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DGA-taks vlot getrokken, maar vragen blijven

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap - de
DGA-taks - is vlot getrokken en zal verder worden behandeld in de Tweede
Kamer. De mogelijkheid om de heffing in box 2 uit te stellen door geen
dividend uit te keren en in plaats daarvan geld te lenen van de BV zal met
ingang van 2023 worden beperkt. Staatssecretaris Vijlbrief vroeg de
Tweede Kamer in oktober vorig jaar nog de behandeling aan te houden
omdat het wetsvoorstel volgens het kabinet moest worden bezien in de
context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van
vermogen die in de formatie zou worden gevoerd. Het Kerstarrest van de
Hoge Raad over de box 3-heffing zorgde er vervolgens voor dat de fiscale
behandeling van vermogen op de agenda bleef. Het kabinet heeft
inmiddels haar plannen bekend gemaakt voor een
vermogensaanwasbelasting die in 2025 in werking zou moeten treden.

De aanhouding van het wetsvoorstel ten spijt: van alle aandacht voor de
fiscale behandeling van vermogen is in de DGA-taks zoals die nu bij de
Tweede Kamer ligt niets terug te vinden. In het wetsvoorstel is één
verandering aangebracht en die stond al in het Coalitieakkoord. De maximumgrens die een aanmerkelijk
belanghouder van zijn BV mag lenen, is vastgesteld op € 700.000. De grens is dus zelfs verhoogd met €
200.000. Staatssecretaris Van Rij stuurde daarvoor onlangs de nota van wijziging naar de Tweede Kamer. Hij
merkte hierbij op dat door de beoogde overgang van het huidige box 3-stelsel naar een heffing op basis van
werkelijk rendement de verschillen tussen box 2 en box 3 kleiner worden, maar dat tegelijkertijd de
mogelijkheid blijft bestaan om de heffing in box 2 uit te stellen door geen dividend uit te keren. Zonder alle
eerdere kritiek op de DGA-taks te willen herhalen, blijft de verhoging van de maximumgrens dan toch
opmerkelijk. Blijkbaar is men tot het inzicht gekomen dat belastinguitstel voor een extra bedrag van € 200.000
niet langer bezwaarlijk is? Wat is de reden dat deze toch al arbitraire grens is verhoogd? De doelgroep van het
wetsvoorstel neemt volgens Financiën met de verhoging tot € 700.000 naar verwachting af met 31%. Het
wetvoorstel richtte zich in eerste instantie op 11.000 aanmerkelijk belanghouders, maar dat aantal is nu
gedaald tot ruim 7.500. Het totaalbedrag aan bovenmatige schulden zal ook dalen, net als het bedrag dat de
staatssecretaris met de DGA-taks denkt binnen te halen. 

Kortom, er liggen nog genoeg vragen over de DGA-taks die beantwoord moeten worden. En dan heb ik het niet
eens over een stuk of 25 vragen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs over het wetsvoorstel die
nog niet afdoende zijn beantwoord.

Steven Oomens
Hoofdredacteur BelastingBelangen
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Loonkostenvoordeel ondanks vinkje in fout vakje

 

 21 april 2022 

Hof Amsterdam heeft beslist dat een werkgever die een vinkje op de verkeerde plaats zette in een
aangifte loonheffingen, toch recht had op loonkostenvoordeel oudere werknemers (LKV).

Op 25 oktober 2016 trad een 58-jarige man
in dienst bij een bouwbedrijf. De werkgever
voldeed materieel aan alle voorwaarden
voor een tegemoetkoming LKV voor oudere
werknemers, maar zette een vinkje in de
aangifte loonheffingen verkeerd. Het
bouwbedrijf had volgens de inspecteur
daarom voor 2018 geen recht op het LKV
oudere werknemer. Rechtbank
Noord-Holland was het daarmee eens, maar
in hoger beroep had het bouwbedrijf wel
succes.

Hof Amsterdam
(ECLI:NL:GHAMS:2021:4304) stelde vast
dat de inspecteur het bouwbedrijf alleen
geen LKV had toegekend omdat geen
indicatie voor de premiekorting was
aangegeven in de loonaangifte december
2017 of in een uiterlijk op 1 mei 2018
ingediend correctiebericht. De werkgever
was tot begin 2019 in de veronderstelling
dat zij in de loonaangifte december 2017
wel een indicatie voor premiekorting had
ingevuld. Het Hof vond dat het bouwbedrijf
de fout mocht herstellen op het moment dat die haar duidelijk werd. Daarbij was van belang dat het
bouwbedrijf niet eerder dan begin 2019 achter de fout was gekomen. Het UWV en de Belastingdienst
daarentegen konden samen wel al op 1 mei 2018 vaststellen dat ten aanzien van de werknemer werd voldaan
aan de materiële voorwaarden voor het LKV. Het belang van de overheid bij een vinkje in het juiste vakje van
de loonaangifte over het laatste tijdvak van 2017 woog minder zwaar dan het belang van het bouwbedrijf om
een voor haar niet-kenbare fout in die aangifte te kunnen herstellen.

Commentaar
Als de werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt in dienst
neemt, kan de werkgever recht hebben op een LKV. Het verzoek om toekenning van een LKV moet worden
gedaan door in de loonaangifte de indicatie voor het loonkostenvoordeel op "ja" te zetten. Het verzoek moet
uiterlijk op 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, worden ingediend.
Een uiterlijk op die datum ingediend correctiebericht wordt opgevat als een in de loonaangifte gedaan verzoek.
De uitkomst van het feit dat in dit geval alleen een vinkje verkeerd was gezet, vond het Hof zodanig dat het
weigeren van de tegemoetkoming in strijd was met het evenredigheidsbeginsel. 
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Vergoeding voor fiscale werkruimte van DGA

 

 21 april 2022 

Verricht u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werkzaamheden voor uw BV in een fiscale werkruimte
in uw eigen woning? En krijgt u hiervoor een vergoeding van uw BV? Uw thuiskantoor kwalificeert als een
fiscale werkruimte als:

• de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is. De werkruimte moet apart te verhuren zijn en
moet een eigen ingang en sanitair hebben. Dit is het zelfstandigheidscriterium. 
• u uw inkomen grotendeels in de werkruimte verdienen. Heeft u naast de werkruimte thuis ook nog
elders een werkruimte, dan moet u minstens 70% van uw inkomen in de werkruimte in de eigen woning
verwerven. Heeft u alleen thuis een werkruimte, dan moet u minstens 70% van het inkomen ‘in of vanuit’
die ruimte verwerven en voor ten minste 30% ‘in’ die werkruimte. Dit is het inkomenscriterium.

Voldoet u aan beide criteria, dan valt de vergoeding (huur) die de BV aan u betaalt in box 1 van de
inkomstenbelasting. De vergoeding is bij u belast als resultaat uit terbeschikkingstelling. Eventuele
hypotheekrente en overige kosten mag u in aftrek brengen van het resultaat. De waarde van de
werkruimte telt niet mee voor de eigenwoningforfait. De huurkosten zijn bij uw BV aftrekbaar. Let wel op
dat u voor uw thuiskantoor zakelijke huur in rekening moet brengen aan de BV.
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Ereschulden aan neven en nicht geen aftrekbare legaten
bij nalatenschap tante

 

 21 april 2022 

Als er geen testament wordt gemaakt, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Degene die de
nalatenschap afwikkelt, kan niet naar eigen goeddunken verkrijgers aanwijzen, hoe goed bedoeld
ook. De broer van een overleden vrouw deed dat wel, maar zonder succes.

Een in 2017 overleden mevrouw had geen testament, geen partner en geen kinderen. Haar drie broers waren
de enige wettelijke erfgenamen. Een van de broers deed aangifte erfbelasting en nam legaten op van € 2.000
voor zijn drie zoons en € 2.100 voor een nicht van zijn overleden zus. De inspecteur weigerde de aftrek van de
legaten. De broer ging in beroep en stelde dat het ging om ereschulden van zijn zus, die waren ontstaan omdat
de neven en nicht hadden bijgedragen aan het levensgeluk van hun tante. Dit was volgens de broer ook de wil
van zijn zus en de overige erfgenamen waren akkoord met deze handelwijze.

Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2021:25540) besliste echter dat de uitkeringen aan de neven en de nicht niet
in mindering konden komen op de nalatenschap. Uit de verklaring van de broer dat hij zelf "het levend
testament" was van zijn zus, bleek volgens het Hof alleen wat volgens de broer de wil van zijn zus zou zijn.
Volgens het Hof was er daarmee geen objectief verifieerbare laatste wil van de erflater zoals die uit een
testament zou kunnen blijken. Als er vanwege de door het gezin van de broer verleende zorg en activiteiten al
sprake was van ereschulden waaruit natuurlijke verbintenissen waren ontstaan, konden deze alleen op grond
van artikel 4:126, lid 2, onder c, BW ten laste komen van de gezamenlijke erfgenamen, als de natuurlijke
verbintenissen waren omgezet in rechtens afdwingbare, maar dit was niet aannemelijk geworden. Ook was
geen sprake van schenkingen als bedoeld in artikel 4:126, lid 1, BW, aangezien een schenking voor zover deze
bedoeld was om pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd, op grond van artikel 7:177, lid 1,
BW verviel met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk was
aangegaan en van de schenking een notariële akte was opgemaakt maar dat was niet gebeurd. Het Hof besliste
daarom dat geen sprake was van legaten die als schulden in mindering kwamen op de nalatenschap als bedoeld
in artikel 4:7, lid 1, onder i, BW. 
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Stand van zaken rond excessief lenen bij de eigen BV

 

 21 april 2022 

Geld lenen van de eigen BV is voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) fiscaal gezien de voordeligste
manier om geld uit de onderneming te halen. Want als de BV een deel van de winst uitkeert als dividend,
is dat belast in box 2 van de inkomstenbelasting. En als u de winst uitkeert in de vorm van een
salarisverhoging, is dat belast in box 1. Bij een lening hoeft u niet meteen belasting te betalen. Maar
volgens het kabinet gaat het bij ‘excessieve’ bedragen niet meer om een lening maar gewoon om een
uitdeling aan de DGA. Dat daar geen belasting over wordt betaald is de overheid een doorn in het oog. Het
kabinet wil dit daarom met het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen BV aanpakken. Dit wetsvoorstel
moet per 1 januari 2023 in werking treden. Dit betekent dat de Belastingdienst eind 2023 voor het eerst
gaat peilen hoe hoog de schulden van DGA’s bij hun eigen BV’s zijn. Schulden boven de € 700.000 (in
plaats van het eerder voorgestelde € 500.000) worden aangemerkt als ‘excessief’. Het deel boven die
grens is straks automatisch belast als inkomen in box 2. Leningen voor een eigen woning tellen daarbij
niet mee.
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Wat betekent een andere leaseauto voor de bijtelling?

