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in een werkgever heeft.●

Een derde een belang heeft van ten minste 95% in een werkgever en daarnaast een belang van ten●

minste 95% in een andere werkgever.

Ondernemingen krijgen over de eerste € 400.000 van hun totale fiscale loonsom  een vrije ruimte van
1,7%. In verband met de coronacrisis werd dit percentage in 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd naar 3,0%.
In 2021 geldt over de rest van de loonsom boven de € 400.000 een percentage van 1,18%.
Ondernemingen die de concernregeling toepassen, mogen maar één keer het hogere percentage van 3%
gebruiken voor het berekenen van de vrije ruimte. Dit percentage geldt namelijk per onderneming en een
concern is in de ogen van de fiscus één onderneming. Een onderneming moet uiterlijk bij de aangifte
loonheffingen over het tweede tijdvak beslissen of ze over het voorafgaande jaar de concernregeling wil
toepassen. 
 
Wilt u meer weten over de toepassing van de concernregeling voor de WKR? Neem dan contact op met uw
adviseur. 
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Hoe werkt de BTW over een omzetbonus?

 

 15 december 2021 

Wij willen één van onze trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe
het zit met de BTW over deze omzetbonus?

Antwoord 
Als u uw afnemer een omzetbonus geeft,
waarbij u dus bij afname van een bepaalde
hoeveelheid producten in een bepaalde
periode achteraf korting verstrekt, is dit
voor toepassing van de BTW een
prijsvermindering. In een dergelijk geval is
er dan sprake van een vermindering van de
door u berekende prijs. Een omzetbonus is
eigenlijk niet meer dan een door u
verleende korting achteraf. Dit betekent
dus ook dat de maatstaf van heffing voor
de BTW in principe achteraf wordt
verminderd. Dit is van invloed op de BTW. 

Voor deze omzetbonus zult u dus aan uw
betreffende afnemer een creditfactuur (met
BTW) moeten uitreiken. Voor u betekent dit
dat de Belastingdienst u een (gedeeltelijke)
teruggaaf verleent. Als er sprake is van een
korting achteraf op goederen die aan
verschillende BTW-tarieven zijn
onderworpen, zult u dit per BTW-tarief op
uw creditfactuur moeten uitsplitsen. Naast
het uitreiken van een creditfactuur moet u

overigens ook daadwerkelijk aantonen dat u een bedrag aan uw afnemer heeft terugbetaald, dan wel heeft
verrekend. Dit moet uit de administratie blijken. Hiertoe moet u de creditfacturen in uw boekhouding verwerken
en moet u de te veel in rekening gebrachte BTW tijdig in uw BTW-aangifte verantwoorden. 
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Boekwinst op bovenwoning na beëindiging verhuur aan
eigen BV belast

 

 16 december 2021 

Hof Den Bosch is het in de volgende zaak eens met de inspecteur dat de boekwinst op een
bovenwoning belast moet worden. Ook op de bovenwoning was de tbs-regeling van toepassing. 

Een man kocht in 2007 een pand met een bedrijfsruimte op de begane grond en een bovenwoning. Hij
verhuurde het pand aan zijn BV, maar nam het in aanmerking in box 3. In zijn aangifte IB 2011 nam hij het
pand alsnog op in box 1 en paste de terbeschikkingstellingsregeling toe. Hij gaf de huur en de daarop
betrekking hebbende kosten voor de jaren 2007 tot en met 2011 aan als resultaat uit ter beschikking gesteld
vermogen. Vanaf 1 juni 2014 verhuurde hij de bovenwoning voor een jaar aan een derde. De inspecteur
corrigeerde naar aanleiding van de beëindiging van de terbeschikkingstellingsregeling van de bovenwoning aan
de BV de aangifte IB 2014. De inspecteur belastte de boekwinst op de bovenwoning en rekende de
bovenwoning voor een waarde van € 252.500 tot box 3. De man ging in beroep en stelde dat hij alleen de
bedrijfsruimte aan zijn BV ter beschikking had gesteld en dat de boekwinst op de bovenwoning daarom niet
belast had mogen worden. 

Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:2560) was dat niet met hem eens. Volgens het Hof was ook de
bovenwoning vanaf 2007 ter beschikking gesteld aan de BV. De man was in zijn aangifte over 2011
teruggekomen op de eerder, sinds 2007, ingediende aangiften. De in 2011 ingezette lijn was voortgezet in de
aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2012 tot en met 2014. Deze ingrijpende herziening in de aangifte
over 2011 en de voortzetting daarvan in de jaren daarna was volgens het Hof weloverwogen en overtuigend
gebeurd. Het herziene fiscale aangiftegedrag was ook consequent doorgevoerd in de aangifte
vennootschapsbelasting van de BV. In die aangifte waren de huurinkomsten die in de jaren 2007 tot en met
2012 alsnog bij de terbeschikkingstellingsregeling bij de man waren aangegeven, als huurlasten bij de BV in
aanmerking genomen. Het Hof verklaarde het hoger beroep van de man ongegrond.
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Pas op met uitstel betaling belastingschuld!

 

 14 december 2021 

Ondernemingen kunnen in principe tot 31 december 2021 voor onder meer de loonheffingen,
vennootschapsbelasting en BTW bijzonder uitstel krijgen. Zij hebben vijf jaar de tijd om de belastingschuld
terug te betalen en moeten uiterlijk 31 december 2022 daarmee beginnen. Er zit wel een kleine stok
achter de deur in de vorm van de invorderingsrente. Die rente rekent de Belastingdienst bij elke betaling
die na de uiterste betaaldatum plaatsvindt. Tot 30 juni staat de invorderingsrente nog op 0,01%. Per 1 juli
2022 wordt dit 1%, en dit loopt geleidelijk op tot het oude niveau van 4% per 1 januari 2024. Het loont
dus om sneller af te lossen. 
 
In een aantal sectoren is er echter weinig ruimte om sneller af te lossen, zo blijkt uit een onderzoek van
ABN Amro. Daarbij is gekeken naar de brutowinst van een sector in 2019 en op basis daarvan is becijferd
welk deel van het resultaat ondernemingen kwijt zijn aan de aflossing van hun schuld in vijf jaar. Die druk
blijkt in sommige sectoren bepaald niet mals:

bij elektronicawinkels is de druk gemiddeld 96% van de maandelijkse brutowinst●

voor een kledingwinkel gemiddeld 47%;●

bij taxi’s en touringcarbedrijven gemiddeld 54%;●

bij restaurants gemiddeld 20%.●

Uit het onderzoek van ABN Amro blijkt ook dat in de sectoren die het hardst zijn getroffen door de
coronamaatregelen ook de meeste openstaande belastingrekeningen zitten. Bij de restaurants heeft bijna
44% van de ondernemingen een belastingschuld. Bij de cafés is dat 38%, gevolgd door de
schoenenwinkels (35,7%) en de kledingwinkels (33,2%).
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Geldlening in dollars voor valutarisico:
deelnemingsvrijstelling

 

 16 december 2021 

Rechtbank Den Haag heeft beslist dat een geldlening in dollars was bestemd voor de afdekking van
een valutarisico op een deelneming. De valutaresultaten vielen daardoor onder de
deelnemingsvrijstelling. 

Een BV maakte deel uit van een internationaal olieconcern. Zij had binnen het concern de centrale houdster- en
financieringsfunctie en voerde als valuta de Euro, ook voor jaarrekening en belastingdoeleinden. In april 2017
verwierf de BV van een zuster-BV een deelneming in een Noorse vennootschap. De koopsom was ongeveer
USD 7,1 mld, omgerekend ongeveer € 6,7 mld. Verder nam de BV een schuldpositie van omgerekend ongeveer
€ 923 mln over van de zuster-BV, bestaande uit (1) een credit facility in USD van omgerekend ongeveer
€ 3,86 mld en (2) twee vorderingen op de Noorse deelneming in Noorse Kroon (NOK) van in totaal omgerekend
ongeveer € 2,94 mld. Omgerekend € 922.537.081 gebruikte de BV om een deel van de koopsom van de Noorse
deelneming te financieren (de USD-geldlening). De bezittingen van de Noorse deelneming bestonden bijna
geheel uit vergunningen om olie- en gasvelden te exploiteren en uit gekapitaliseerde uitgaven. De waarde
daarvan was afhankelijk van de olieprijs, die in USD luidde. In haar commerciële jaarrekening 2017 verlaagde
de BV de balanswaarde van haar Noorse deel neming met ongeveer € 151,7 mln in verband met de
waardedaling van de USD ten opzichte van de Euro. De BV verzocht de inspecteur om een beschikking ex
artikel 13, lid 7 van de Wet Vpb. Volgens de BV werd de USD-geldlening ook gebruikt voor het afdekken van
een valutarisico dat met de deelneming in de Noorse deelneming werd gelopen. Zij liep met haar deelneming in
de Noorse deelneming een EUR-USD-valutarisico, dat werd afgedekt door de USD-geldlening. De inspecteur
was het daar niet mee eens. 

Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:9742) stelde de BV in het gelijk. Op het niveau van de BV moest
worden beoordeeld of zij een EUR-USD-valutarisico liep met haar Noorse deelneming. De BV hanteerde de Euro
als valuta, de Noorse deel neming was door de BV gekocht in USD en een toekomstige vervreemding zou ook
plaatsvinden in USD. De BV liep daarmee met haar Noorse deelneming een EUR-USD-valutarisico. De lening in
USD stond tegenover de Noorse deelneming en dekte daarmee het koersrisico EUR-USD af. De Noorse
deelneming liep zelf een USD-NOK-risico, dat in haar resultaat viel. Desondanks moest op het niveau van de BV
als de belastingplichtige worden beoordeeld wat het valutarisico op de deel neming was. De commerciële
afwaardering van de deelneming bevestigde bovendien dat de BV een EUR-USD-valutarisico liep met de Noorse
deelneming. De Rechtbank verklaarde het beroep van de BV gegrond.
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Controleer de Whk-beschikking 2022

 

 15 december 2021 

 Vóór het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan
werkgevers. Hierin staat wat uw onderneming het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de
Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de gedifferentieerde premie voor de Regeling
werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) én de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet
(ZW). Ondernemingen die in 2021 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een
beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de onderneming
eigenrisicodrager is, op 0% te staan. Maar er gaat nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie.
Het is dus belangrijk om de beschikking te controleren:

Ga na of de juiste loonsommen zijn gebruikt.●

Controleer of de uitkeringslasten terecht zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Vraag hiervoor●

een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens op bij de Belastingdienst.
Is er sprake geweest van een bedrijfsoverdracht? Check dan of die overgang goed is verwerkt.●

Heeft u een middelgrote of grote onderneming en bent u het niet eens met de vastgestelde premie in de
Whk-beschikking? U kunt dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar
hiertegen maken. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het
indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn. Deze mogelijkheid geldt alleen voor middelgrote
en grote ondernemingen! Omdat kleine ondernemingen een vaste sectorale premie betalen, krijgt u in
plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2022.
Hiertegen kunnen u geen bezwaar aantekenen.
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Hartfalen en hartoperatie van dga geen reden om
gebruikelijk loon te verlagen

 

 16 december 2021 

Rechtbank Gelderland beslist in de volgende zaak dat de ziekte van de aanmerkelijkbelanghouder
geen lager gebruikelijk loon rechtvaardigde. 

Een BV hield zich bezig met consultancy- en bemiddelingswerkzaamheden. De BV betaalde in 2015 aan haar
dga geen salaris omdat hij bijna heel 2015 arbeidsongeschikt was geweest vanwege hartfalen. De inspecteur
legde aan de BV naheffingsaanslagen loonbelasting op over 2015 naar een gebruikelijk loon van € 44.000 voor
haar dga. De BV ging in beroep. 

Rechtbank Gelderland
(ECLI:NL:RBGEL:2021:3431) handhaafde
de naheffingen. De Rechtbank vond het met
betrekking tot het gebruikelijk loon
aannemelijk dat de dga in 2015 enige
arbeid had verricht voor de BV, alleen al
omdat de BV in 2015 omzet had gemaakt
en die omzet normaliter door arbeid van de
dga werd veroorzaakt. Daarbij vond de
Rechtbank van belang dat de dga de
bepalende werknemer was bij de BV, die de
contacten met de handelspartners
onderhield. De BV had volgens de
Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat in
2015 een lager brutoloon dan het
gebruikelijk loon gerechtvaardigd was. Dat
de dga door ziekte een groot deel van het
jaar niet had kunnen werken en hij was
geopereerd aan zijn hart, was onvoldoende
om geen gebruikelijk loon in aanmerking te
nemen. Volgens de Rechtbank was ziekte in
het algemeen geen aanleiding om het
gebruikelijk loon meteen te verlagen, gelet
op de verplichting om bij ziekte loon door te
betalen. De Rechtbank was het ook niet

met de BV eens dat vanwege de financiële situatie van de BV geen gebruikelijk loon in aanmerking moest
worden genomen. Dat gedurende een bepaalde periode verliezen waren geleden betekende niet dat de
continuïteit van de onderneming in gevaar zou komen als het gebruikelijk loon werd doorbetaald. De BV had
niet aannemelijk gemaakt dat sprake was geweest van zo'n nijpende situatie. Bovendien was in de
arbeidsovereenkomst tussen de BV en de dga een brutoloon overeengekomen van € 4.800 per maand, plus
vakantietoeslag en een dertiende maand. Hierdoor was sprake van een bruto jaarloon van ten minste € 65.000.
Door een loon van € 44.000 in aanmerking te nemen was het loon dus al aanmerkelijk verlaagd. 
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Vertrouwensbeginsel en informatie van de
Belastingdienst

 

 15 december 2021 

Lang was het uitgangspunt over informatie van de Belastingdienst dat u niet blind mocht
vertrouwen op informatie die werd verkregen van de BelastingTelefoon en info die gevonden werd
op de site van de fiscus. Maar er is een flinke kentering gaande. Er klinken steeds meer geluiden dat
belastingplichtigen hier wel op kunnen en mogen vertrouwen. Zelfs de Hoge Raad is onlangs
overstag gegaan. 

Bij vragen over uw belastingen gaat u waarschijnlijk eerst een antwoord proberen te zoeken op de website van
de Belastingdienst of belt u met de BelastingTelefoon. De algemene ‘regel’ is nog dat u niet blind mag
vertrouwen op de informatie van de website en de BelastingTelefoon. De informatie is dus niet bindend. Maar er
is wel een flinke verandering in deze zienswijze gaande. Onlangs heeft de Hoge Raad namelijk zijn mening over
het kunnen vertrouwen op de informatie van de website van de Belastingdienst gegeven. En daaruit kwam best
wel verrassend het antwoord dat het kunnen vertrouwen op de informatie van de website zwaarder weegt dan
de correcte toepassing van de wet.

Informatie van de website 
In deze zaak ging het om een man die in 2015 een lijfrenteverzekering had afgekocht. Uit informatie op de
website van de Belastingdienst had hij afgeleid dat hij geen revisierente verschuldigd zou zijn, omdat de
verzekering vóór 16 oktober 1990 was afgesloten. Er was hierbij echter geen voorbehoud gemaakt voor
lijfrenteverzekeringen die waren aangepast waardoor deze voldeden aan de voorwaarden die in de wet IB zijn
opgenomen om voor premieaftrek in aanmerking te komen. De inspecteur gaf aan dat er toch revisierente
verschuldigd was omdat er volgens hem sprake was van een aangepaste verzekering waar volgens de wet
revisierente over verschuldigd was. De man deed bij de rechter een beroep op het vertrouwensbeginsel. Hij
vond dat hij op de info van de website had mogen vertrouwen. 

Het Hof vond dat het opgewekte vertrouwen door de info op de website in deze zaak zwaarder woog dan een
juiste toepassing van de wet. Het opgewekte vertrouwen moest dus boven een correcte toepassing van de wet
worden gesteld. Hier ging de Hoge Raad volledig in mee. De revisierente over de afkoop was dus niet
verschuldigd door de man (Hoge Raad, 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1654).

Bellen met BelastingTelefoon 
Tot nu toe werd door rechters ook aangegeven dat informatie van de BelastingTelefoon niet bindend is. U kunt
er dus geen vertrouwen aan ontlenen. De medewerkers van de BelastingTelefoon geven namelijk algemene
informatie in de vorm van inlichtingen. Deze inlichtingen hebben een andere juridische status dan een expliciet
standpunt of een toezegging van de inspecteur van de Belastingdienst. Maar onlangs was er een rechter die
daar anders over dacht. Die rechter vond namelijk dat een man die schade leed door verkeerde informatie van
de BelastingTelefoon wel mocht vertrouwen op deze informatie waardoor hij twee keer zijn reiskosten vergoed
kreeg.

Vraag over reiskostenvergoeding 
In deze zaak had een man voordat hij met zijn nieuwe baan begon de BelastingTelefoon gebeld met een vraag
over zijn reiskostenvergoeding. De medewerker antwoordde hem dat hij € 0,19 per zakelijk gereden kilometer
kon aftrekken van zijn loon als hij een sluitende kilometer-administratie zou bijhouden. Daarop besliste de man
om bij zijn nieuwe werkgever in zijn eigen auto te blijven rijden. Hij kreeg van zijn werkgever een volledig
belaste reiskostenvergoeding van € 714 per maand en trok daarnaast € 0,19 x 12.012 door hem zakelijk
gereden kilometers is € 2.282 als reiskosten af in zijn aangifte. De inspecteur was het met die aftrek niet eens.
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De man ging in beroep, bij de rechtbank kreeg hij echter geen gelijk, maar in hoger beroep ging de rechter wel
met hem mee. Hof Den Bosch gaf aan dat de man wettelijk gezien de reiskosten niet mocht aftrekken. Maar
had de man er wel op kunnen vertrouwen dat hij zoals de BelastingTelefoon had aangegeven de reiskosten kon
aftrekken? De rechter stelde hier vast dat de BelastingTelefoon een inlichting had verstrekt en dat het risico
van een onjuiste inlichting in principe bij de belastingplichtige lag maar dat dit anders kan zijn als: 

de inlichting niet zo duidelijk in strijd is met de juiste wetstoepassing, dat de belastingplichtige in alle●

redelijkheid niet hoeft te beseffen dat de inlichting onjuist is; en
de belastingplichtige op basis van de onjuiste inlichting een handeling heeft verricht of nagelaten, waardoor●

hij schade heeft geleden. Deze schade mag niet bestaan uit het betalen van de wettelijke belasting.

Geen verstand van belastingen 
De rechter gaf aan dat tijdens de behandeling van de zaak al bleek dat de man geen verstand van belastingen
had. Hij kon dus ook niet weten dat de info niet klopte. Bovendien maakte de man voor de rechter ook
aannemelijk dat als hij wel de goede informatie had gehad hij voor een leaseregeling gekozen zou hebben en
met die auto niet privé zou gaan rijden. Hij zou daarmee voordeliger uit zijn geweest dan met een
reiskostenvergoeding. De rechter vond dat de man op de inlichting had kunnen vertrouwen en vond dat de
reiskosten aftrekbaar waren. De man kreeg gelijk (Hof Den Bosch, 14 oktober 2021,
ECLI:NL:GHSHE:2021:3134).

Nationale ombudsman doet zijn zegje 
Maar niet alleen de rechtspraak is anders gaan denken over het kunnen vertrouwen op de informatie van de
Belastingdienst die verkregen wordt via de website of BelastingTelefoon. Zo heeft de Nationale ombudsman ook
verkondigd dat belastingplichtigen moeten kunnen vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt door de
BelastingTelefoon. De Nationale ombudsman vindt dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat hij de
juiste informatie ontvangt van medewerkers van een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst. Een excuus
voor de gemaakte fout is dan niet voldoende, er moet ook een financieel gebaar tegenover staan als de burger
door de verkeerde informatie financieel nadeel heeft ondervonden. 

