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Gelezen: "Nederigheid is niet minder over jezelf denken, je denkt gewoon minder aan jezelf."

Inkomstenbelasting/Toeslagen/Vennootschapsbelasting

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) Energieinvesteringsaftrek (E IA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn
subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36
procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de

aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
VAM l L

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen
vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de
fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.
Combinatie MIAenVAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide
regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan
alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/ofVAMIL. leder jaar verschijnt een
nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.
Voorwaarden

ledere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe
gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering
voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:
• Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het
bedrijfsmiddel.
Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
zijn.

• U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieuinvesteringsaftrek tegelijk krijgen.
Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in
energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor
ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
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Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die
investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u
van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2017 is de aftrek 55% van de
investering (aanschaf- en voortbrengingskosten), voor 2018 54,5% en voor 2019 is de aftrek 45%.
Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4
voorwaarden:

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden
van de internetsite van RVO.nl.

U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieuinvesteringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA.
Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen
besparen en een algemene besparingsnorm halen
de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden
Hoe maakt u gebruik van de regeling(en)?

l. Binnen 3 maanden na de opdrachtbevestiging van investering doet u een melding bij RVO.nl.
2. U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
3. U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over
uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.

Omzetbelasting

Fiscus moet bsn van zzp'er voor 2020 uit het btw-nummer halen

De Belastingdienst redde het vorig jaar niet om het burgerservicenummer (bsn) voor l januari 2019
uit het btw-nummer van zzp'ers te halen. Door de rechtbank van Amsterdam is de eis op tafel gelegd
om dat voor l januari 2020 wel gerealiseerd te krijgen. Daarmee lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens
aan het langste eind te trekken in het geschil met het ministerie van Financiën.

Afgelopen december legde de Autoriteit Persoonsgegevens een verwerkingsverbod op aan minister
Wopke Hoekstra van Financiën. Hij wordt door de gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk
gehouden voor het verhoogde risico op identiteitsfraude. Via het btw-nummer kunnen
buitenstaanders makkelijk het btw-nummer achterhalen en misbruiken. De cijferreeks is verwerkt in
het btw-nummer van zzp'ers en ondernemers dat op facturen en websites vermeld moet worden.
In strijd met AV6

De advocate, die het de afgelopen jaren in de rechtszaal tegen het ministerie opnam, stelt dat het
systeem niet verenigbaar is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Uitvoeringswet AVG (UAVG). Voorheen was dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder al aan dat de
Belastingdienst het met voorrang moest oppakken.
Hoewel de staatssecretaris van Financiën Menno Snel in april 2018 al onderzoek liet doen naar de
mogelijkheden om het systeem aan te passen, stuitte hij ook op veel verzet.

^

^r v

ALTHOF
Accountants & Adviseurs

Tegenstanders binnen het ministerie waarschuwden dat een wijziging de continuïteit van het proces
van btw-heffing in gevaar kan brengen.

Voor l januari 2020 moet de fiscus nu niet alleen zorgen dat het bsn uit het btw-nummer verdwijnt,
ook moeten er nieuwe btw-nummers toegekend worden aan de ruim 1,2 miljoen parttime en
fulltime zzp'ers in Nederland.

Belastingrente over btw-teruggaaf 2018 vanaf l april mogelijk

In beginsel moet de Belastingdienst binnen acht weken beslissen op een verzoek om btw-teruggaaf.
Doet de Belastingdienst dit niet, dan heeft de ondernemer vanaf l april 2019 onder voorwaarden
recht op vergoeding van belastingrente.
. De voorwaarden waaraan de ondernemer moet voldoen zijn:
de acht weken zijn verstreken sinds de ontvangst door de Belastingdienst van het verzoek om
btw-teruggaaf, én

de drie maanden zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar of boekjaar waarop de
btw-teruggaaf betrekking heeft.

Voor een btw-teruggaaf over het kalenderjaar 2018 ontstaat dus recht op vergoeding van
belastingrente vanaf l april 2019 als op dat moment of enig moment daarna acht weken zijn
verstreken na ontvangst door de Belastingdienst van het verzoek om btw-teruggaaf.
Vanaf l juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) gaat per l januari 2020 veranderen. Ondernemers die
zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe KOR kunnen vanaf l
januari 2020 dan de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling toepassen. Dit aanmelden kan vanaf l
juni 2019.
Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten voor

hen verminderen. Daarom is besloten de KOR, die voor de BTW geldt, aan te gaan pakken.In de
bijlage van de Miljoenennota 2018 is een voorstel opgenomen waardoor de KOR flink gaat wijzigen.
Vanaf 2020 wordt namelijk de omzet bepalend voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het
bedrag van deze omzet is € 20.000 geworden. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen
BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte te doen. Dat vermindert dus de administratieve
verplichtingen.
Bv kan ook beroep doen op KOR-regeling

Kiest een ondernemer voor de nieuwe vrijstellingsregeling, dan moet hij rekening houden met de
volgende aspecten:

Hij mag geen BTW meer in rekening brengen aan zijn klanten.
Hij kan de aan hem in rekening gebrachte BTW door andere ondernemers niet aftrekken of
terugvragen bij de Belastingdienst.
Hij hoeft geen BTW-aangifte meer in te dienen.

De wijziging van de KOR gaat ook voor alle rechtsvormen gelden. Een bv kan er dus straks een beroep
op doen. Kiest een ondernemer voor de nieuwe KOR, dan geldt deze in ieder geval voor minstens
driejaar.