 

 21 april 2022 

Als een van onze werknemers halverwege het kalenderjaar overstapt naar een andere, duurdere
auto met een hogere cataloguswaarde en hij gebruikt beide auto's ook privé, wat heeft dit dan voor
gevolgen voor de bijtelling voor privégebruik op het loon van de werknemer?

Antwoord
Als een werknemer halverwege het jaar van auto van de zaak wisselt en hij beide auto’s ook privé gebruikt,
moet u de bijtelling herrekenen naar een jaartotaal en daarna herleiden naar het juiste aantal maanden per
auto van de zaak.
Een voorbeeld voor een overstap in de loop van het jaar: als uw werknemer tot de maand juni een auto heeft
met een cataloguswaarde van € 25.000 en een bijtelling van 25%, moet u jaarlijks (€ 25.000 × 0,25 =) €
6.250 bijtellen. Dit is per maand (€ 6.250 ÷ 12 =) € 520,83. Dit telt u bij zijn loon tot en met mei. Krijgt hij
daarna een auto met een cataloguswaarde van € 35.000 met 22% bijtelling, dan wordt de bijtelling (€ 35.000
× 0,22 =) € 7.700 per jaar. Dit is (€ 7.700 ÷ 12 =) € 641,67 per maand. Dit bedrag telt u bij zijn loon van juni
tot en met december.
Voor een overstap in de loop van de maand geldt de voorwaarde dat de werknemer de overstap naar een
andere auto met ingang van de eerste dag van de kalendermaand maakt. Dat is voor uw organisatie
administratief ook het eenvoudigste. Is dat niet het geval, dan moet u kalenderdagen tellen (dus geen
werkdagen) en op dagniveau rekenen. Als de werknemer de duurdere auto met ingang van 8 juni tot zijn
beschikking krijgt, bedraagt de bijtelling wegens privégebruik voor hem voor de maand juni in totaal € 613,21:
- voor de oude auto 7/30 × € 520,83 = € 121,53;
- voor de nieuwe auto 23/30 × € 641,33 = € 491,69.
Overigens hoeft de werknemer geen bijtelling te betalen als hij met de twee auto’s samen niet meer dan 500
privékilometers rijdt per kalenderjaar. Dit moet hij dan wel kunnen aantonen.
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Onterechte vermogenstoename van BV niet met
foutenleer te belasten

 

 21 april 2022 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat een nog niet eerder in aanmerking genomen
vermogenstoename niet met toepassing van de foutenleer kon worden gerekend tot het resultaat in
het laatste nog openstaande jaar.

Een BV gaf in haar aangifte Vpb 2006 een
belastbaar bedrag aan van nihil en een
negatief eindvermogen van € 1.045.314.
De inspecteur legde de aanslag op conform
de aangifte. De BV deed geen aangifte over
2007 tot en met 2010. De inspecteur stelde
de aanslagen ambtshalve vast op nihil. De
BV vermeldde in haar aangifte 2011 een
beginvermogen van negatief € 701.678. De
inspecteur corrigeerde de aangifte door met
toepassing van de foutenleer de
vermogenstoename in de periode 31
december 2006 tot 1 januari 2011 van €
343.636 tot het resultaat in 2011 te
rekenen. De BV ging in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
(ECLI:NL:RBZWB:2022:327) besliste dat de
inspecteur niet had bewezen dat de
foutenleer van toepassing was. De stelling
van de inspecteur dat hij niet beschikte
over gegevens waaruit bleek aan welk jaar
de vermogenstoename was toe te rekenen
en in dat geval de vermogenstoename met
toepassing van de foutenleer mocht worden
gerekend tot het resultaat in het laatste nog openstaande jaar (2011), was een te ruime opvatting van de
foutenleer. De inspecteur ging er ten onrechte van uit dat een nog niet in aanmerking genomen
vermogenstoename uit een eerder jaar, met toepassing van de foutenleer kon worden gerekend tot het
resultaat in het laatste nog openstaande jaar. De foutenleer had echter betrekking op herstel van een
balansfout en daarvan was in dit geval geen sprake. De inspecteur had zonder nader onderzoek of zonder
vragen te stellen over eerdere jaren nihilaanslagen opgelegd, hoewel geen aangiften waren gedaan. De
inspecteur had de vermogenstoename ten onrechte tot het resultaat in 2011 gerekend.

Commentaar
De foutenleer is voor het eerst toegepast in het foutenarrest van de Hoge Raad van 22 oktober 1952. De
foutenleer ziet op het totale winstbegrip en de balanscontinuïteit en is van toepassing als fouten in de balans
niet gecorrigeerd kunnen worden in de jaren waarin de fouten zijn gemaakt omdat over die jaren al
onherroepelijke aanslagen zijn opgelegd of de aanslagtermijn is verstreken. Daarom wordt van de regel van
balanscontinuïteit afgeweken als in de eindbalans "bepaaldelijk" een fout is gemaakt. Het moet gaan om een
foutieve balanswaardering die doorwerkt over meer jaren. 
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Hoe verwerkt u het overwerkloon in de loonaangifte?

 

 21 april 2022 

Het in de aangifte loonheffingen verwerken van het loon uit overwerk gaat in de praktijk vaak fout. In een
handreiking op het online platform Forum Salaris van de Belastingdienst staat hoe u dit moet doen. Ga
eerst na of er sprake is van overwerk voor de loonbelasting. Dit is het geval als een werknemer meer uren
werkt dan het aantal contracturen en hij daarvoor een opslag op het uurloon ontvangt. Gaat het om
overwerk? Vermeld dan in de rubriek ‘Loon uit overwerk’ het loon dat voor het overwerk is uitbetaald,
inclusief de opslag. Voor deze rubriek hangt het begrip ‘loon uit overwerk’ dus samen met een opslag op
het loon. Ontvangt de werknemer loon voor overwerk zonder opslag, dan verwerkt u dit loon in de rubriek
‘Loon in geld’. Stel het aantal contracturen van een werknemer bedraagt 36 uur. In één week werkt hij 38
uur. Voor deze twee extra uren ontvangt hij een opslag van 25% op het normale uurloon. Het loon voor de
extra uren is loon uit overwerk. U vermeldt dit loon inclusief de opslag in de rubriek ‘Loon uit overwerk’.
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Waardeloze privébelegging van DGA niet af te
waarderen

 

 21 april 2022 

Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat een DGA het verlies op een privébelegging niet ten laste
van het resultaat van zijn BV kon brengen door de vordering in te brengen in de BV en af te
waarderen.

Een DGA verstrekte een financiering aan een fonds dat investeerde in startups (de debiteur). Toen die
belegging dreigde te eindigen in een flop probeerde de DGA in 2014 het verlies in aftrek te brengen in zijn
aangifte IB door zijn vordering economisch in te brengen in zijn BV tegen uitgifte van aandelen en deze
vervolgens in 2016 af te waarderen. Volgens de inspecteur was de vordering al waardeloos op het moment dat
de BV de economische eigendom verkreeg. Door de vordering toch als volwaardig op de balans op te nemen
was volgens de inspecteur sprake van een fout in de zin van de foutenleer op de balans per 1 januari 2016. De
BV ging tevergeefs in beroep.

Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2022:445) besliste dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat
de vordering een lagere waarde had dan de nominale waarde van € 315.000. De Rechtbank vond daarbij onder
meer van belang dat: (a) de debiteur ten tijde van de overdracht van de vordering al langere tijd in verzuim
was met het betalen van aflossing en rente, (b) invorderingsmaatregelen niet tot betaling hadden geleid, (c) de
DGA wist van ernstige liquiditeitsproblemen bij de debiteur, en (d) de DGA geen inzicht had in de financiële
situatie van de debiteur en daarnaar ook geen onderzoek had verricht. De vordering was ten tijde van de
overdracht zeer risicovol en gehele of gedeeltelijke aflossing daarvan was redelijkerwijs niet te verwachten. De
waarde van de vordering moest met toepassing van de foutenleer op de beginbalans van 2016 op nihil bepaald
worden. Er was geen ruimte voor een afwaardering van de vordering.

Commentaar
De opzet van de DGA is duidelijk, maar het moment waarop hij de vordering nog voor de nominale waarde in
de BV had kunnen krijgen was in december 2014 al lang en breed verstreken. Het opnemen van de vordering
voor de nominale waarde in 2016 was daarmee "bepaald" fout in de zin van het foutenarrest van 22 oktober
1952. Sinds dat arrest wordt het beginsel van de balanscontinuïteit aan de kant gezet als door het verbeteren
van zo'n fout "een toestand ontstaat, waarbij zonder mogelijkheid van redres een stuk bedrijfswinst onbelast
blijft".
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Kosten onbelast te vergoeden naast 30%-regeling?

 

 21 april 2022 

Voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken, maken we
gebruik van de 30%-regeling. Zijn er nog andere kosten die wij als werkgever onbelast kunnen
vergoeden?

Antwoord
Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van
deze zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling, zolang de werkgever de werkelijke
kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal
30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen
kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden. Als een werkgever gebruikmaakt van de
30%-regeling, kan hij daarnaast ook de volgende kosten onbelast vergoeden of verstrekken met toepassing
van een gerichte vrijstelling:

• de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en het overbrengen van de boedel;
• de kosten voor een kennismakingsbezoek door de werknemer aan het bedrijf in Nederland;
• de kosten voor het aanvragen of omzetten van een tewerkstellingsvergunning;
• schoolgelden voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school.
Hiervan is sprake als de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands
stelsel of de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers.

Bij grensoverschrijdend werken kan ook bij het einde van een dienstbetrekking sprake zijn van een zakelijke
verhuizing, waarvoor de werkgever een belastingvrije verhuiskostenkostenvergoeding kan geven. De
voorwaarden hiervoor zijn:

• De verhuizing bij aanvang van het werk en de verhuizing aan het einde van het werk zijn beide
grensoverschrijdend.
• De werkgever heeft het recht op de vergoeding uiterlijk bij de aanvang van het werk toegekend.
• De werknemer verklaart aan de werkgever dat als hij voor de verhuizing aan het einde van de
dienstbetrekking ook een verhuiskostenvergoeding van een andere werkgever ontvangt, hij dit aan de
werkgever zal melden en dat in zoverre geen recht op de verhuiskostenvergoeding bestaat.