Een vrouw had bij hem een klacht ingediend over de Belastingdienst/Toeslagen. Zij had deze gebeld met de
vraag of als ze ging samenwonen dit gevolgen had voor haar recht op toeslagen. Door de medewerker werd
haar verzekerd dat dit geen gevolgen zou hebben. Deze informatie klopte echter niet. De vrouw moest namelijk
zorgtoeslag en kindgebonden budget terugbetalen.

Gemiste kans van de fiscus 
Zij diende een klacht in bij de fiscus maar hoorde niets. Daarop stapte ze naar de Nationale ombudsman. Die
vond het een gemiste kans van de fiscus om niet meteen de fout toe te geven en excuses aan te bieden. Dit
excuus heeft uiteindelijk nog wel later plaatsgevonden. De ombudsman stelde dat als de informatie niet juist
blijkt te zijn een excuus van de overheidsinstantie alleen niet voldoende is. Er moet als er financieel nadeel is
geleden een substantieel financieel gebaar worden gemaakt dat recht doet aan de gemaakte fout. Door de
Belastingdienst is dit gebaar onlangs gemaakt, de vrouw heeft het teruggevorderde bedrag teruggekregen.
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Stand van zaken rondom Wet excessief lenen bij BV

 

 15 december 2021 

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen BV moet al te hoge schulden van een
directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn partner bij de eigen BV aanpakken. Schulden hoger dan
€ 500.000 worden dan aangemerkt als ‘excessief’ en meegenomen als inkomen uit aanmerkelijk belang.
Dat bedrag moet de DGA dus opnemen in box 2 van de inkomstenbelasting (IB). Schulden die zijn
aangegaan voor de aankoop van een eigen woning tellen niet mee voor de heffing.  
 
Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën wil het wetsvoorstel dat betrekking heeft op box 2 van
de IB echter in samenhang met de heffing over vermogen in box 1 en 3 bekijken. Voor box 3 staan er
namelijk ook wat veranderingen op stapel. Hij vindt het wenselijk om het wetsvoorstel te betrekken bij de
bredere discussie over het belasten van vermogen. Zo komt er binnenkort een contourennota over een
‘nieuwe’ box 3-heffing. Ook gaf het Internationaal Monetair Fonds onlangs aan dat de eigen woning in
Nederland van box 1 naar box 3 moet. De staatssecretaris stelt dan ook voor de behandeling van het
wetsvoorstel uit te stellen.
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Wanneer komen we in aanmerking voor coulancerente?

 

 15 december 2021 

Wanneer komt onze onderneming in aanmerking voor een coulancerente van de Belastingdienst en
hoe krijgen we de rente gestort?

Antwoord 
De Belastingdienst moet eventuele teruggaven of uitbetalingen binnen een redelijke termijn overmaken naar
uw onderneming. Bij een overschrijding van die termijn kunt u in sommige gevallen coulancerente tegemoet
zien. 
U hebt recht op coulancerente als de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft
geduurd dan gebruikelijk. Betaalt de Belastingdienst vervolgens het terug te betalen bedrag te laat uit, dan
kunt u een verzoek indienen voor coulancerente. Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan
gebruikelijk, weegt ook uw medewerking mee en de tijd die u nodig heeft gehad om te reageren. De hoogte
van deze rente is gelijk aan de hoogte van de wettelijke rente. 

Let op: u heeft alleen recht op coulancerente als de Belastingdienst niet ook al heffings- of invorderingsrente
vergoedt. Een situatie waarin dat kan spelen is bijvoorbeeld de verrekening van een verlies met de winst van
een ouder jaar (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) of bij middeling (inkomstenbelasting). Een
ander voorbeeld is de teruggaaf van onterecht ingehouden dividendbelasting. 
U dient een verzoek om vergoeding van coulancerente in met het formulier ‘Verzoek coulancerente’, te vinden
op de website van de Belastingdienst.
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Aanslag opgelegd overeenkomstig tijdig ingediende
aangifte: geen belastingrente

 

 16 december 2021 

Rechtbank Den Haag beslist in de volgend zaak dat de inspecteur geen belastingrente in rekening
kon brengen omdat de belastingplichtige binnen de gestelde termijn zijn aangifte had ingediend en
de inspecteur de aangifte ongewijzigd had gevolgd. 

Een man woonde vanaf 2011 in België, en vanaf februari 2015 stond hij ingeschreven in Frankrijk en daarna
vanaf augustus 2016 in Duitsland. In 2020 nodigde de inspecteur de man uit om vóór 1 juli 2020 de aangifte IB
2018 in te dienen. Naar aanleiding hiervan vroeg de man aan de inspecteur om zijn bank- en salarisgegevens
te verstrekken. Hij kon niet bij die gegevens omdat ze bij zijn vriendin in België lagen en door de
corona-situatie kon er niet worden gereisd. De inspecteur gaf een overzicht van de inkomsten en de saldi van
zijn Nederlandse bank- en effectenrekeningen. De man deed vervolgens aangifte en de aanslag werd conform
de aangifte opgelegd. Het verschuldigde bedrag aan IB bedroeg € 30.010 en de belastingrente € 1.200. De
man was het niet eens met de over 1 juli 2019 tot en met 20 augustus 2020 in rekening gebrachte
belastingrente. 

Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:11346) besliste dat op grond van het vertrouwensbeginsel en het
zorgvuldigheidsbeginsel geen belastingrente in rekening kon worden gebracht. Bij de "verzuimgedachte" zoals
die verder was uitgewerkt door de wetgever in de belastingrenteregeling was relevant of al dan niet tijdig
aangifte werd gedaan. De aangifte was binnen de door de inspecteur in de uitnodiging gestelde termijn gedaan
en de inspecteur had de aangifte ongewijzigd gevolgd. De Rechtbank vond het in rekening brengen van
belastingrente daarom in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Rechtbank vernietigde
de belastingrentebeschikking. 

Commentaar
De Rechtbank stelt voorop dat in de belastingrenteregeling niet de compensatiegedachte centraal staat, maar
de verzuimgedachte. Deze verzuimrenteregeling gaat ervan uit dat een bestuursorgaan rente in rekening
brengt als de burger niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, bijvoorbeeld door het niet-tijdig doen
van aangifte of het doen van een onjuiste aangifte. Dat was hier overduidelijk niet het geval, zodat de
belastingrente in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in rekening was gebracht.
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Kleinegeschenkenregeling is alleen voor attenties

 

 15 december 2021 

Alle verstrekkingen aan werknemers vormen in principe loon, en dus moet de onderneming ze in de
loonheffingen betrekken. Er bestaan echter een uitzondering op deze regel. Een geschenk dat wordt
gezien als een voordeel buiten dienstbetrekking valt buiten het loonbegrip en vormt dus geen loon. Wilt u
weten of een voordeel buiten dienstbetrekking valt, en of u dus de kleinegeschenkenregeling mag
toepassen? Beantwoord dan de volgende twee vragen:

Ontbreekt het verband met de dienstbetrekking? U geeft het geschenk, maar dat gebeurt niet vanwege●

de werkgever-werknemersrelatie. De verstrekking gebeurt bijvoorbeeld uit medeleven of sympathie, in
een situatie waarin anderen ook zo’n geschenk zouden geven. Denk hierbij aan een fruitmand bij ziekte
en de rouwkrans bij een overlijden.
Gaat het om geld of om een waardebon? Dit is regulier loon dat u in de loonheffingen moet betrekken,●

ongeacht of de relatie met de dienstbetrekking ontbreekt. Om iets fiscaal als voordeel buiten
dienstbetrekking aan te merken, moet het om een klein persoonlijk geschenk gaan met een waarde van
maximaal € 25 inclusief BTW. Dat wil overigens niet zeggen dat een persoonlijke attentie van een hogere
waarde nooit als voordeel buiten de dienstbetrekking kan gelden.

Let op: zodra u een geschenk geeft op grond van de werkgever-werknemersrelatie, geldt dit als loon (ook
bij een waarde onder de € 25). De kleinegeschenkenregeling is bijvoorbeeld niet van toepassing op het
kerstpakket voor de werknemer.
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Te verrekenen verliezen verlaagden
kwijtscheldingswinstvrijstelling BV

 

 16 december 2021 

De hoogte van de kwijtscheldingswinstvrijstelling wordt beïnvloed door nog te verrekenen verliezen.
Dat blijkt uit de volgende zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden. 

De aandelen van BV A waren in 2016 voor 80% in handen van BV B en voor 20% in handen van BV C. BV B
was als dochtermaatschappij opgenomen in een f.e. voor de Vpb met BV D als moedermaatschappij. BV A werd
op 15 september 2016 ontbonden en op 2 december 2016 geliquideerd. BV A gaf in haar aangifte Vpb 2016
een belastbare winst aan van € 620.000 in verband met de aanwezigheid van stille reserves in een
verzekeringsportefeuille die zij tot dat moment bezat. Na de overgang van de verzekeringsportefeuille van BV A
naar BV B, verkocht BV B de verzekeringsportefeuille aan een derde. In 2016 schold de bank een vordering van
€ 3.149.862 op BV A kwijt. BV X had op 1 januari 2016 een schuld aan BV B. Ten tijde van de liquidatie van
BV A, na verrekening van de waarde van de verzekeringsportefeuille, bedroeg de schuld van BV A aan BV B
€ 2.448.948. BV A gaf in haar aangifte Vpb 2016 een belastbaar bedrag van nihil aan. De inspecteur
corrigeerde het belastbaar bedrag met een verhoging van de kwijtscheldingswinstvrijstelling van € 612.448. BV
A ging in beroep. Zij stelde dat voor de berekening van de kwijtscheldingswinstvrijstelling het positieve
resultaat over 2016 van € 612.448 eerst moest worden verrekend met de verliezen uit voorgaande jaren. 

Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:8437) was het niet met BV A eens. Voor de berekening van de
hoogte van de kwijtscheldingswinstvrijstelling op het voordeel dat BV A had verkregen door het prijsgeven van
de vordering ad € 3.149.862 door de bank, kwam de som van het verlies dat overigens was geleden in 2016 en
de te verrekenen verliezen uit het verleden van € 1.272.759 in mindering. Hierdoor bedroeg het bedrag van de
kwijtscheldingswinstvrijstelling € 1.877.103. De wet voorzag bij de berekening van de
kwijtscheldingswinstvrijstelling niet in een saldering van de in 2016 opgekomen positieve resultaten met de
verrekenbare verliezen uit voor gaande jaren. Het Hof was het verder ook niet met BV A eens dat de boekwinst
die zij had behaald met de overgang van de verzekeringsportefeuille naar BV B onbelast was. Tot de belastbare
winst behoorde ook de stille reserve die besloten lag in de verzekeringsportefeuille die BV A in het kader van
haar liquidatie had overgedragen aan BV B.
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Bron van inkomen per activiteit beoordelen

 

 15 december 2021 

Als een ondernemer meerdere activiteiten verricht in een eenmanszaak, betekent dit niet automatisch dat
deze activiteiten ook tot één onderneming behoren. Volgens de rechtspraak moet er voor de beoordeling
hiervan gekeken worden of er voldoende samenhang of een nauw verband bestaat tussen de activiteiten.
De ondernemer moet in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

Het moet gaan om dezelfde aard van activiteiten.●

Voor de activiteiten is dezelfde klantenkring aanwezig.●

Voor de activiteiten zijn dezelfde vaardigheden nodig.●

Er is sprake van een nauw verband als de activiteiten niet los van elkaar kunnen bestaan. De
Belastingdienst benadrukt dit in een toelichting op de term ‘bron van inkomen’. Om te beoordelen of een
activiteit een bron van inkomen is, moet de ondernemer voldoen aan drie voorwaarden:

Er moet sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer.●

Het (subjectieve) oogmerk om voordeel te behalen moet aanwezig zijn.●

Er moet een (objectieve) verwachting zijn dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald.●

Vervolgens komt het etiketje qua soort inkomen aan de beurt. Als er geen sprake is van winst uit
onderneming, is dienstbetrekking aan de beurt. Als die dienstbetrekking ook niet aanwezig is, wordt de
bron automatisch als resultaat uit overige werkzaamheden aangemerkt.
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Computers en randapparatuur voor zelfstudie geen
aftrekbare scholingsuitgaven

 

 16 december 2021 

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist in de volgende zaak dat de kosten van een in privé aangeschafte
computer van een werktuigbouwkundige niet in aftrek kunnen worden gebracht als
scholingsuitgaven. 

Een in 1955 geboren man had de laatste vijftien jaar van zijn loopbaan als werktuigbouwkundig constructeur
gewerkt bij diverse bedrijven. Hij was daarbij telkens op tijdelijke basis in dienstbetrekking werkzaam geweest.
Hij had als constructeur met 3D-software gewerkt voor het ontwerpen van diverse werktuigbouwkundige
constructies. Omdat hij direct en volledig inzetbaar moest zijn bij een nieuwe werkgever, had hij in privé een
computer met bijbehorende randapparatuur aangeschaft en zichzelf de materie eigen gemaakt. In zijn aangifte
IB 2017 claimde hij een aftrek van € 3.560 aan scholingsuitgaven. De inspecteur weigerde de aftrek. De man
ging in beroep. 

Rechtbank Gelderland verklaarde het
beroep ongegrond. De laptop en de
computerconfiguratie waren geen
leermiddelen die door een
onderwijsinstelling verplicht waren gesteld.
Op grond van artikel 6.27, lid 4, Wet IB
2001 waren computerapparatuur en
bijbehorende randapparatuur bovendien
van het begrip "leermiddelen" uitgezonderd.
Hieraan deed niet af dat de man als
werktuigbouwkundig ingenieur in de
flexibele schil geen bedrijfsopleidingen
kreeg. Hof Arnhem-Leeuwarden
(ECLI:NL:GHARL:2021:8439) was het op
het door de man ingestelde hoger beroep
met de Rechtbank eens en voegde daar nog
aan toe dat het uitsluiten van de kosten van
computerapparatuur in overeenstemming
was met de wetshistorie. 

Commentaar 
Alleen uitgaven voor lesgeld, cursusgeld,
collegegeld, examengeld, promotiekosten
en door de onderwijsinstelling verplicht
gestelde leermiddelen en
beschermingsmiddelen zijn aftrekbaar. Voor zover tot die verplicht gestelde leermiddelen ook
computerapparatuur behoort, is deze apart uitgezonderd van de aftrek voor scholingsuitgaven. Dat is gedaan
omdat vrijwel altijd sprake zal zijn van een aanmerkelijk privégebruik van de computer en de vaststelling van
het aan de studie toe te rekenen deel in de praktijk arbeidsintensief en discutabel is. 
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Fouten in factuur kan afnemer duur komen te staan

 

 15 december 2021 

Als een onderneming niet de juiste regels hanteert voor het opstellen van een factuur, kan de fiscus de
aftrek van BTW weigeren. Daarnaast kan de fiscus per gebrek op de factuur een boete opleggen van
maximaal € 5.514. Bij bewust gebruik van een verkeerde tenaamstelling kan zelfs sprake zijn van
vervolging door het Openbaar Ministerie vanwege valsheid in geschrifte. Naast gebreken op een
inkoopfactuur, kan de fiscus de aftrek van BTW ook om de volgende redenen weigeren:

Degene die de factuur uitreikt heeft de verschuldigde BTW niet of niet geheel voldaan, terwijl de●

ontvanger van de factuur dat wist en daar profijt van heeft gehad.
Het geheel van feiten en omstandigheden rechtvaardigt de conclusie dat doel en strekking van de●

wettelijke bepalingen zouden worden miskend door het toestaan van de BTW-aftrek.
Er is sprake van een verkeerde tenaamstelling op de factuur, bijvoorbeeld als een ondernemer●

werkzaamheden voor een aandeelhouder factureert aan de BV van de aandeelhouder.

Toch mag de fiscus de BTW-aftrek niet zomaar weigeren. Kleine factuurgebreken mogen er volgens het
Europese Hof namelijk niet toe leiden dat het recht op aftrek van BTW wordt ontzegd. Het weigeren moet
in proportie staan met het factuurgebrek. Wordt bijvoorbeeld het postbusadres van de leverancier vermeld
in plaats van het vestigingsadres, dan mag de fiscus het recht op aftrek van BTW niet weigeren. Ook
wanneer een inkoopfactuur een gebrek vertoont, maar bij de inkoopfactuur stukken aanwezig zijn die de
ontbrekende informatie aanvullen, moet de Belastingdienst die stukken meenemen bij de beoordeling van
het recht op aftrek van BTW. Voldoet een factuur niet aan de BTW-vereisten? Neem dan contact op met de
leverancier en vraag om een nieuwe factuur.
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Welke soorten verzuim en boetes zijn er bij de
BTW-aangifte?

 

 15 december 2021 

Welke soorten verzuim zijn er eigenlijk bij de BTW-aangifte? En welke bedragen aan eventuele
boetes horen daarbij?

Antwoord
Ten eerste is er het aangifteverzuim. In dit geval heeft u uw BTW-aangifte niet op tijd gedaan. Voor het op tijd
doen van aangifte geldt echter wel een coulancetermijn van zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum.
Als u uw aangifte binnen deze termijn toch nog indient, krijgt u geen boete. Als u de aangifte later of helemaal
niet bij de Belastingdienst indient, krijgt u een boete van € 68. Als u de verschuldigde belasting niet, onvolledig
of niet op tijd betaalt, is sprake van een betaalverzuim. Betaalt u alsnog binnen de coulancetermijn van zeven
dagen, dan krijgt u mogelijk geen boete.

Er zijn drie mogelijkheden bij betaalverzuim.
De eerste mogelijkheid is dat u te laat
betaalt, maar binnen de coulancetermijn. In
dit geval kunnen er twee zaken spelen:

U betaalde de vorige aangifte op tijd en●

volledig. Dan krijgt u geen
betaalverzuimboete. U krijgt wel een
verzuimmededeling.
U betaalde de vorige aangifte te laat of●

niet volledig. Dan krijgt u een
betaalverzuimboete van 3% van het te
laat betaalde bedrag, met een minimum
van € 50 en een maximum van € 5.514.

Betaalt u te laat en na de coulancetermijn,
dan ontvangt u een betaalverzuimboete van
3% van het te laat betaalde bedrag, met
een minimum van € 50 en een maximum
van € 5.514. Als u te laat betaalt en deels
binnen en deels na de coulancetermijn, dan
krijgt u van de Belastingdienst voor het
totale te laat betaalde bedrag een
betaalverzuimboete van 3%, met een
minimum van € 50 en een maximum van
€ 5.514. 

Verzuimen moet u overigens los van elkaar zien. Als u dus met zowel de aangifte als de betaling te laat bent, is
er sprake van twee verzuimen waarvoor ook twee boetes aan u kunnen worden opgelegd. 

 

23 © Rendement Uitgeverij BV

https://belastingbelangen.nl/


 

Aflossingsvrije lening van vader geen eigenwoningschuld
zoon

 

 16 december 2021 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat een zoon de rente op een lening van zijn vader
niet als eigenwoningrente in aftrek kon brengen, omdat de lening aflossingsvrij was. 

Een zoon ging op 24 augustus 2015 een lening van € 195.000 bij zijn vader aan voor de financiering van de
aankoop van zijn eigen woning. De rente bedroeg 4,5% per jaar en moest maandelijks, voor het eerst per
1 september 2015 worden betaald. De looptijd en terugbetaling van de schuld (hoofdsom en rente) werd
volgens de overeenkomst in onderling overleg met elkaar afgestemd. De zoon trok in zijn aangiften IB 2015,
2016 en 2017 de rente over de schuld aan de vader af als eigenwoningrente, maar de inspecteur weigerde dit.
De zoon ging in beroep. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
(ECLI:NL:RBZWB:2021:4757) besliste dat
geen sprake was van een
eigenwoningschuld. Volgens de
ongedateerde leningsovereenkomst was de
zoon niet verplicht de lening af te lossen.
Met de bepaling "in nader onderling overleg
wordt tussen schuldeider en de schuldenaar
de aflossing van de hoofdsom of het restant
geregeld" werd niet voldaan aan de in de
wet gestelde aflossingsvoorwaarde. Ook in
de later opgemaakte leningsovereenkomst
van 17 december 2016 stond niets over de
verplichting tot aflossing van de lening. De
bepaling "in nader onderling overleg is
besloten dat de lening in 29 jaar wordt
afgelost. Derhalve voor de eerste keer op
1 januari 2017" voldeed ook niet aan
wettelijke eisen. De Rechtbank besliste dat
geen sprake was van een
eigenwoningschuld in de zin van artikel
3.119a, lid 1, Wet IB 2001. Of al dan niet
feitelijk was afgelost, was niet van belang.
De Rechtbank verklaarde het beroep
ongegrond. 

Commentaar 
Een belastingplichtige die een overeenkomst van geldlening met een ouder aangaat en die de uit deze
overeenkomst voorvloeiende schuld wil rekenen tot de eigenwoningschuld, moet jaarlijks in de aangifte een
aantal gegevens verstrekken. Het gaat daarbij om: de datum van aangaan van de schuld, het startbedrag van
de schuld, de maandelijkse rentevoet, de contractueel vastgelegde looptijd in maanden en de contractueel
vastgelegde wijze van aflossing en de identiteitsgegevens van de verstrekker van de lening. 
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Fiscale gevolgen tweede woning in het buitenland

 

 15 december 2021 

Als inwoner van Nederland moet u in Nederland uw wereldinkomen aangeven. Dit geldt ook voor een
woning in het buitenland. In principe zou u over de waarde van zo’n woning inkomstenbelasting in box 3
moeten betalen. Omdat er voor woningen in het buitenland geen WOZ-waarde is, moet u dan uitgaan van
de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar voor het jaar van
aangifte. Nederland geeft echter een vrijstelling voor belastingheffing: uw tweede woning is dan belast
volgens de daarvoor geldende regels in het betreffende land. Hierdoor zouden de huurinkomsten van de
woning belast kunnen zijn, als dat land die inkomsten belast. 

Door de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt er in Nederland niet geheven over de waarde
van de woning in het buitenland. Maar dit is sinds de aanpassing van het heffingssysteem in box 3 vanaf 1
januari 2017 niet meer helemaal het geval. De woning wordt in Nederland namelijk via de zogenoemde
vrijstellingsmethode ‘vrijgesteld’ in uw aangifte. Sinds het nieuwe box 3-systeem werkt dit anders (minder
gunstig) uit. De vrijstelling wordt berekend volgens de evenredigheidsmethode en door het oplopende
tarief betaalt u in bepaalde gevallen toch wat belasting in box 3 over uw tweede woning.
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Box 3-heffing 2017-2019 buitensporig ondanks
bankrekening van € 1,2 mln

 

 16 december 2021 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist in de volgende zaak dat de box 3-heffing een
buitensporige last vormde, ondanks dat een echtpaar een vermogen had van € 1,2 mln. 

Een man en zijn echtgenote genoten in 2017, 2018 en 2019 geen inkomsten uit arbeid. Het echtpaar bezat een
woning met een WOZ-waarde van ruim € 380.000 en ongeveer € 1.250.000 aan bank- en spaartegoeden. Het
echtpaar ging in beroep tegen de aanslagen IB 2017, 2018 en 2019 en stelde dat de box 3-heffing leidde tot
een individuele en buitensporige last. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
(ECLI:NL:RBZWB:2021:5149) stelde vast
dat het echtpaar voor 2018 en 2019 had
moeten interen op hun vermogen om de
belasting te kunnen voldoen. De totale box
3-heffing over het vermogen was hoger dan
de rente die zij hadden ontvangen en die
ook hun enige inkomen was. Met betrekking
tot het jaar 2017 was de uiteindelijk
verschuldigde belasting (€ 11.870) lager
dan de in 2017 ontvangen rente (€
12.577), maar in dat jaar speelde de
algemene heffingskorting een belangrijke
rol. De Rechtbank vond het in dit verband -
gelet op het karakter van de algemene
heffingskorting als een tegemoetkoming om
een minimuminkomen onbelast te houden -
dat ook voor dit jaar sprake was van een
individuele en buitensporige last. Als het
reële inkomen van het echtpaar, bestaande
uit de rente-inkomsten van € 6.288 per
persoon, werd verminderd met het bedrag
aan minimuminkomen, resteerde niet
voldoende beschikbaar inkomen om de in
2017 verschuldigde belasting te betalen.
Daarmee was volgens de Rechtbank dan ook aannemelijk dat het echtpaar ook in 2017 had moeten interen op
hun vermogen om de belasting te moeten betalen. De Rechtbank bepaalde de omvang van het rechtsherstel
door het belastbare inkomen uit sparen en beleggen schattenderwijs vast te stellen. De Rechtbank stelde de
box 3-inkomens van zowel de man als de vrouw voor de jaren 2017, 2018 en 2019 vast op respectievelijk €
6.280, € 2.770 en € 2.590. De Rechtbank nam daarbij in aanmerking dat de box 3-heffing dan beter aansloot
op de werkelijk ontvangen rente. 
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Overstappen naar een andere pensioenuitvoerder

 

 15 december 2021 

Als een onderneming van pensioenuitvoerder wil wisselen, is de eerste vraag óf dit wel mogelijk is. Bij een
verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is er in principe geen keuzevrijheid. Wel kan het
zijn dat de werkzaamheden van de onderneming in de loop der jaren zijn gewijzigd en niet langer onder de
verplichtstellingsbeschikking vallen. In dat geval heeft u de vrijheid om bij het bedrijfstakpensioenfonds te
vertrekken. Het kan ook zijn dat u vrijwillig bij een bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten,
bijvoorbeeld omdat uw onderneming deel uitmaakt(e) van een concern dat wel onder de
verplichtstellingsbeschikking valt. Ook dan is er vrijheid om bij het bedrijfstakpensioenfonds te vertrekken.
De volgen de aandachtpunten zijn daarbij van belang:

Vertrek is pas mogelijk op het moment dat de uitvoeringsovereenkomst eindigt. In de overeenkomst●

staan ook bepalingen met betrekking tot een eventueel vertrek. Bestudeer deze van tevoren goed.,/li>
Ga vooraf na wat de gevolgen zijn bij overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder: in welke mate wijkt●

de premie af van de huidige uitvoerder, wat zijn de voorwaarden, wordt de pensioenregeling ongewijzigd
uitgevoerd?
Een wijziging van pensioenuitvoerder gaat meestal ook gepaard met een wijziging van de●

pensioenregeling. De nieuwe pensioenuitvoerder zal vaak andere voorwaarden hanteren, zoals voor het
partnerpensioen (op opbouw- of risicobasis) en de toeslagregeling (indexatie).
De wijziging van de pensioenuitvoerder betekent vaak een wijziging van de inhoud van de●

pensioenregeling. Als hoofdregel geldt dan dat werknemers daarmee moeten instemmen. Daaraan
voorafgaand moet de ondernemingsraad (OR) ermee instemmen.
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ZVW-inkomen niet verlaagd door premie jaar- en
reserveringsruimte

 

 16 december 2021 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste in de volgende zaak dat de dubbele heffing die zich
voordoet in de Zvw als inkomen opzij wordt gezet binnen de derde pijler van het Nederlandse
pensioenstelsel, niet discriminerend is. De lijfrentepremie verlaagde het Zvw-inkomen van de
ondernemer niet. 

Een ondernemer genoot in 2017 € 49.708 aan winst uit onderneming. Hij stortte in 2017 € 10.000 aan
lijfrentepremies op een lijfrentebankspaarrekening (lijfrentepremie jaarruimte: € 2.887, lijfrentepremie
reserveringsruimte: € 3.556 en lijfrentepremie omzetting oudedagsreserve: € 3.557). De inspecteur hield bij
het vaststellen van het bijdrage-inkomen Zvw geen rekening met de lijfrentepremie die ten laste van de jaar-
en reserveringsruimte in aftrek was gebracht. De man ging in beroep. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2021:4827) stelde vast dat de wetgever in artikel 43 ZVW
onderscheid maakte tussen drie gevallen: (1) een werknemer die pensioen opbouwde door middel van een
verplichte pensioenregeling, (2) een ondernemer die een oudedagsvoorziening opbouwde door middel van
deelname aan een verplichte pensioenregeling of toevoeging aan een FOR en (3) de situatie waarin, al dan niet
in aanvulling op de hiervoor genoemde oudedagsvoorzieningen, een oudedagsvoorziening werd opgebouwd
door middel van een lijfrente. De situatie van de ondernemer viel volgens de Rechtbank binnen de onder (3)
genoemde gevallen en was niet vergelijkbaar met de gevallen onder (1) en (2), waarbij de opbouw van de
pensioenvoorzieningen fiscaal gefacilieerd plaatsvond. Binnen de bron van inkomen (loon uit dienstbetrekking
of winst uit onderneming) werd namelijk rekening gehouden met de betaalde pensioenpremies of toevoegingen
aan de FOR. De aftrek van de lijfrentepremie vond plaats in het kader van negatieve uitgaven voor
inkomensvoorzieningen, en dus niet, zoals bij gevallen (1) en (2) binnen de bron zelf. Immers, de negatieve
uitgaven voor inkomensvoorzieningen konden in het kader van de inkomstenbelasting ook ten laste van de
andere inkomsten uit werk en woning komen. Dit was volgens de Rechtbank een wezenlijk verschil met de
pensioenopbouw in de gevallen onder (1) en (2). Aangezien voor de bijdrage Zvw een brede grondslag gold en
alleen rekening werd gehouden met bestanddelen die werden genoemd in artikel 43 Zvw, kon volgens de
Rechtbank daarom niet worden aangenomen dat de gevallen onder (3) en de gevallen onder (1) en (2) voor de
heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage gelijke gevallen waren. De Rechtbank verklaarde het beroep
ongegrond.
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Vergoeding voor reis- en parkeerkosten. Wat zijn de
regels?