Let op, de kosten van een kennismakingsbezoek aan het bedrijf zijn wel onbelast te vergoeden. Maar dat geldt
niet voor de kosten van een kennismakingsreis, vaak met het gezin, naar het werkland. Bijvoorbeeld voor het
zoeken van een woning of het zoeken van scholen. Deze kosten zijn extraterritoriale kosten. Als de werkgever
de 30%-regeling toepast kan hij niet daarnaast nog deze extraterritoriale kosten belastingvrij vergoeden.
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Fouten voorkomen in plaats van controle achteraf

 

 21 april 2022 

Het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst is het belangrijkste thema in het jaarplan van de fiscus
voor 2022. De Belastingdienst wil dan ook ‘zonder dwingende en kostbare acties’ ervoor zorgen dat
burgers en ondernemers zoveel mogelijk zelf bereid zijn om de regels na te leven. Daarom zet de
Belastingdienst erop in om fouten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld met:

• De vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. 
• Het horizontaal toezicht in het mkb. Er vindt dan vooraf afstemming plaats tussen de Belastingdienst en
de onderneming, in plaats van controle achteraf. Uit cijfers die de staatssecretaris van Financiën naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat het aantal boekenonderzoeken de afgelopen jaren enorm is
gedaald. Van ruim 27.000 in 2016, 16.900 in 2019, 9.376 in 2020 tot 6.597 in 2021. 
• Het begrijpelijker maken van de brieven van de fiscus. Hierdoor zou 80% van de burgers en
ondernemers zonder hulp moeten begrijpen welke actie zij moeten ondernemen. 
• Het creëren van een cultuur waarbij werknemers van de Belastingdienst de ruimte krijgen om maatwerk
te leveren, in plaats van het strak volgen van de regels.
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Belastingadvieskantoor moest e-mails aan inspecteur
verstrekken

 

 21 april 2022 

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat een belastingadvieskantoor door de inspecteur
gevorderde e-mails voor haar eigen belastingheffing moest verstrekken.

In het kader van het project Trust Company
Service Providers (TCSP) werd bij een
belastingadvies- en administratiekantoor
een boekenonderzoek ingesteld. Daarbij
vroeg de inspecteur die ook lid was van de
Coördinatiegroep Constructiebestrijding, om
inzage in het e-mailverkeer in verband met
een onderzoek naar de
opbrengstverantwoording van de BV. Het
kantoor weigerde inzage, ook nadat de
inspecteur had toegezegd dat mails met
fiscale adviezen mochten worden
gescheiden van overige mails en niet
zouden worden gebruikt voor de
belastingheffing van derden. De inspecteur
stelde vervolgens informatiebeschikkingen
vast. De BV beriep zich op haar (informele)
verschoningsrecht.

Hof Arnhem-Leeuwarden
(ECLI:NL:GHARL:2022:715) besliste dat de
inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de
BV niet aan de op haar rustende
verplichtingen had voldaan door geen
volledige inzage in de gevraagde e-mails te
geven. De inspecteur had terecht gesteld dat de e-mails van belang konden zijn voor de belastingheffing van de
BV, omdat die konden helpen bij de beoordeling of de omzet juist en volledig was verantwoord. De BV had
geen recht op het verschoningsrecht van artikel 53a AWR omdat zij als belastingadviseur geen ambt bekleedde
als in dat artikel bedoeld. De BV kon ook niet met een beroep op een informeel verschoningsrecht weigeren. De
BV had niet aannemelijk gemaakt dat de e-mails op gegevens zagen die bedoeld waren om de fiscale positie
van de BV te belichten of daarover te adviseren. Dat de BV verplicht was tot geheimhouding ten aanzien van
dat wat aan haar in het kader van de uitoefening van haar functie als belastingadviseur was toevertrouwd, kon
haar ook niet baten, omdat om volledige inzage in de gevraagde e-mails was verzocht met het oog op de
belastingheffing van de BV zelf.
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Het normale loon van de DGA

 

 21 april 2022 

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u als DGA een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet
meenemen. Het kan lastig zijn om te bepalen hoe hoog dat gebruikelijk loon precies moet zijn. Zorg dat u weet
hoe deze regeling in de praktijk werkt zodat u de Belastingdienst niet op uw dak krijgt met een naheffing!

Het uitgangspunt van de gebruikelijkloonregeling is dat u als DGA (aanmerkelijkbelanghouder) een loon voor de
loonheffingen heeft dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Dit gebruikelijk loon
is het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het loon van de meestverdienende werknemer van uw BV of van een verbonden vennootschap;
• € 48.000.

Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking gaat het om de dienstbetrekking die het dichtst in de buurt komt
van die van u als DGA. Het hoeft dus niet om precies dezelfde dienstbetrekking in uw BV te gaan. 

Verbonden vennootschap?
Verder geldt als verbonden vennootschap de vennootschap:

• waarin uw BV voor minstens 1/3 deel een belang heeft;
• die voor minstens 1/3 deel een belang in uw BV heeft;
• waarin een derde minstens 1/3 deel belang heeft, en die derde ook minstens 1/3 deel belang heeft in uw BV.

Het gebruikelijk loon is het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (kolom 14 van de loonstaat), waarbij
u individualiseerbaar eindheffingsloon bij optelt. Het gebruikelijk loon is dus inclusief een eventuele bijtelling
wegens privégebruik van de auto van de zaak en exclusief wettelijke aftrekposten zoals de pensioenpremie. Als
u bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen - wat meestal niet het geval is - geldt de
gebruikelijkloonregeling ook voor de premies werknemersverzekeringen.

Lager gebruikelijk loon
In bepaalde situaties mag u een lager gebruikelijk loon in de loonheffingen meenemen dan wat als hoogste
bedrag van de hiervoor genoemde drie mogelijkheden uit de bus komt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u
aannemelijk maakt dat 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. U
mag het gebruikelijk loon dan op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking stellen. Ook
als u kunt bewijzen dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van
de meestverdienende werknemer van uw bv of van een verbonden lichaam. U mag het gebruikelijk loon dan op
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking stellen, waarbij als minimumbedrag € 48.000
geldt.

Tegenbewijs leveren door fiscus
Bij het hanteren van zo’n lager gebruikelijk loon kan de Belastingdienst tegenbewijs leveren en een hoger
gebruikelijk loon aannemelijk maken zodat u alsnog dat bedrag moet aanhouden. U kunt van tevoren afspraken
maken met de fiscus over het te hanteren (lagere) gebruikelijk loon.

Lager dan wettelijk minimumloon
Verder mag u een lager gebruikelijk loon aanhouden als uw BV zo veel verlies lijdt dat uw continuïteit in gevaar
is. Hierbij gold als ondergrens het wettelijk minimumloon dat hoort bij het aantal uren dat de DGA
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werkzaamheden verricht. Maar de Belastingdienst heeft een tijdje geleden aangegeven dat mag worden
uitgegaan van een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk minimumloon als er zakelijke gronden aanwezig zijn
om het loon lager vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de continuïteit van de BV in gevaar
komt doordat er al een tijdje verliezen worden geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende
ondernemingen.

Incidenteel verlies
U mag geen lager gebruikelijk loon hanteren als het om een incidenteel verlies gaat, uw BV de rekeningen nog
steeds kan betalen of dat niet meer kan maar dit komt door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd
dividend of andere onttrekkingen.
Werkt u in deeltijd of slechts een paar maanden per jaar voor uw BV, dan mag u het gebruikelijk loon niet
automatisch op een (evenredig) lager bedrag vaststellen dan € 48.000. U moet dan net zo goed aannemelijk
maken dat een evenredig deel van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de
meestverdienende werknemer lager is dan die € 48.000. 
Als u dat inderdaad kunt, mag u uitgaan van het evenredige bedrag van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer.

Regels voor DGA start-up 
Bent u net gestart en voldoet u aan de voorwaarden van een zogeheten start-up, dan mag u het wettelijk
minimumloon als gebruikelijk loon aanhouden. Als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is
- bijvoorbeeld door deeltijd - mag u dat als gebruikelijk loon aanhouden, onder voorwaarde dat u dit
aannemelijk maakt. Uw onderneming geldt als start-up als zij:

• in een kalenderjaar een S&O-verklaring heeft en in aanmerking komt voor het verhoogde starterspercentage
van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O);
• niet boven het zogeheten de-minimisplafond uitkomt voor staatssteun van het Europese Verdrag, wat u moet
aantonen - behalve voor een DGA - via een ‘Verklaring de-minimissteun’ van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).

Deze versoepelde gebruikelijkloonregeling geldt voor het hele kalenderjaar ook al wordt er slechts voor een
deel van dat jaar aan de eerste voorwaarde voldaan. Verder mag u deze versoepelde regeling maximaal drie
jaar toepassen.

Ook bij startende bv lager gebruikelijk loon
Bij een startende BV die geen start-up is kunt u toch tijdelijk uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Dat is
toegestaan als de BV het gebruikelijk loon niet kan betalen. Bij deze versoepeling geldt als ondergrens het
minimumloon dat hoort bij het aantal uren dat de DGA werkzaamheden verricht. De maximale looptijd van
deze versoepeling is ook drie jaar, die begint vanaf de start van de inhoudingsplicht van de BV. U moet de
looptijd inkorten met de periode dat de onderneming al als eenmanszaak operatief was vóór het inbrengen
ervan in een BV.

Wel of niet loonheffingen meenemen
Als u geen loon ontvangt voor uw werkzaamheden en uw gebruikelijk loon maximaal € 5.000 is, hoeft u het
gebruikelijk loon niet in de loonheffingen mee te nemen. Krijgt u wel betaald voor uw werkzaamheden, dan
moet u het gebruikelijk loon wel in de loonheffingen betrekken. Dat geldt ook als het ontvangen loon minder
dan 
€ 5.000 is. De grens van € 5.000 - zowel qua gebruikelijk loon als uitbetaald loon - geldt voor al uw
werkzaamheden. De Belastingdienst toetst dit dus niet per onderneming.

Afroommethode voor vaststellen gebruikelijk loon uit de gratie
De afroommethode werd ook nog wel eens gebruikt om de hoogte van het gebruikelijk loon van de DGA te
bepalen. De inspecteur nam dan de omzet van de BV en haalde daar onder meer kosten, afschrijvingen en een
winstopslag vanaf. Het bedrag dat overbleef was het gebruikelijk loon. Deze methode stond niet in de wet,
maar kwam uit de koker van de Hoge Raad. Inmiddels heeft de hoogste rechter van ons land zelf weer paal en
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perk gesteld aan het gebruik van de afroommethode. Volgens de Hoge Raad mag deze methode niet gebruikt
worden als er een loon bekend is van een werknemer in een soortgelijke dienstbetrekking. Dit
vergelijkingsmateriaal is altijd wel te vinden.

Vergelijkingsmethode gebruiken
De Hoge Raad sprak zich uit over een zaak waarin de inspecteur de afroommethode wilde toepassen over de
jaren waarin de BV in kwestie veel winst maakte. Voor andere jaren gebruikte hij de vergelijkingsmethode. De
Hoge Raad oordeelde dat de systematiek in de wet om de hoogte van het gebruikelijk loon vast te stellen,
gebaseerd is op de vergelijkingsmethode. Als er een soortgelijke dienstbetrekking te vinden is, heeft die
methode dus altijd voorrang op de afroommethode (Hoge Raad, 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1269).
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Bedrijfsoverdracht versnellen is niet nodig

 

 21 april 2022 

Door de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) hoeven opvolgers over de eerste € 1.134.403
(in 2022) van de ondernemingswaarde geen erf- of schenkbelasting te betalen. Boven dit bedrag geldt nog
een vrijstelling van 83%. Er klinkt echter ook kritiek op het flinke fiscale voordeel van de BOF.
Ondernemingen vrezen daarom dat er wordt gemorreld aan de regeling. Een deel van de Nederlandse
familiebedrijven wil zelfs de onderneming sneller overdragen aan een opvolger, om de huidige BOF nog te
kunnen gebruiken. Zo blijkt uit een enquête van Business Universiteit Nyenrode en financieel adviseur
RSM onder 50 grote familiebedrijven. De enquête snijdt ook nog twee andere punten aan die voor
problemen kunnen zorgen bij een opvolging:

• De ‘voortzettingseis’ uit de BOF. De opvolger moet de onderneming minstens vijf jaar voortzetten.
Anders vervalt de vrijstelling. 
• Het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). De grens voor het 15%-tarief is sinds dit jaar
opgetrokken naar € 395.000. Voor concerns kan dit aanleiding zijn om zich ‘op te knippen’. Op die manier
kunnen alle delen van het concern afzonderlijk gebruikmaken van het lage tarief. Een aantal
familiebedrijven gaf aan dat zij een nieuwe onderneming niet aan de fiscale eenheid voor de VPB hebben
toegevoegd, of de fiscale eenheid hebben verbroken of beëindigd vanwege het lage VPB-tarief. Bij een
fiscale eenheid worden de winsten namelijk opgeteld, en dus kan zij maar één keer gebruikmaken van het
lage tarief. 

Het lijkt er vooralsnog niet op dat het nieuwe kabinet de BOF wil afschaffen. Wel wil het kabinet de
regeling verbeteren en oneigenlijk gebruik tegengaan.
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Ex-werknemer moest naheffingsaanslag loonbelasting
over reisvergoeding betalen

 

 21 april 2022 

De civiele kamer van Hof Den Bosch heeft een ex-werknemer aansprakelijk gesteld voor een
naheffingsaanslag LB die aan zijn voormalige werkgever was opgelegd omdat hij een te hoge
reiskostenvergoeding had ontvangen.

Een man was van 1 mei 2007 tot en met 30 juni 2015 in dienst bij een BV. Hij ontving maandelijks een
reiskostenvergoeding van eerst € 1.350 en later € 1.650. De Belastingdienst wilde aan de BV een
naheffingsaanslag LB opleggen over 2013-2015 van € 18.767, tenzij de man aantoonde dat hij in die jaren
méér dan 34.539 zakelijke kilometers had gereden. De man overlegde niets en wees ook iedere
aansprakelijkheid af. De Belastingdienst legde vervolgens aan de BV een naheffingsaanslag LB op van € 18.767
met € 2.913 aan belastingrente. De BV spande een procedure aan tegen de ex-werknemer en vorderde €
21.680 omdat hij als belastingplichtige de naheffingsaanslag moest betalen.

De civiele kamer van Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2022:100) besliste dat de man zijn stelling dat was
afgesproken dat hij recht had op een door de BV te betalen volledige, netto reiskostenvergoeding, onvoldoende
had onderbouwd. Dit stond namelijk niet in de arbeidsovereenkomst. Dat in de arbeidsovereenkomst was
opgenomen dat kostenvergoedingen door de BV volgens de fiscale regelgeving werden toegekend, betekende
niet dat de naheffingsaanslag voor rekening en risico van de BV moest blijven. Ook wist de man dat de
maandelijks gedeclareerde reiskostenvergoeding hoger was dan het ook in de "reiskosten- en leaseautoregeling"
opgenomen fiscaal maximaal onbelaste bedrag van € 0,19 per km. De man had kunnen en moeten weten dat
het bijhouden van zakelijk voor de BV gereden kilometers voor hem van belang was. Hij moest de vordering
van de BV betalen.

Commentaar
Als een naheffingsaanslag LB wordt opgelegd omdat er te weinig inhoudingen op het loon hebben
plaatsgevonden, mogen de inhoudingen op grond van artikel 27, lid 4, Wet LB op de werknemer worden
verhaald. Als de werkgever niet op de werknemer verhaalt, is dat een voordeel voor de werknemer en wordt bij
wijze van eindheffing nageheven bij de werkgever. Als de werkgever stelt dat hij niet gehouden was de
belasting voor zijn rekening te nemen (en daartoe ook niet bereid was), moet hij een verzoek in de zin van
artikel 31, lid 1, onderdeel a, sub 1, Wet LB indienen. In dat geval wordt, in plaats van een naheffingsaanslag
bij wijze van eindheffing, een op de betrokken werknemer verhaalbare naheffingsaanslag opgelegd. 
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Vergrijpboete van 50% niet de schuld van foute aangifte
door intermediair

 

 21 april 2022 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het in de volgende zaak eens met een boete van 50% voor
opzettelijk onjuiste aangiften BTW. De schuld kon niet worden afgeschoven op de adviseur.

Een BV exploiteerde een groothandel in
chemische grondstoffen en chemicaliën
voor industriële toepassing. Nadat uit een
boekenonderzoek was gebleken dat in 2014
voor 4.000 kg aan grondstoffen geen
verkoopfactuur was aangetroffen, legde de
inspecteur een naheffingsaanslag BTW van
€ 15.387 op met een vergrijpboete van
50%. De BV gaf toe dat zij wel betalingen
had ontvangen voor verkopen die niet als
omzet waren aangegeven maar zij ging in
beroep tegen de vergrijpboete en stelde dat
haar geen verwijt kon worden gemaakt. Zij
had een fiscaal intermediair ingeschakeld
en die had volgens de BV verzuimd om een
juist aangifte in te dienen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
(ECLI:NL:RBZWB:2022:304) besliste dat
sprake was van voorwaardelijke opzet. De
BV had bij ongeveer dezelfde
bedrijfsactiviteiten en in afwijking van
voorgaande jaren, in 2014 vrijwel een jaar
lang nihilaangiften ingediend terwijl
daarvoor geen aanleiding was. Verder
waren er ten onrechte geen facturen opgemaakt voor de verkoop van 4.000 kg grondstof en waren betalingen
op de bedrijfsrekeningen ontvangen waar geen verklaring voor was gegeven, waar geen factuur tegenover
stond en die fiscaal niet waren verantwoord als omzet. De BV had de aanmerkelijke kans aanvaard dat te
weinig BTW zou worden afgedragen. De Rechtbank vond een boete van 50% passend en geboden, maar
matigde de boete wegens overschrijding van de redelijke termijn met 20% tot € 6.154.

Commentaar
Voor de fiscale vergrijpboete is de mogelijkheid van toerekening van opzet of grove schuld van een ander dan
de belastingplichtige aan de belastingplichtige sinds een arrest van 1 december 2006 uitgesloten. Opzet of
grove schuld kan volgens de Hoge Raad niet aan de belastingplichtige worden toegerekend als deze aantoont
dat hij in redelijkheid niet hoefde te twijfelen aan een behoorlijke taakuitoefening van zijn adviseur. Daarmee is
natuurlijk niet gezegd dat bij de belastingplichtige zelf geen sprake meer kan zijn van opzet of grove schuld als
hij een adviseur heeft ingeschakeld. In bovenstaande zaak kon de belastingplichtige moeilijk volhouden dat
hemzelf van de onjuiste aangifte geen verwijt kon worden gemaakt. 
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Fiscaal voordeel met een lijfrente

 

 21 april 2022 

Wilt u extra inkomen voor uw oude dag, dan kunt u gaan sparen of beleggen. U kunt dan altijd bij het geld,
maar tijdens de pensioenopbouw betaalt u ook inkomstenbelasting. Opbouwen kan ook belastingvrij, met
een lijfrente. Met een lijfrente zet u maandelijks geld opzij, om met dat potje na pensionering het pensioen
aan te vullen. Opbouwen kan door het inleggen van een bedrag op een geblokkeerde spaar- of
beleggingsrekening. Of via een verzekering, waar u maandelijks premie voor moet betalen. Met het
opgebouwde bedrag koopt u dan een lijfrente-uitkering aan. Hoe hoog die is hangt af van de dan geldende
voorwaarden. 

Het fiscale voordeel van een lijfrente zit ‘m vooral in de opbouwfase. De ingelegde bedragen of de premies
zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van de ‘jaarruimte’ en de
‘reserveringsruimte’ of er bij u sprake is van een pensioentekort. En of u dus nog wat mag inleggen voor
de oude dag dat aftrekbaar is. U kunt hiervoor de rekentool gebruiken op de website van de
Belastingdienst. De opbouw is dus af te trekken en onbelast, maar de uitkeringen zijn belast in box 1 van
de inkomstenbelasting. Wel kan hier ook een fiscaal voordeel in zitten, aangezien de uitkeringen vaak
ingaan ná het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval geldt tot een inkomen van ruim € 30.000 in box
1 een tarief van 19,17% (in 2022). Tot aan de AOW-leeftijd is het tarief tot datzelfde bedrag 37,07%.
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Mag er een fictief BSN in de aangifte loonheffingen staan?

 

 21 april 2022 

Wij hebben van een werknemer nog
geen burgerservicenummer (BSN)
ontvangen. Kunnen wij nu in de
aangifte loonheffingen een fictief
nummer gebruiken?