 

 15 december 2021 

Als een werknemer met een eigen vervoermiddel reist, mag u hem een onbelaste vergoeding geven van
maximaal € 0,19 per kilometer. Dit bedrag is inclusief eventuele parkeerkosten. Maar u kunt ook andere
afspraken maken. Bijvoorbeeld u geeft een kilometervergoeding van € 0,19 waarbij de werknemer de
gemaakte parkeerkosten apart mag declareren. Of u geeft de werknemer een vergoeding van bijvoorbeeld
€ 0,29 cent per kilometer met daarbij nog los de mogelijkheid om parkeerkosten te declareren. Wanneer u
meer vergoedt dan het fiscale maximum van € 0,19 per kilometer is het meerdere in principe belast. U
kunt er ook voor kiezen om dit onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Hierdoor
kan de heffing hierover achterwege blijven. Deze fiscale regels zijn niet arbeidsrechtelijk leidend. U kunt
dus hele andere afspraken maken met uw werknemers. Let er verder ook op dat de ondernemingsraad
(indien aanwezig) moet instemmen met nieuwe afspraken over de reiskostenvergoeding.
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Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor
scholing en studie?

 

 15 december 2021 

Wij zouden graag de cafetariaregeling willen inzetten voor scholing en studie? Wat zijn hiervoor de
mogelijkheden? 

Antwoord 
De cafetariaregeling komt er kort gezegd op neer dat werknemers belast loon uitruilen voor onbelast loon (of
vrije tijd) en daarbij fiscaal voordeel genieten. U spreekt dus af om een overeengekomen beloning te wijzigen
voor een andere. De werknemer kan bijvoorbeeld een stukje van zijn brutoloon in geld ruilen voor een
onbelaste vergoeding of verstrekking, bijvoorbeeld om belast loon uit te ruilen voor de vergoeding van de
kosten van of de verstrekking van scholing.

De vergoeding voor of verstrekking van een
studie of opleiding is onbelast zónder dat
het uw onderneming vrije ruimte kost in de
volgende situatie:

Het gaat om een studie of opleiding voor●

de persoonlijke ontwikkeling van de
werknemer om (meer) inkomen uit werk
en woning (box 1 van de
inkomstenbelasting) te verwerven.
De bijbehorende kosten worden niet al●

door een ander vergoed.
De studie of opleiding is gericht op het●

vervullen van een beroep in de toekomst.
In het geval van een vergoeding heeft u●

die betaald of toegezegd vóór het einde
van het jaar waarin de werknemer de
kosten maakt. In deze situatie geldt er –
op voorwaarde van aanwijzing als
eindheffingsloon – een gerichte vrijstelling.
Bij de kosten van ‘studie en opleiding’
moet u met name denken aan lesgelden,
kosten van studieboeken en andere
leermiddelen.

Een andere variant van scholing is een
vorm die gericht is op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk,
zoals cursussen, congresbezoek, vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister. Omdat deze scholing de
huidige werkzaamheden van de werknemer dient, kan het logischer zijn dat u de kosten betaalt. Mochten uw
financiële middelen hiervoor niet toereikend zijn, dan zijn dit ook geschikte doelen voor in een cafetariaregeling.
Omdat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt, moet u de kosten wel als eindheffingsloon aanwijzen, maar
neemt dit geen vrije ruimte in beslag. 
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Dubbele bijtelling auto was in strijd met redelijkheid

 

 16 december 2021 

Rechtbank Den Haag heeft beslist dat een man die een "verklaring geen privégebruik auto" had
voor zijn zakelijke auto, en na het overlijden van zijn echtgenote haar zakelijke auto ging gebruiken,
geen bijtelling hoefde te plegen voor deze laatste auto. 

Een man en zijn echtgenote waren in 2019 beiden werkzaam bij een BV die aan de man een Volkswagen Up ter
beschikking stelde en aan de vrouw een Hyundai. Voor de Up had de man een verklaring "geen privé gebruik
auto". De Hyundai werd bij het loon van de vrouw geteld. Toen de vrouw op 25 juli 2019 overleed, nam de BV
de Volkswagen Up per 31 juli 2019 in, en maakte de man vanaf 1 augustus 2019 gebruik van de Hyundai. De
BV telde vanaf 1 augustus 2019 het voordeel van het privégebruik van de Hyundai bij het loon van de man op.
Op 8 september 2019 trok de man de verklaring "geen privégebruik auto" in omdat hij de Volkswagen Up niet
meer tot zijn beschikking had. De inspecteur legde aan de man een naheffingsaanslag loonheffingen op over de
maanden januari-juli 2019 omdat per saldo meer dan 500 kilometer privé was gereden. De man ging in beroep
en stelde dat hij in het belang van de BV en uit emotionele overwegingen de Hyundai in gebruik had genomen.
Als zijn echtgenote niet was overleden dan was de vóór 1 augustus 2019 bestaande situatie volgens hem
voortgezet. 

Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:7183) besliste dat de begrijpelijke wisseling van de Up naar de
Hyundai tot een dubbele belastingheffing voor de terbeschikkingstelling van de Hyundai leidde over januari tot
en met juli 2019. De echtgenote had immers tot haar overlijden de beschikking gehad over deze auto en tot de
beëindiging van haar arbeidsovereenkomst was de auto bij haar loon geteld. Deze dubbele belastingheffing was
aan te merken als een onbillijkheid, die werd veroorzaakt door de uitzonderlijke situatie van de man. Een
situatie die de wetgever volgens de Rechtbank niet had voorzien. Dit betekende dat voorafgaand aan het op
leggen van de naheffingsaanslag door de minister van Financiën had moeten worden beoordeeld of er aan
leiding was om met toepassing van artikel 63 AWR af te zien van naheffing. Door dit niet te doen was de
naheffingsaanslag opgelegd in strijd met artikel 3.4 Awb. De Rechtbank vernietigde de naheffingsaanslag.
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BTW-aangifte te laat ingediend? Toch geen boete!

 

 15 december 2021 

Het kan wel eens voorkomen dat u de BTW-aangifte te laat doet. Voor dit aangifteverzuim kan de
Belastingdienst een boete opleggen. Deze boete kunt u voorkomen door binnen de coulancetermijn van
zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum alsnog de aangifte in te dienen. Als de aangifte niet
binnen zeven kalenderdagen bij de Belastingdienst binnen is, volgt alsnog een boete van € 68. U hoeft het
niet zover te laat komen. Want als u de app Btw-Alert van de Belastingdienst installeert, krijgt u altijd een
melding als u aangifte moet doen. U voert eenmalig uw BTW-nummer, aangiftedata en
betalingskenmerken in en vervolgens laat u de app:

een herinnering sturen als u aangifte moet doen;●

een agenda-item in uw smartphone of tablet aanmaken;●

betalingskenmerken opzoeken als u moet betalen.●

De kans is groot dat dat de aangifte niet alleen te laat of niet is ingediend, maar ook niet is betaald. In dat
geval is er sprake van een betaalverzuim en zal de Belastingdienst een boete opleggen.
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Dienstverlening binnen en buiten de EU en de BTW

 

 15 december 2021 

Weet u het antwoord op de vraag of u BTW in rekening moet brengen als u diensten aan klanten in
andere EU-landen verricht? Het antwoord hangt af van de vraag of u de dienst levert aan een
particulier of een ondernemer. En wat als u diensten afneemt uit landen buiten de EU?
Tegenwoordig is dat immers heel normaal. Dan gelden er weer andere BTW-regels dan wanneer u
zakendoet met ondernemers binnen de EU. 

Hoofdregel is waar dienst is gevestigd 
Op het moment dat u als BTW-ondernemer diensten verleent aan een ondernemer (business-to-business) in
een ander EU-land, die over een geldig BTW-identificatienummer beschikt, is de plaats van dienst gelegen waar
de afnemer van de dienst gevestigd is. Dat is de hoofdregel. In dat geval verlegt u de BTW naar uw afnemer.
Hierop zijn echter wel een aantal uitzonderingen van toepassing.
Zo geldt voor diensten met betrekking tot een onroerend goed de plaats van het onroerend goed en voor
personenvervoerdiensten de plaats van vervoer naar rato van de afgelegde afstand. Bij het verlenen van
toegang tot vermakelijkheids-, sportieve, culturele en wetenschappelijke activiteiten en dergelijke geldt de
plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Er gelden ook uitzonderingen voor de kortetermijnverhuur
van vervoermiddel (plaats terbeschikkingstellingvervoermiddel) en voor restaurant- en cateringdiensten aan
boord van een schip, vliegtuig of trein de plaats van vertrek van het vervoermiddel. En tot slot is voor overige
restaurant- en cateringdiensten de plaats waar de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden doorslaggevend.

Verleggen van BTW 
Voor deze uitzonderingen geldt dat afhankelijk van de regels van het EU-land waar de plaats van dienst
gelegen is, u de BTW naar de afnemer kunt verleggen. Heeft u de verleggingsregeling niet toegepast terwijl u
dat wel had moeten doen? Dan heeft u dus ten onrechte een factuur met BTW verstuurd. Deze BTW moet u
dan toch aangeven in uw aangifte BTW en ook betalen. Is verlegging voor u niet mogelijk, dan moet u uw
onderneming in het EU-land voor de BTW registreren. 

Oorsprongslandbeginsel bij particulier 
Voor diensten die u verleent aan niet-BTW-plichtigen in de EU geldt als hoofdregel dat de dienst belast is in het
land waar de verrichter van de dienst gevestigd is (oorsprongslandbeginsel). Met andere woorden, de dienst die
u verricht aan iemand zonder een BTW-identificatienummer (bijvoorbeeld een particulier) is belast in het land
waar u bent gevestigd.