Antwoord
Als een werknemer geen BSN aan u
verstrekt, is het laatste wat u moet doen
een fictief BSN invullen in de loonaangifte.
De Belastingdienst heeft in het verleden al
eens aandacht gevraagd voor deze regel,
omdat dit in de praktijk wél gebeurt. Omdat
werkgevers vaak een ‘makkelijk’ BSN
verzinnen, zijn er personen met ten
onrechte meer dan honderd
inkomstenverhoudingen op hun naam! Wat
u wel moet doen, is in de aangifte
loonheffingen het personeelsnummer
vermelden in de aparte rubriek in het
nominatieve deel. Daarnaast moet u het
anoniementarief toepassen. Dat houdt in
dat:

• u geen loonheffingskorting toepast;
• het tarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen 52% is;
• u voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)
geen rekening houdt met het maximumpremie- en -bijdrageloon.

Krijgt u later alsnog het BSN, vermeld dan in de eerstvolgende aangifte zowel het personeelsnummer als dit
BSN. Zo worden de loongegevens gekoppeld aan de juiste persoon in de polisadministratie. Het teveel aan
premies werknemersverzekeringen en ZVW wordt door de VCR-systematiek vanzelf rechtgetrokken. Het
overschot aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt via de inkomstenbelasting verrekend. 
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Winstgrens voor subjectieve Vpb-vrijstelling niet naar
rato, maar absoluut bedrag

 

 21 april 2022 

De tweede winstgrens van artikel 6, lid 1, Wet Vpb is een absolute winstgrens. De winstgrens moet
niet naar rato worden toegepast in gevallen waarin sinds de oprichting van het lichaam nog niet vijf
(boek)jaren waren verstreken.

De in 2009 opgerichte vereniging voor stylisten verrichtte zowel belaste als onbelaste activiteiten voor de Vpb.
In 2010 bedroeg haar belastbare winst € 9.884, in 2011 € 28.433 en in 2012 € 31.414 (in totaal € 69.731). De
inspecteur legde over 2012 een navorderingsaanslag Vpb op naar een belastbare winst van € 31.414, omdat de
vrijstelling van artikel 6 Wet Vpb volgens hem niet van toepassing was. Deze vrijstelling gold als de winst van
het jaar niet meer bedroeg dan € 15.000 (eerste winstgrens), of als de winst van het jaar en van de daaraan
voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedroeg dan € 75.000 (tweede winstgrens). Volgens de inspecteur
kwam de vereniging niet in aanmerking voor de vrijstelling omdat de winst van 2012 hoger was dan € 15.000
en de winst van 2012 en de daaraan voorafgaande twee jaren tezamen (€ 69.731) hoger was dan drie vijfde
van de tweede winstgrens. De vereniging ging met succes in cassatie.

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:51) zag geen aanknopingspunten voor de opvatting dat de tweede
winstgrens tijdsevenredig moet worden herleid zolang het lichaam nog niet vijf (boek)jaren bestaat.
Aangenomen moet worden dat de tweede winstgrens ook van toepassing is als sinds de oprichting van het
lichaam minder dan vijf (boek)jaren zijn verstreken. Dit betekent dat gedurende de eerste vijf (boek)jaren
sinds de oprichting voor elk jaar waarin de winst meer bedraagt dan de eerste winstgrens van € 15.000, moet
worden vastgesteld of de winst van het lichaam van het betreffende jaar tezamen met de winst van de daaraan
voorafgaande (boek)jaren meer is dan € 75.000. Zolang dat niet het geval is, is de winst onbelast. Vanaf het
moment dat de tweede winstgrens wordt gepasseerd, blijft in de daaropvolgende (boek)jaren de winst van het
lichaam van het betreffende jaar onbelast als die winst in dat jaar niet hoger is de eerste winstgrens van €
15.000. De Hoge Raad besliste dat de vereniging in 2012 en in de daaraan voorafgaande twee (boek)jaren
sinds haar oprichting een totaalbedrag aan winst had behaald van minder dan € 75.000. Zij was daardoor in
2012 vrijgesteld van Vpb.
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Onbelaste kilometervergoeding naar € 0,39?

 

 21 april 2022 

Als een werknemer zakelijke kilometers maakt, mag u hem als werkgever en onbelaste
kilometervergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer geven. Voor deze vergoeding geldt een gerichte
vrijstelling. Voldoet u aan de voorwaarden, dan gaat de fiscus er tot en met het maximum van € 0,19 per
kilometer vanuit dat u die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Vergoedt u meer dan € 0,19
per kilometer voor de reiskosten, dan is dat meerdere in principe belast. Dat meerdere kunt u ook
aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. 

Volgens de berekeningen van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zou de vergoeding voor een
gemiddelde auto op basis van de huidige benzineprijzen € 0,39 per kilometer moeten zijn (in plaats van €
0,19 per kilometer). Daarom pleiten de VZR en de vakbonden CNV en FNV voor een hogere onbelaste
kilometervergoeding. Er zit overigens wel een verhoging aan te komen. In het Coalitieakkoord 2021-2025
staat namelijk dat het kabinet de vergoeding per 2024 wil verhogen. Van de VZR en de vakbonden mag
dat wel eerder. Hoe hoog de vergoeding wordt, moet het kabinet nog uitwerken.
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Van werkgever gestolen geld ondanks veroordeling tot
terugbetaling belast

 

 21 april 2022 

Rechtbank Noord-Holland beslist in de volgende zaak dat een verduisterd geldbedrag is belast in het
jaar van verduistering, ondanks een veroordeling van de ex-werknemer tot terugbetaling.

Uit onderzoek bij diverse betaalproviders
bleek dat vanaf bankrekeningen van een
man relatief grote bedragen waren
overgemaakt naar online gokbedrijven. De
man kon de herkomst van deze bedragen
niet uitleggen maar hij meldde wel dat hij
een gokverslaving had en geen
bankafschriften meer had. Uit
bankafschriften van een andere
bankrekening bleek vervolgens dat de man
ook bedragen had ontvangen van twee
buitenlandse bedrijven die gelieerd waren
aan zijn werkgever. Uit onderzoek bleek dat
de werkgever vermoedelijk slachtoffer was
geworden van fraude en de werkgever
spande een procedure aan tegen de man.
De civiele kamer van Rechtbank
Noord-Holland veroordeelde de man
vervolgens tot (terug)betaling van €
671.591 op grond van een onrechtmatige
daad. De inspecteur legde vervolgens aan
de man navorderingsaanslagen IB 2014,
2015 en 2016 op waarbij hij respectievelijk
€ 75.147, € 102.232 en € 156.837 aan
resultaat uit overige werkzaamheden
belastte voor door de verduisterde gelden. De man ging in beroep.

Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:12337) stelde hem in het ongelijk. De man had met het
verduisteren van de gelden een voordeel beoogd en dit voordeel was ook redelijkerwijs te verwachten. Dat hij
door de civiele rechter was veroordeeld om de verduisterde gelden terug te betalen, nam niet weg dat hij een
voordeel had genoten op het moment dat hij de gelden verduisterde. De verduistering was aan te merken als
een bron van inkomen en de gelden hadden in de aangiften moeten worden aangeven. De belasting over het
niet-aangegeven inkomen over 2014-2016 was zowel absoluut als relatief gezien aanzienlijk hoger dan de
belasting die was betaald en daarvan had de man zich volgens de Rechtbank ook bewust van moeten zijn. Hij
had de vereiste aangifte niet gedaan, zodat de bewijslast moest worden omgekeerd. In het tegenbewijs was hij
volgens de Rechtbank niet geslaagd en de schatting van de inspecteur was ook redelijk. 
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Hoger tarief voor beleggingsvermogen in box 2

 

 21 april 2022 

Op 24 december 2021 besliste de Hoge Raad dat de berekening van de box 3-heffing in de
inkomstenbelasting over 2017 en 2018 in strijd is met de Europese grondrechten. Onlangs heeft de
Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat niet alleen de 60.000 bezwaarmakers, maar ook
‘kleine spaarders’ een compensatie moeten krijgen. Dit gaat natuurlijk flink in de papieren lopen. Daarom
kijkt de staatssecretaris van Financiën of het voor de financiering van deze compensatie mogelijk is om
het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting te verhogen.

De staatssecretaris kijkt met name naar hoe het kabinet meer belasting kan gaan heffen over
beleggingsvermogen in box 2. Ondernemingsvermogen wil de staatssecretaris ontzien. Verder heeft de
staatssecretaris beloofd dit jaar nog met een tijdelijke oplossing voor de box 3-heffing te komen, die tot
en met 2024 moet blijven. Hierna moet de heffing op grond van werkelijk behaald rendement gaan
plaatsvinden.
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Automatisch opleggen aanslagen wel ambtelijk verzuim
maar toch na te vorderen

 

 21 april 2022 

Ondanks het ontbreken van het nieuwe feit kan de inspecteur volgens Hof Den Haag in de volgende
zaak toch navorderen omdat sprake is van een "kenbare" fout.

Een DGA had een hoge rekening-courantschuld bij zijn BV. De schuld was in 2014 toegenomen met € 355.567
en in 2015 met € 111.131. De DGA voerde overleg met de inspecteur over kwijtschelding van de schuld
eventueel in combinatie met een aflossing van resterende schulden. In zijn aangiften IB 2014 en 2015 nam de
DGA de toename van de schuld niet op als voordeel uit a.b. De aanslagen werden geautomatiseerd conform de
aangifte opgelegd. Nadat de DGA in 2017 vragen van de Vpb-inspecteur had beantwoord over een
voorgenomen afwaardering van de schuld met bijna € 2 mln, legde de IB-inspecteur in 2019
navorderingsaanslagen IB op over 2014 en 2015 aan de DGA, waarin hij de toename van de schuld als regulier
voordeel uit a.b. belastte. De DGA ging in beroep.

Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2022:59) besliste dat de inspecteur voor 2014 een nieuw feit had, ook al was
de DGA ten tijde van het opleggen van de aanslag IB 2014 in overleg met de inspecteur over de schuld. Uit de
aangifte IB 2014 bleek niet dat de schuld in dat jaar verder was toegenomen. Voor het jaar 2015 had de
inspecteur echter géén nieuw feit voor navordering. Volgens het Hof was het niet-tegenhouden van de
automatische aanslagregeling na het bekend raken met de toename van deschuld en het feit dat de financiële
positie van de DGA al onderwerp van onderzoek was, een ambtelijk verzuim dat navordering verhinderde.
Navordering bij de DGA was volgens het Hof toch mogelijk, omdat sprake was van een kenbare fout als bedoeld
in artikel 16, lid 2, letter c, AWR. De DGA kon in redelijkheid niet menen dat de aanslag voor 2015 op goede
gronden was vastgesteld. In de loop van 2017 was tussen de gemachtigde van de DGA en de inspecteur
uitgebreid gecorrespondeerd en overlegd om tot een afwikkeling van de schuld te komen. Ook had de
gemachtigde op de zitting toegegeven dat hij wist dat de toename van de schuld in 2015 niet zou kunnen
worden terugbetaald aan de BV. Omdat de te weinig geheven belasting meer dan 30% bedroeg van de
verschuldigde belasting, was aan het kenbaarheidsvereiste voldaan, zodat de voor 2015 wel kon navorderen.
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Voorkom belastingrente, vraag vóór 1 mei om VA!

 

 21 april 2022 

Van 1 oktober 2020 tot en met 1 januari 2022 bedroeg het tarief van de belastingrente voor de
vennootschapsbelasting (VPB) 4%. Sinds 1 januari 2022 geldt weer het oude tarief van 8%. Moet u
VPB-aangifte doen voor uw BV en moet u ook nog een bedrag betalen? Dan kunt u belastingrente
voorkomen door vóór 1 juni van het volgende jaar een correcte aangifte in te dienen. Let er wel op dat er
andere data gelden voor de berekening van de belastingrente. U kunt de belastingrente ook voorkomen
door vóór 1 mei een voorlopige aanslag (VA) aan te vragen, als u die nog niet heeft gehad. Een VA kunt u
op drie manieren aanvragen:

• U vult een formulier in op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
• Kunt u niet in het portaal, dan vult u het aanvraagformulier voor 2021 in via de website van de
Belastingdienst.
• U vraagt de VA aan via uw boekhoudsoftware of via uw belastingadviseur.

U kunt deze drie manieren ook gebruiken voor het aanpassen van uw VA over 2022. Misschien heeft uw
BV - net als veel andere BV’s - aan het begin van het jaar een VA van de Belastingdienst ontvangen. De
Belastingdienst baseert die aanslag op gegevens uit voorgaande jaren. Door de coronacrisis kan het zijn
dat de winst dit jaar weer flink afwijkt van de resultaten uit het verleden. U doet er dus goed aan om dat
tijdig aan te laten passen. Dit jaar geldt overigens een betalingskorting (van 0,01% tot 1 juli 2022) als u
de VA in één keer betaalt. Vanaf 2023 verdwijnt deze korting. 
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Borgstelling failliet concern onzakelijk dus geen aftrek in
box 1

 

 21 april 2022 

Rechtbank Noord-Holland weigert de aftrek van een betaling uit hoofde van een borgstelling door
een aandeelhouder, omdat de borgstelling onzakelijk was. 

De BV van een DGA vormde met haar dochtermaatschappijen een groep die hijskranen bouwde. De bank
verleende in 2006 een kredietfaciliteit van € 2 mln aan de groep. De groep stelde daarbij zekerheden waarvoor
de DGA zich richting de bank borg stelde voor € 150.000. In 2011 en 2012 werd de kredietovereenkomst
verhoogd tot ruim € 2,7 mln, maar in 2013 werd de groep failliet verklaard. De DGA betaalde in maart 2014 €
60.000 aan de bank, waarna de bank hem finale kwijting verleende. De DGA nam in zijn aangifte IB 2014 de
betaling voor de borgstelling op als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. De inspecteur weigerde de
aftrek.

Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:12355) vond het niet aannemelijk dat een onafhankelijke
derde ten tijde van de borgstellingsovereenkomst bereid was geweest onder dezelfde voorwaarden eenzelfde
(debiteuren)risico uit borgstelling te aanvaarden als de DGA had gedaan. Er was namelijk een negatief
vermogen van € 77.327 op een balanstotaal van € 3.150.490 in de geconsolideerde jaarrekening 2006 van de
groep. Bovendien had de DGA geen zekerheden in verband met de borgstelling bedongen, en kon de groep ook
geen zekerheden aan de DGA aanbieden omdat alle zekerheden al aan de bank waren verstrekt. Dat de
borgstelling nodig was om de totale bankfinanciering rond te krijgen, was geen bijzondere omstandigheid. De
borgstelling was onzakelijk en de betaling van de DGA aan de bank was niet aftrekbaar.

Commentaar
Een borgstelling valt niet onder de tbs-regeling als deze zich in de kapitaalsfeer afspeelt. Daarvan zal in ieder
geval sprake zijn als (a) de aandeelhouder – mede gezien zijn vermogenspositie of die van de BV – door borg
te staan voor zijn BV in wezen geen reële prestatie verricht, of (b) als het risico dat de aandeelhouder met de
borgstelling loopt, door een onafhankelijke derde, onder vergelijkbare omstandigheden, bij geen enkele
winstonafhankelijke borgstellingsvergoeding zou zijn genomen, of (c) als de aandeelhouder de borgstelling
onder zodanige omstandigheden is aangegaan dat het hem meteen duidelijk moet zijn geweest dat hij voor het
geheel of voor een gedeelte van de schuld waarop de borgstellingsovereenkomst betrekking heeft, zal worden
aangesproken. Mocht de borgstelling niet in box 1 vallen dan valt de borgstelling in box 2 en verhoogt het de
verkrijgingsprijs van de a.b.-aandelen.
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Aftrekuitsluiting van € 1.500 voor fiscale partner van
ondernemer geen discriminatie

 

 21 april 2022 

De Hoge Raad heeft beslist dat de beloning van € 1.500 die een ondernemer aan zijn echtgenote
betaalde voor de arbeid die zij in zijn onderneming verrichtte, niet aftrekbaar was.

Een ondernemer betaalde zijn echtgenote
jaarlijks € 1.500 voor haar werkzaamheden
voor de onderneming, die enkele uren per
week in beslag namen. In zijn aangiften IB
claimde hij aftrek van die vergoeding.
Volgens de ondernemer ging het om een
vrijwilligersvergoeding. Hof Den Haag was
het daar niet mee eens. Op grond van
artikel 3.16, lid 4, Wet IB 2001 was de
vergoeding van arbeid door de partner van
de belastingplichtige niet aftrekbaar als die
lager was dan € 5.000. De ondernemer ging
in cassatie maar zonder succes.

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:273)
besliste dat er geen verband was tussen de
aftrekbeperking en de uitsluiting van
vrijwilligers van het begrip werknemer voor
de heffing van LB. De Hoge Raad was het
ook niet met de ondernemer eens dat
sprake was van een verboden ongelijke
behandeling aangezien artikel 3.16, lid 4,
Wet IB 2001 ertoe leidde dat vergoedingen
van minder dan € 5.000 die werden betaald
aan de echtgenote niet aftrekbaar waren en
vergoedingen van minder dan € 5.000 die werden betaald aan andere personen wel. Uit de wetsgeschiedenis
volgde dat de regering het om redenen van uitvoerbaarheid en controle onwenselijk vond om de toets of een
aan de meewerkende echtgenoot betaalde beloning aan deze voorwaarden voldeed, over te laten aan de
uitvoering en de rechtspraak. Bij beloningen tussen echtgenoten moest bovendien worden vastgesteld of de
werkzaamheden waarvoor de beloningen waren betaald het kader van de onder echtgenoten gebruikelijke
wederzijdse hulp en bijstand te buiten ging.

Commentaar
Op grond van artikel 3.16, lid 4, Wet IB 2001 komt bij het bepalen van de winst niet in aftrek de kosten en
lasten die verband houden met vergoeding van arbeid door de partner van de belastingplichtige, als de
vergoeding lager is dan € 5000. Met andere woorden: De ondernemer die kosten en lasten die verband houden
met vergoeding van arbeid door zijn of haar fiscale partner in aftrek wil brengen, moet ten minste € 5.000 aan
zijn partner betalen. Zonder deze regeling zou de ondernemer die een partner heeft altijd € 4.999 in mindering
op zijn winst kunnen brengen, want elke partner van een ondernemer verricht wel werkzaamheden voor de
onderneming van zijn of haar partner. 
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Eigenwoningvrijstelling (jubelton) verdwijnt in 2024!

 

 21 april 2022 

De schenkingsvrijstelling eigen woning die mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen krijgen, ook wel de
jubelton genoemd, bedraagt € 106.671 (in 2022). Per 1 januari 2023 gaat deze omlaag naar € 27.231. In
2024 verdwijnt de vrijstelling helemaal. Als de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 naar € 27.231
gaat, moeten ouders een keuze maken tussen het belastingvrij schenken van dat bedrag voor een eigen
woning of het bedrag zoals hieronder beschreven ter vrije besteding. U kunt straks dus niet op beide
vrijstellingen een beroep doen. Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar nu eenmalig €
27.231 belastingvrij schenken. De kinderen mogen zelf beslissen wat ze met dit bedrag doen. Een
voorwaarde hierbij is dat het kind niet eerder een van deze 'verhoogde vrijstellingen' heeft gebruikt voor
een schenking van de ouders:

• de belastingvrije schenking voor de eigen woning (maximale vrijstelling € 106.671); of
• de belastingvrije schenking voor een dure studie (maximale vrijstelling € 56.724). 
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Wanneer kan ik een ambtshalve vermindering
aanvragen?

 

 21 april 2022 

Ik heb mijn aangifte ingediend en
daarin een bepaald standpunt
ingenomen, maar nu blijkt dat mijn
standpunt toch niet helemaal klopte en
nadelig uitpakt. De bezwaartermijn is
echter al voorbij. Kan ik nu om een
ambtshalve vermindering vragen?