Plaats van vertrek voor vervoersdienst 
Ook op deze hoofdregel bestaan er een aantal uitzonderingen. De belangrijkste zijn:

Voor een intracommunautaire goederenvervoersdienst geldt de plaats van het vertrek van het vervoer.●

Voor een dienst met onroerend goed geldt de plaats van het onroerend goed.●

Voor de dienst van een tussenpersoon geldt de plaats van de onderliggende handeling.●

Voor restaurant- en cateringdiensten geldt de plaats waar de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.●

Elektronische diensten door EU-dienstverrichter aan afnemer op plaats afnemer.●

Inkopen van dienst 
Koopt u een dienst in van een ondernemer die gevestigd is in een ander EU-land? Dan is deze dienst op basis
van de hoofdregel belast in Nederland, waarbij de heffing van BTW naar u wordt verlegd. Geef de BTW aan bij
vraag 4b van de BTW-aangifte. De intracommunautaire verwervingen voor leveringen én
B2B-hoofdregeldiensten neemt u altijd op in dezelfde rubriek in uw BTW-aangifte. Als u voor afgenomen
diensten een factuur ontvangt met BTW, terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, dan mag u de BTW
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niet in aftrek brengen als voorbelasting. 

Buiten EU 
Als u een dienst verricht voor een BTW-ondernemer buiten de EU, geldt de hoofdregel dat de plaats van dienst
in het land van de afnemer gelegen is. U mag dan geen Nederlandse BTW in rekening brengen, maar moet wel
op de factuur de woorden ‘VAT Out of scope’ vermelden. Ook hier gelden natuurlijk weer uitzonderingen op de
hoofdregel. Deze komen grotendeels overeen met de uitzonderingen die gelden voor binnen de EU. 

Dienst aan niet-belastingplichtige 
Verleent u diensten aan niet-belastingplichtigen buiten de EU, dan wordt de dienst in principe belast in het land
waar de verrichter van de dienst gevestigd is. De dienst die u verricht aan iemand zonder
BTW-identificatienummer (bijvoorbeeld een particulier) is dus belast in het land waar u als dienstverrichter bent
gevestigd. 
Op deze hoofdregel bestaan ook weer uitzonderingen. De meeste hiervan komen overeen met de
uitzonderingen die gelden voor B2C-diensten in de EU. Maar denk daarnaast ook aan intellectuele diensten aan
een niet-EU-afnemer (plaats van afnemer). Dit geldt ook voor telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door EU-dienstverrichter aan afnemer EU en niet-EU-landen. 

Inkoop buiten de EU 
Voor diensten die u inkoopt van ondernemers die gevestigd zijn buiten de EU, waarvan de plaats van dienst
Nederland is, bent u de BTW op de dienst verschuldigd. In de BTW-aangifte geeft u dit aan bij vraag 4a. Een
voorbeeld: U neemt als BTW-ondernemer een adviesdienst af van een ondernemer die gevestigd is in Rusland.
In de Nederlandse BTW-aangifte geeft u dit aan bij vraag 4a. Heeft u recht op aftrek van voorbelasting, dan
kunt u de over de dienst berekende BTW in dezelfde aangifte meteen in aftrek brengen.

Administratieregels bij digitale diensten
 Sinds 1 januari 2019 gelden de volgende vereenvoudigde regels voor ondernemers die digitale diensten
leveren aan particulieren in andere EU-landen:

Ze zijn BTW verschuldigd in het vestigingsland.●

Ze hebben in een kalenderjaar én in het voorgaande kalenderjaar niet meer dan € 10.000 aan omzet van●

digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen.
Ze geven deze omzet en BTW aan bij vraag 1a/1b in hun BTW-aangifte.●

Ze hebben één bewijsstuk (van een derde) nodig waaruit de woonplaats van de afnemer is vast te stellen.●

Digitale diensten zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden
geleverd. Denk aan het onderhoud en beheer van websites, de levering en het updaten van software en de
terbeschikkingstelling van databanken en online magazines. 

Check altijd BTW-nummer 
Check altijd het BTW-identificatienummer van uw afnemer via het VAT Information Exchange System (VIES)
van de Europese Commissies en bewaar een afdruk of screenshot van de check.
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Door ruziesplitsing werd 49%-belang een 100%-belang:
bedrijfsopvolgingsfaciliteit

 

 16 december 2021 

Hof Den Bosch heeft beslist dat de aandelen die een moeder aan haar zoon schonk, voor de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kwalificeerden hoewel binnen vijf jaar voorafgaande aan de
schenking door middel van een ruziesplitsing een wijziging tot stand was gebracht in de
samenstelling van het vermogen van de vennootschap waarvan de aandelen waren geschonken. 

Een vrouw bezat via BV E middellijk 49% van alle aandelen in BV D, een concern dat hoor- en optiekcentra
exploiteerde. In 2011 vond een herstructurering van het concern plaats. BV D werd gesplitst (een ruziesplitsing
ex art. 2:334cc BW) in BV D1 en BV D2. De deelnemingen in de optiekcentra werden over gedragen aan BV D1
en de deelnemingen in de hoorcentra aan BV D2. BV E verkreeg alle aandelen BV D2 en werd daarmee
middellijk houder van alle deel nemingen in de hoorcentra, waaronder BV C, en een bedrijfspand. In 2012
richtte de vrouw een nieuwe BV op: BV B. BV B verkreeg vervolgens de aandelen BV C en het bedrijfspand van
BV D2. In 2013 schonk de vrouw de aandelen BV B aan haar zoon. In de aangifte schenkbelasting verzocht de
zoon om toepassing van de BOF. De inspecteur wees het verzoek af. Volgens de inspecteur was voor 49% van
de onderneming voldaan aan de bezitseis van vijf jaar. De zoon ging in beroep. 
Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:2883)
besliste dat voor 100% van de (waarde van
de) aandelen in BV B, dus ook voor het bij
de juridische splitsing "uitgeruilde gedeelte"
van 51% tussen de hoorcentra en de
ziencentra was voldaan aan de
vijfjaarstermijn. Voor de toepassing van de
BOF ging het volgens het Hof om de situatie
op het tijdstip van de verkrijging, en BV B
dreef op dat tijdstip een materiële
onderneming. Niet van belang was of in die
onderneming (zelfstandige) gedeelten
waren te onderscheiden, tenzij in de
onderneming van BV B meerdere
ondernemingen waren te onderscheiden
maar daarvan was geen sprake. Het feit dat
het belang van de schenker (de moeder)
door middel van de ruziesplitsing, de gehele
onderneming omvatte, stond dus niet in de
weg aan de toepassing van de BOF. Ten
tijde van de schenking was het belang in de
onderneming ook niet meer als een
gedeeltelijk belang te identificeren. Het
oorspronkelijke 49%-belang was door
middel van de ruziesplitsing een
100%-belang geworden in de onderneming die als zodanig al vijf jaar in die vorm werd gedreven. Het Hof
verklaarde het hoger beroep van de zoon gegrond. 
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Aftrekbare kosten voor afsluiten hypotheek

 

 15 december 2021 

Bij de aanschaf van een eigen woning (maar ook daarna) komen een heleboel extra kosten kijken. Maar
niet alle kosten zijn aftrekbaar. In uw aangifte inkomstenbelasting (IB) kunt u de onderstaande kosten
aftrekken over het jaar waarin u ze heeft gemaakt:

advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur;●

bereidstellingsprovisie: bedrag dat u betaalt aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in●

de offerte te verlengen;
notariskosten voor de hypotheekakte;●

kadastrale rechten voor de hypotheekakte;●

taxatiekosten voor het verkrijgen van de lening;●

kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;●

boeterente;●

bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar wel vóór het tekenen van●

de hypotheekakte;
kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of het verbouwingsdepot;●

het bedrag die u betaalt aan de grondeigenaar (erfpacht, opstal). De premies voor de opstalverzekering,●

en de afkoopsom voor erfpacht of opstal zijn niet aftrekbaar.
de rente die u betaalt over uw hypotheek of lening. Of u de rente mag aftrekken hangt af van uw●

hypotheek. Heeft u de hypotheek op of na 1 januari 2013 afgesloten, dan heeft u 30 jaar
hypotheekrenteaftrek na afsluiten van de lening. Voorwaarde is wel dat u de lening minimaal lineair of
annuïtair moet aflossen in 30 jaar. Heeft u de hypotheek voor die datum afgesloten en in de tussentijd
niet verhoogd, dan heeft u ook recht op 30 jaar hypotheekrenteaftrek die is ingegaan op het moment
van afsluiten van uw hypotheek of lening. Er gelden dan geen extra voorwaarden voor de aflossing.

Twijfelt u over de aftrek van bepaalde kosten? Neem dan contact op met uw adviseur.
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Voortzettingseis bedrijfsopvolgingsfaciliteit vervuld bij
latere verhuur onderneming

 

 16 december 2021 

De latere verhuur van een onderneming van een BV verhindert de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)
voor de schenkbelasting niet. Dat blijkt uit de volgende uitspraak van Hof Den Bosch. 

Een zoon kreeg op 24 december 2014 van zijn vader alle aandelen in BV A geschonken. BV A bezat alle
aandelen BV B, die eigenaar was van een benzineservicestation dat zij verhuurde aan haar
dochtermaatschappij BV C. In de aanslag schenkbelasting hield de inspecteur rekening met de BOF. Met ingang
van 1 november 2015 verhuurde BV C het benzineservicestation aan een derde, voor een periode van vijf jaar
met een optie voor nog vijf jaar. De inspecteur legde daarop een navorderingsaanslag schenkbelasting op aan
de zoon. Hij nam de BOF terug, omdat door de verhuur van de onderneming binnen vijf jaar na de schenking
volgens hem niet langer werd voldaan aan het voorzettingsvereiste. De zoon ging beroep. 

Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:2396) besliste dat de BOF wat betreft het voortzettingsvereiste in
beginsel het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgde. Voor de inkomstenbelasting leidde
de verhuur van een aanvankelijk zelf gedreven onderneming niet tot een staking of een overdracht van die
onderneming. Uit wetsgeschiedenis en de tekst van de Successiewet kon volgens het Hof niet worden afgeleid
dat de wetgever het voortzettingsvereiste zo strikt had willen uitleggen, dat de oorspronkelijk verkregen
onderneming ongewijzigd moest worden voortgezet. Verder was ook geen sprake van een staking (met
realisatie van stille reserves en goodwill) van een door een BV gedreven onderneming bij verhuur van die
onderneming. De BV bleef eigenaar van de vermogensbestanddelen en alleen de aard van de door haar
gegenereerde omzet wijzigde door ontvangst van huur evenals - mogelijk - de aard van de te maken kosten
en/of te plegen investeringen. De BOF was van toepassing. 

Commentaar 
De Hoge Raad besliste voor de inkomstenbelasting al op 26 januari 1955 dat bij verhuur van een onderneming
door degene die de onderneming in eerste instantie heeft gedreven, geen sprake is van het staken van de
onderneming, maar dat in dat geval slechts sprake is van het wijzigen van de aard van de onderneming. Er
worden in dat geval ook geen stille reserves gerealiseerd, omdat de ondernemer de eigenaar blijft van de
verhuurde bedrijfsmiddelen.
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Conversie wordt de standaard voor pensioenverdeling

 

 15 december 2021 

Ex-partners kunnen in het echtscheidingsconvenant van alles afspreken over de verdeling van de
pensioenaanspraken. Maar spreken zij niets af, dan geldt de verdeling volgens de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Die schrijft voor dat beide ex-partners een aanspraak krijgen op de
helft van de pensioenrechten die de partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. De Wvps stamt uit
1995. Destijds was ‘verevening’ bedoeld als bescherming voor een partner die niet had gewerkt en dus
ook geen pensioen had opgebouwd. Het nadeel hiervan is dat beide ex-partners afhankelijk van elkaar
blijven voor de uitkering van het pensioen. 

Om dat knelpunt aan te pakken wil de overheid de wettelijke regels moderniseren. De belangrijkste
verandering is dat ‘conversie’ de standaard wordt voor de pensioenverdeling, in plaats van verevening. De
financiële band tussen de ex-partners wordt straks definitief doorgeknipt. Er wordt al ten tijde van de
scheiding een berekening gemaakt van de opgebouwde pensioenaanspraken, en die worden verdeeld. Na
die onomkeerbare conversie hebben beide ex-partners dus een eigen pensioenaanspraak en kunnen zij op
basis daarvan hun eigen financiële plannen maken. Er wordt via een vaste rekenmethode vastgesteld
hoeveel pensioen er is opgebouwd. Ook dan is het uitgangspunt dat het opgebouwde pensioen 50/50
wordt verdeeld. 

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2022. Scheidingen die zijn afgerond vóór de
ingangsdatum van de nieuwe regels vallen dan nog steeds onder het oude regime. Het blijft dus na de
ingangsdatum van de nieuwe regels mogelijk om afwijkende afspraken te maken. De ex-partners moeten
dit wel binnen zes maanden na de scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder.
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Ben ik als bestuurder van een bv ook aansprakelijk voor
fiscale boetes?

 

 15 december 2021 

Ben ik als bestuurder van een BV ook automatisch aansprakelijk voor de boetes die ik krijg
opgelegd als ik naheffingsaanslagen moet betalen? 

Antwoord 
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) en bestuurder moet u zich als een goed bestuurder gedragen. Doet u
dit niet, dan kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen.
Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de BV met betalingsonmacht kampt en de DGA/bestuurder dit niet tijdig
meldt bij de fiscus. U bent dan aansprakelijk voor de niet-afgedragen belastingen. Maar als uw BV haar
belastingen niet betaalt, volgen er uiteraard ook boetes. Bent u daar als DGA dan ook aansprakelijk voor? 

Deze vraag speelde in de volgende zaak. Een BV kon de loonheffingen vanaf tijdvak mei 2017 niet meer
afdragen aan de Belastingdienst. De bestuurder deed pas melding van betalingsonmacht op 7 november 2017.
Een tijdje later (5 januari 2018) werd bij de Kamer van Koophandel doorgegeven dat de bestuurder vanaf
27 december 2017 geen bestuurder meer was. De ex-bestuurder werd door de Belastingdienst aansprakelijk
gesteld voor de niet-afgedragen loonheffingen, verzuimboetes en kosten. Daar was hij het niet mee eens. Bij
de rechter bleek dat de belastinginspecteur de bestuurder terecht aansprakelijk had gesteld voor de niet
afgedragen loonheffingen. 

Voor de boetes en verdere kosten was het echter een ander verhaal. Volgens de rechter gold hiervoor een
zwaardere bewijslast. De Belastingdienst moest kunnen bewijzen dat de bestuurder zelfstandig een verwijt kon
worden gemaakt. Hierover oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet met voldoende bewijzen was
gekomen dat het aan de bestuurder zelfstandig was te verwijten dat de betalingsonmacht te laat was gemeld.
Als bestuurder van een BV hoeft u dus niet automatisch ook aansprakelijk te zijn voor de boetes die de BV
krijgt opgelegd omdat de belastingen niet zijn betaald en de betalingsonmacht niet op tijd is gemeld door de
bestuurder. De fiscus moet in dit geval met meer bewijzen komen dat u een verwijt te maken is.
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Geruisloze doorschuiving na definitieve aanslagen niet
eenzijdig te herroepen

 

 16 december 2021 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat een verzoek om geruisloze doorschuiving niet
eenzijdig door één van de partijen die het verzoek heeft gedaan, herroepen kan worden als de
aanslagen van de andere partij onherroepelijk zijn geworden. 

Op 27 maart 2009 sloten A en haar echtgenoot B twee overeenkomsten met C en D. In de eerste
overeenkomst kwamen zij het aangaan van een vof overeen. In de tweede overeenkomst, de "side-letter",
kwamen partijen overeen dat C En D hun firma-aandeel na drie jaren zouden overdragen aan A en B tegen een
al op 27 maart 2009 overeengekomen prijs van € 445.000. Daarbij zouden partijen een geruisloze
doorschuiving zouden toepassen. Op enig moment boterde het niet meer tussen partijen. C en D startten een
arbitrageprocedure waarin zij nakoming vorderden van de vof-overeenkomst en de sideletter. Op 26 november
2013 werd uitvoering gegeven aan het vonnis van de arbitragecommissie waarbij C en D hun aandeel in de vof
"geruisloos" aan A en B leverden. De inspecteur legde aan C en D de aanslagen IB 2013 op conform de
aangiften. Ook bij de aanslagen IB 2013 van A en B werd het verzoek om toepassing van de geruisloze
doorschuiving gehonoreerd. Zij maakten echter bezwaar en wilden terugkomen op hun verzoek om geruisloze
doorschuiving. De inspecteur stelde dat A en B niet eenzijdig op hun verzoek konden terugkomen. Het echtpaar
ging in beroep. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2021:5290) verklaarde het beroep van het echtpaar
ongegrond. Allen hadden bij hun aangiften verzocht om toepassing van de faciliteit van artikel 3.63 Wet IB
2001. De gevolgen van deze keuze stonden bij C en D voor 2013 onherroepelijk vast. De keuze voor toepassing
van de faciliteit kon niet meer worden herzien als bij (één van) de respectievelijk overdrager(s) en overnemer(s)
de aanslag die volgde op de aangifte waarin de keuze was gemaakt, onherroepelijk vaststond en de keuze dus
onherroepelijke gevolgen had gehad. Toepassing van de faciliteit had immers zowel gevolgen voor de
vaststelling van de winst uit onderneming van de overdrager als de overnemer. Volgens de Rechtbank konden
A en B niet eenzijdig terugkomen op het verzoek om toepassing van de faciliteit. 

Commentaar 
Artikel 3.63 Wet IB 2001 wordt vaak in familieverhoudingen toegepast bij de bedrijfsoverdracht van ouders aan
kinderen waarbij fiscale afrekening bij de overdragers achterwege kan blijven. Daar staat tegenover dat de
overnemers moeten doorgaan met de boekwaarden zoals die voor de overdragers golden.
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Kritiek op horizontaal toezicht leidt tot aanpassingen

 

 15 december 2021 

Horizontaal toezicht is een instrument waarmee de Belastingdienst toezicht houdt op naleving van de
fiscale verplichtingen door belastingplichtigen. U heeft dan één aanspreekpunt bij de Belastingdienst,
sneller duidelijkheid over de aanslag(en) en minder toezicht. De afspraken over de werkwijze worden
vastgelegd in een convenant. Met grote ondernemingen zijn ze vastgelegd in individuele overeenkomsten.
Onder veel ondernemers heerst al jaren het idee dat de Belastingdienst met grote ondernemingen deals
sluit, die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is dus meer transparantie nodig. Om die reden is in 2020
besloten om het systeem van horizontaal toezicht aan te passen. Er is gekozen voor een meer passende
vorm van toezicht bij de verschillende typen belastingplichtigen:

De grootste en meest complexe ondernemingen krijgen in plaats van een onbeperkt convenant een●

individueel toezichtplan, waarbij de Belastingdienst met meer kennis en mankracht gaat handhaven op
een niet-gestandaardiseerde manier.
Middelgrote ondernemingen krijgen een convenant voor drie jaar. Het gaat hierbij om ondernemingen●

die voldoen aan twee van de volgende criteria: ze hebben een balanstotaal van € 20 miljoen, een omzet
van niet meer dan € 40 miljoen en hebben gemiddeld minder dan 250 werknemers in dienst.
Overige grote ondernemingen kunnen alleen nog via een fiscaal dienstverlener deelnemen aan●

horizontaal toezicht.

Bestaande convenanten worden in onderling overleg in de loop van de tijd beëindigd door de
Belastingdienst. Deze blijven tot in ieder geval 31 december 2022 in stand. De Belastingdienst onderzoekt
samen met de ondernemingen wat de beste vervolgstap is.
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