Antwoord
Een onbedoelde fout kunt u meestal nog
makkelijk herstellen als u in de bezwaar- of
beroepstermijn zit. Mochten de termijnen
echter al zijn verstreken, dan zal dit een
stuk lastiger worden. In dat geval kunt u
aan de belastinginspecteur vragen of hij de
fout ambtshalve wil corrigeren. De
inspecteur zal uw aangifte of aanslag
aanpassen als duidelijk is dat de aangifte of
aanslag niet juist is en dat u een fout heeft
gemaakt. Naast het indienen van een
verzoek is dit ook mogelijk als de
inspecteur uit eigen beweging een correctie
wil doorvoeren of naar aanleiding van een
niet-ontvankelijk bezwaarschrift of verzoek.
Hiervan is sprake als het bezwaarschrift of
het verzoek niet voldoet aan de formele vereisten.
Een ambtshalve vermindering is niet altijd mogelijk. Zo zal de inspecteur geen vermindering kunnen geven bij
nieuwe jurisprudentie of een nieuw beleidsbesluit. Mocht de aangifte echter nog niet onherroepelijk vaststaan,
dan heeft u nog wel de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen of een verzoek te doen om
ambtshalve vermindering of teruggaaf.
U moet het verzoek tot ambtshalve vermindering wel op tijd indienen. U kunt het verzoek doen tot vijf jaar na
het jaar waarover de aanslag of beschikking gaat. Bij de erfbelasting heeft u echter de tijd tot vijf jaar na de
overlijdensdatum en bij de schenkbelasting tot vijf jaar na de datum waarop de schenking is gedaan.
Sinds een aantal jaren is het verzoek om ambtshalve vermindering van IB in de wet geregeld, waarbij tegen
een afwijzing van uw verzoek om ambtshalve vermindering door de inspecteur bezwaar en beroep openstaat.
Dus als het op een bezwaarprocedure aankomt heeft u ook gewoon de daarbij behorende rechten, zoals worden
gehoord. 
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Contractloon verwerken in aangifte loonheffingen

 

 21 april 2022 

Weet u in welke rubriek in de aangifte loonheffingen u het contractloon van een werknemer moet
vermelden en welke looncomponenten wel en niet behoren tot het contractloon? En wat doet u in het
geval van deeltijdwerk of als er geen vast contractloon per periode is overeengekomen?

De Belastingdienst legt in een handreiking op het online platform Forum Salaris uit hoe u dit allemaal moet
verwerken in de aangifte loonheffingen. Voor de loonheffingen is het contractloon het vast
overeengekomen brutoloon zoals dat is afgesproken in de (collectieve) arbeidsovereenkomst, of zoals het
voortvloeit uit een publiekrechtelijke aanstelling of fictieve dienstbetrekking.

Eén van de voorbeelden in de handreiking laat zien wat u moet doen als het afgesproken loontijdvak voor
het contractloon afwijkt van het aangiftetijdvak. In dat geval rekent u het contractloon om naar het
aangiftetijdvak. Daarvoor gebruikt u de volgende omrekenfactoren: een jaar is 260 dagen, 52 weken, 13
perioden van vier weken of 12 maanden. Stel, het overeengekomen contractloon is € 600 per week en u
doet aangifte per maand. Het aan te geven contractloon in de aangifte loonheffingen per maand bedraagt
dan € 600 x 52/12 = € 2.600. 
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Verrekening dividendbelasting met VPB beperkt

 

 21 april 2022 

Uw BV kan de verschuldigde dividendbelasting (en ook kansspelbelasting) als voorheffing verrekenen met de
verschuldigde VPB. Maar daar is vanaf 2022 wel iets in veranderd. De verrekening van dividendbelasting is
namelijk beperkt tot ten hoogste de in een jaar verschuldigde VPB. Hoe zit dit precies?

Belastingplichtigen in de VPB kunnen de van hen geheven 15% dividendbelasting (en kansspelbelasting) als
voorheffing met de door hen verschuldigde VPB verrekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BV's die een
effectenportefeuille bezitten, waarbij het belang in andere ondernemingen minder is dan 5% (denk aan
beursaandelen). 
Door die verrekening verlaagt voor uw BV de door haar verschuldigde VPB of het leidt tot een teruggaaf van de
te veel betaalde belasting (als er verlies door de bv wordt geleden). 

Actie ondernomen door kabinet
In het buitenland gevestigde lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de VPB maar zich wel in een
vergelijkbare positie bevinden als VPB-plichtigen hebben deze verrekeningsmogelijkheid echter niet. Door het
Sofina-arrest kwam het kabinet tot de conclusie dat dit niet strookt met het EU-recht. En is er actie
ondernomen. 
In het Sofina-arrest gaf het Hof van Justitie aan dat de Franse dividendbelastingwet in strijd was met het
Europees recht omdat wel Franse dividendbelasting werd geheven over dividenden ontvangen door een niet in
Frankrijk gevestigd lichaam, terwijl dividenden ontvangen door een wel in Frankrijk gevestigd lichaam aan het
einde van het boekjaar waarin zij waren ontvangen alleen werden belast op voorwaarde dat dit Franse lichaam
in dat boekjaar winstgevend was geweest. In deze zaak ging het om in België gevestigde verlieslatende
portfolio-aandeelhouders die dividenden vanuit Frankrijk ontvingen.

Het kabinet zag met dit arrest de bui al hangen. Er waren namelijk veel gelijkenissen tussen het Franse
verrekeningssysteem en het Nederlandse systeem. En dit zou leiden tot een flink budgettair risico voor ons land.
Daarom koos het kabinet eieren voor zijn geld en diende een nieuw wetsvoorstel in. Dit voorstel is aangenomen
en op 1 januari 2022 in werking getreden.

Verlies? Dan volgt beschikking
Vanaf dit jaar geldt nu: pas wanneer uw BV winst maakt, wordt de ingehouden Nederlandse dividendbelasting
alsnog verrekend. Maakt uw BV verlies? Dan geeft de Belastingdienst een beschikking af van de Nederlandse
dividendbelasting die later verrekend kan worden. De verrekening vindt pas plaats zodra u weer winst maakt in
de VPB. Als uw BV dus verlies blijft lijden, kan het voorschot nooit worden verzilverd. Een soortgelijke regeling
bestaat al voor de buitenlandse dividendbelasting.
Als in een later jaar VPB verschuldigd is, moet de vennootschapsbelastingplichtige eerst de dividendbelasting
van het betrokken jaar verrekenen voordat hij de niet-verrekende bedragen van voorgaande jaren mag
verrekenen.
Krijgt uw BV met deze situatie te maken? Misschien heeft u nog een andere BV die wel winst maakt en kan een
fiscale eenheid voor de VPB uitkomst bieden.

Alleen van toepassing voor ...
De verrekeningsbeperking is alleen van toepassing op belastingplichtigen die:
• geen VPB verschuldigd zijn omdat zij bijvoorbeeld verliezen lijden of recht hebben op voorkoming van dubbele
belasting; of
• wel VPB verschuldigd zijn, maar het verschuldigde bedrag lager is dan de te verrekenen bronbelasting; en
• een aandelenbezit hebben van minder dan 5% in een in Nederland gevestigd lichaam dat inhoudingsplichtig is
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voor de dividendbelasting.

Effect op portfolioaandeelhouders
Deze regeling zal voornamelijk effect hebben op ‘portfolioaandeelhouders’, dit zijn
vennootschapsbelastingplichtigen die aandelen houden die minder dan 5% van het aandelenkapitaal van een
lichaam (hetgeen vaker voorkomt bij verzekeraars/institutionele beleggers) behelzen.
Vennootschapsbelastingplichtigen die geen portfolio-aandelen in bezit hebben zullen niet met deze wijziging in
aanraking komen.
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Wetsvoorstel toekomst pensioen bij Tweede Kamer

 

 21 april 2022 

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, dat een uitwerking is van het Pensioenakkoord, is ingediend
bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil met het wetsvoorstel een aantal cruciale pensioenproblemen
aanpakken. Het wetsvoorstel zorgt dan ook voor een aantal ingrijpende veranderingen in het nieuwe
pensioenstelsel:

• De doorsneepremiesystematiek verdwijnt en de middelloon- en eindloonregelingen zijn niet meer
toegestaan. 
• Bij de beschikbare premieregeling geldt voor alle werknemers eenzelfde percentage aan premie. Dit
moet het pensioen transparanter en persoonlijker maken. Iedere deelnemer krijgt een eigen
pensioenrekening.
• Het nabestaandenpensioen wordt een verzekering die doorloopt tijdens verlof en werkloosheid. De
partner van de overledene heeft vanaf dag 1 recht op de helft van het salaris als nabestaandenpensioen.
• Zelfstandigen zonder personeel krijgen meer ruimte om voor hun pensioen te sparen in de derde pijler
(door middel van onder andere een lijfrente), waarvoor zij de betaalde premies kunnen aftrekken in de
aangifte inkomstenbelasting. Er is voorgesteld dit te verhogen van maximaal 13,3% van de
premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag) naar 30%. 

Deze nieuwe pensioenregels gaan op z’n vroegst per 1 januari 2023 in. De sociale partners en
pensioenuitvoerders krijgen dan vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe
wetgeving, dus tot 1 januari 2027, de zogenoemde transitieperiode.
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Speelgoed en knutselspullen aftrekbaar bij oppas-oma
maar luiers niet

 

 21 april 2022 

Een oppas-oma werkzaam als gastouder voor haar eigen kleinkinderen kan de kosten van speelgoed
en knutselspullen als zakelijke kosten in aftrek brengen, zo beslist Rechtbank Noord-Holland in de
volgende zaak.

Een oma verzorgde in 2016 als gastouder in
haar eigen woning gedurende vijf dagen in
de week de opvang van haar zes
kleinkinderen. De oma en de twee
vraagouders, haar twee dochters, waren
door bemiddeling door een
gastouderbureau met elkaar gekoppeld. In
haar aangifte IB 2016 gaf de oma in
verband met haar werkzaamheden als
gastouder een resultaat uit overige
werkzaamheden aan en bracht daarop €
11.396 aan kosten in mindering. De
inspecteur beperkte de aftrek tot € 5.541 (€
250 waskosten, € 155 elektriciteit, € 155
waterverbruik, € 940 voeding en € 4.041
vervoerskosten). De oppas-oma ging in
beroep en bepleitte een hogere aftrek.
Aftrekbaar waren volgens haar ook de
kosten van slijtage van het meubilair,
elektriciteit, verwarming en water,
schoonmaakkosten, kosten van de aanschaf
van speelgoed, knutselspullen en luiers.

Rechtbank Noord-Holland
(ECLI:NL:RBNHO:2022:574) stelde de
oppas-oma gedeeltelijk in het gelijk. De kosten van slijtage van het meubilair, elektriciteit, verwarming, water
en schoonmaak vielen onder de aftrekbeperking van artikel 3.16, lid 1, Wet IB 2001, omdat geen sprake was
van een kwalificerende werkruimte. De Rechtbank accepteerde wel een aftrek van € 833 voor de aanschaf van
speelgoed en knutselspullen, omdat de uitgaven hiervoor in het kader van de kinderopvang als zakelijke kosten
konden worden aangemerkt. Dat de vrouw ook de oma was van de kinderen, was hiervoor niet van belang.
Kosten voor luiers waren niet aftrekbaar omdat deze kosten doorgaans werden betaald door de vraagouders. 

 

34 © Rendement Uitgeverij BV

https://www.belastingbelangen.nl/


 

Pensioenpremie niet meer afhankelijk van leeftijd

 

 21 april 2022 

Als het aan het kabinet ligt, gaat de verschuldigde premie voor alle pensioendeelnemers een gelijk
percentage van het loon bedragen. Met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen, dat een uitwerking
is van het Pensioenakkoord, komt er een einde aan de doorsneesystematiek. Daarbij bepalen de
tijdsevenredige opbouw en leeftijdsonafhankelijkheid de hoogte van de premie. Door de voorgestelde
wetswijziging betaalt niemand meer een te hoge premie (dit geldt vooral voor jongeren) of te lage premie
(dit geldt vooral voor ouderen). Er gelden wel twee uitzonderingen op de leeftijdsonafhankelijke premies:

• Bij risicoverzekeringen kunnen leeftijdsonafhankelijke premies juist tot herverdeling tussen
leeftijdsgroepen leiden. 
• Voor bestaande deelnemers in premieregelingen en in uitkeringsovereenkomsten die door een
verzekeraar worden uitgevoerd, en die vóór de inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel al bestaan.

Deelnemers die op het moment van de transitie rond 45 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor
compensatie. Door de wetswijziging krijgen ze namelijk te maken met een lagere pensioenopbouw
naarmate zij ouder worden. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in werking treden. De
sociale partners en pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2027 nog de tijd om de pensioenregelingen
aan te passen aan de nieuwe wetgeving. 
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Vier jaar de tijd om pensioenregels aan te passen

 

 21 april 2022 

Bent u als werkgever aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dan hoeven uw werknemers niet in te
stemmen met de wijziging van de pensioenregeling. De sociale partners komen een wijziging overeen,
waarna het bedrijfstakpensioenfonds het pensioenreglement wijzigt. De aangesloten werkgevers en hun
werknemers moeten de gewijzigde pensioenregeling naleven. Hetzelfde geldt voor
beroepspensioenregelingen. 

Als u een pensioenregeling heeft bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling, zullen deze partijen u
een voorstel doen voor wijziging van de pensioenregeling. Deze kunt u als uitgangspunt gebruiken voor
een arbeidsvoorwaardelijk overleg met uw werknemers. Het staat u vrij om – binnen de kaders van de
nieuwe wet – afwijkende afspraken te maken. Voor een wijziging van de pensioenregeling is instemming
van de werknemers vereist, tenzij er sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding. U moet voor de
wijziging een voldoende zwaarwegend belang hebben, zoals gewijzigde pensioenwetgeving of verplichte
toetreding tot een bedrijfstakpensioenfonds. Ontbreekt er een eenzijdig wijzigingsbeding, dan kunt u nog
een beroep doen op het goed werkgeverschap.
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Bij geregistreerde partners eerst ingediende aangifte
bepalend voor woning in box 1

 

 21 april 2022 

Een geregistreerd partnerschap leidt tot fiscaal partnerschap, waardoor niet samenwonende
partners maar één woning als eigen woning in aanmerking kunnen nemen. 

Een man en een vrouw hadden een relatie
maar zij woonden niet op hetzelfde adres.
In 2014 waren zij een geregistreerd
partnerschap aangegaan, maar de man
merkte in zijn aangiften IB 2016 de vrouw
niet aan als fiscale partner. Daarnaast
stelde hij dat zijn box 3-vermogen moest
worden verlaagd omdat de woning waarin
hij woonde als eigen woning in box 1 moest
worden aangemerkt. De inspecteur stelde
dat de man en de vrouw in 2016 wel
elkaars fiscale partners waren en dat maar
één woning in box 1 kon worden
opgenomen. De man ging in beroep.

Rechtbank Noord-Holland
(ECLI:NL:RBNHO:2022:1347) besliste dat
in 2016 sprake was van fiscaal
partnerschap, ook al stonden de man en de
vrouw niet op hetzelfde adres ingeschreven
in het BRP en voerden zij geen
gezamenlijke huishouding. Het
geregistreerd partnerschap leidde tot fiscaal
partnerschap. Dit betekende dat de man en
de vrouw maar één woning tot hun
hoofdverblijf als eigen woning konden aanmerken. Doordat zij beiden hun "eigen" woning in hun aangifte als
eigen woning in box 1 hadden aangemerkt, hadden zij geen gezamenlijke keuze uitgebracht voor één van beide
woningen. In dat geval moest volgens de Rechtbank de woning van degene die als eerste zijn aangifte had
ingediend als eigen woning in box worden aangemerkt. De vrouw had als eerste haar aangifte IB 2016
ingediend. Daarom kon de woning van de man niet als (zijn) eigen woning worden aangemerkt, maar behoorde
die woning tot zijn box 3-vermogen.

Commentaar
Geregistreerde partners zijn op grond van de AWR elkaars fiscale partners, ongeacht of zij op hetzelfde adres
staan ingeschreven in en geen gezamenlijke huishouding voeren. Bepalingen in de belastingwet die
rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan of de beëindiging van een huwelijk zijn van ook van
toepassing op het aangaan, het bestaan of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. In geval van
een notarieel samenlevingscontract is de partnerregeling pas van toepassing als beiden staan ingeschreven op
hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen. 
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Wie kan gebruikmaken van de willekeurige afschrijving?

 

 21 april 2022 

Kan ik als startend ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) gebruikmaken van de willekeurige
afschrijving?

Antwoord
De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de
zelfstandigenaftrek voor starters (startersaftrek). Er geldt per kalenderjaar een maximaal willekeurig
afschrijfbaar investeringsbedrag van € 332.994 in 2022. Over het meerdere is geen willekeurige afschrijving
mogelijk.

Als ondernemer bepaalt u zelf welk deel van een bedrijfsmiddel u in een boekjaar afschrijft, onafhankelijk van
de werkelijke levensduur. Zo kunt u er dus ook voor kiezen om een bepaald bedrijfsmiddel in één jaar af te
schrijven. Normaal gesproken zou u van een vast percentage per jaar moeten uitgaan (meestal 20% per jaar).
In totaal kunt u dus over maximaal € 332.994 per jaar willekeurig afschrijven. Over gebouwen mag u maar tot
de bodemwaarde afschrijven. Aangezien de afschrijvingskosten ten laste komen van de winst, kunt u door de
willekeurige afschrijving de te betalen IB in een betreffend jaar beïnvloeden.

Houd wel rekening met de volgende regels:
• U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u kocht in de jaren dat u startersaftrek kon
krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).
• Over bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de Investeringsaftrek, kunt u niet willekeurig
afschrijven.
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Gezamenlijke economische eigendom woning
aangetoond: geen overdrachtsbelasting

 

 21 april 2022 

Verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden beslist in de volgende zaak dat de toedeling aan een vrouw van
een door voormalige samenwonenden gezamenlijk verkregen woning vrijgesteld was van
overdrachtsbelasting.

Een man en vrouw hadden sinds 1978 een relatie. Zij waren op enig moment gaan samenwonen. In maart
2004 sloten zij een samenlevingsovereenkomst. Tijdens de periode van samenwonen, kreeg de man op 1 maart
2012 het recht van erfpacht op een woning. In 2017 gingen ze uit elkaar. Kort daarna verkreeg de vrouw voor
€ 205.000 het recht van erfpacht op de woning. De vrouw stelde dat de verkrijging was vrijgesteld van
overdrachtsbelasting op grond van artikel 15, lid 1, onderdeel g, WBR (vrijstelling samenwoners). De zaak
kwam bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:888). Volgens de Hoge Raad moest onder "gezamenlijke verkrijging"
in de zin van artikel 15, lid 1, onderdeel g, WBR ook worden verstaan de gezamenlijke verkrijging van
economische eigendom. Als het stel was overeengekomen dat de vrouw bij de levering van de woning aan de
man in 2012 voor 40% economisch gerechtigd tot de woning was geworden, was het niet uit te sluiten dat de
vrouw en de man de economische eigendom van die woning toen gezamenlijk hadden verkregen in de
verhouding 60% voor de man en 40% voor de vrouw. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof
Arnhem-Leeuwarden. 

Het verwijzingshof (ECLI:NL:GHARL:2022:1089) stelde de vrouw in het gelijk. In het op 15 november 2017
opgemaakte convenant was expliciet opgenomen dat de facto een gemeenschap van goederen was ontstaan.
Daarin waren alle bezittingen van de man en de vrouw betrokken en was de waarde daarvan daadwerkelijk in
de verhouding 40-60 verdeeld. Daarnaast sloot de verdeling van de waarde van de bezittingen in het convenant
aan bij de inkomensverhouding zoals deze tijdens de samenwoning was geweest. De vrouw had aannemelijk
gemaakt dat al vóór 1 maart 2012 - in ieder geval stilzwijgend - was overeengekomen dat al hun bestaande en
toekomstige bezittingen in de verhouding van de inkomens gemeenschappelijke economische eigendom zouden
zijn en dat die verhouding ook toen al 40-60 was. De op 1 maart 2012 door de man in eigendom verkregen
woning viel daar ook onder, zodat de waardeontwikkeling en de baten en lasten van die woning de vrouw vanaf
dat tijdstip voor 40% waren aangegaan.
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Verlegging heffingsmoment aandelenopties ingevoerd
per 2023

 

 21 april 2022 

Het kabinet wil het heffingsmoment op aandelenoptierechten bij start-ups en scale-ups verleggen naar het
moment waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Op deze manier wordt het aantrekkelijker om
aandelenoptierechten als loon te verstrekken. De wet die hiervoor moest zorgen zou per 1 januari 2022 in
werking treden. Maar de stemming hierover in de Tweede Kamer werd vorig jaar uitgesteld, omdat de
Kamerleden hier nog wat vragen over hadden. Ze vreesden onder meer dat de regeling vooral gebruikt zal
worden door grote ondernemingen, waarvoor de regeling juist niet bedoeld is. De staatssecretaris heeft
meerdere mogelijkheden verkend om enerzijds de uitvoeringslasten te beperken en anderzijds de
generieke toepassing te beperken en daarbij de voor- en nadelen gewogen, maar heeft toch besloten het
wetsvoorstel niet te wijzigen. Wel wordt de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 1 januari 2023.
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