KOR-ondernemer wordt automatisch aangemeld
Een ondernemer die nu al de KOR toepast hoeft zich niet aan te melden. De Belastingdienst meldt

deze ondernemers automatisch aan. Ze krijgen echter nog wel een brief met uitleg over de nieuwe
regeling waarin ook is opgenomen wat ze moeten doen als ze de vrijstellingsregeling niet willen
toepassen.
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Lonen en Salarissen
Wat is de status van de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk
en het ontslagrecht. Maar wanneer weet u zeker dat uw organisatie met deze regels te maken krijgt?
Begin februari werd de WAB aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt op dit
moment bij de Eerste Kamer, maar zij heeft hier nog niet over gestemd. De Eerste Kamer streeft
ernaar om de behandeling van het wetsvoorstel voor juni 2019 af te ronden. Dit betekent dat voor
die tijd duidelijk moet zijn of de regels uit het wetsvoorstel in de huidige vorm doorgaan. Hier vindt u
een overzicht van de maatregelen die in de WAB zijn opgenomen.
Ketenbepaling heeft onmiddellijke inwerkingtreding

Stemt een meerderheid van de Eerste Kamer in met de WAB, dan gaat het wetsvoorstel per l januari
2020 in. Voor de meeste maatregelen geldt een onmiddellijke inwerkingtreding. Voor de
ketenbepaling betekent dit bijvoorbeeld dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na l
januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar (in plaats van twee jaar) van toepassing is, ook als de
arbeidsovereenkomst is aangegaan voor l januari 2020.
Wanneer gelden nieuwe regels transitievergoeding?
Voor de berekening van de transitievergoeding geldt dat de dag waarop een UWV-procedure is
gestart of het ontbindingsverzoek is ingediend bepalend zijn voor het toepassen van de oude of de
nieuwe regels. Ontvangt UWV de aanvraag van de werkgever vóór l januari 2020, dan gelden de
oude regels. Komt de aanvraag op of na l januari 2020 binnen, dan zijn de nieuwe regels voor de
berekening van de transitievergoeding van toepassing. Bij opzegging door de werkgever is de dag van
de opzegging bepalend en bij ontslag met wederzijds goedvinden de dag waarop de werknemer
instemt met het ontslag.

Overgangsrecht nieuwe regels oproepkrachten

De nieuwe regels voor oproepkrachten gelden ook per l januari 2020. Wel is er een overgangsrecht
in het wetsvoorstel opgenomen. Hierdoor moeten werkgevers binnen een maand na de ingang van
het wetsvoorstel (in januari 2020 dus) een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen aan
werknemers die op dat moment al langer dan twaalf maanden op basis van een oproepcontract
werken.

Overig

Autoriteit Persoonsgegevens geeft toelichting op reden en hoogte van boetes
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de regels aangepast die bepalen hoe hoog een opgelegde
boete voor overtreding van de AVG is. Deze zogenoemde boetebeleidsregels maken niet alleen
duidelijk waarom een organisatie een boete krijgt, maar motiveren ook het boetebedrag.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen aan organisaties
die de AVG overtreden. Maar de ene overtreding is de andere niet. Het maakt nog een heel verschil
of een organisatie slordig en onzorgvuldig is geweest maar wel bereid om mee te werken, of dat
willens en wetens gesjoemeld is met de regels van de AVG. In het eerste geval zal de boete
waarschijnlijk lager uitvallen dan in het tweede geval. Dit boetebeleid is nu uitgewerkt en
gepubliceerd. Hierin is toegelicht in welke gevallen boetes worden uitgedeeld en in welke categorie
overtredingen vallen. Nog in de loop van 2019 verwacht de AP de eerste boetes uit te delen.
De AP werkt met zogenoemde boetecategorieën, gekoppeld aan een minimum- en een
maximumbedrag. Daarbinnen zijn basisboetes vastgesteld. Stel dat binnen een categorie het
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minimale boetebedrag € 50.000 is, en het maximale € 100.000. De basisboete is dan vastgesteld op
€ 75.000. Een organisatie die voor een vergrijp een boete krijgt in die categorie, kan dus in principe
een factuur van € 75.000 verwachten. De AP gaat echter wel onderzoeken hoe zwaar de betreffende
overtreding weegt. Soms kan de boete dus nog opschuiven naar het minimum- of maximumbedrag.
Het is volgens de AP mogelijk dat de hoogte van de bedragen in een later stadium wordt aangepast.
Dat zal het geval zijn als er in Europees verband afspraken over worden gemaakt

Transport

Tijdelijke inhuur
Het kan voorkomen dat u als ondernemer in het vrachtvervoer een vracht wilt vervoeren en u

tijdelijk niet de beschikking over voldoende chauffeurs heeft. Het is dan mogelijk om tijdelijk
chauffeurs aan te nemen door gebruik te maken van collegiale inleen of een erkend uitzendbureau.
Collegiale inleen

Heeft u als ondernemer tijdelijk niet de beschikking over voldoende chauffeurs? Onder bepaalde
voorwaarden kunt u chauffeurs van een andere ondernemer in het beroepsvervoer inhuren. Dat
wordt ook wel collegiale inleen genoemd.
Voorwaarden zijn:

dat de chauffeur die u inhuurt is in dienst van een ondernemer met vergunning. De chauffeur
kan een verklaring van dienstbetrekking tonen

• dat het uitlenen van chauffeurs aan een andere ondernemer alleen mag als zonder
winstoogmerk
dat de inleen maximaal zes weken duurt
Uitzendbureau

Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die
chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen
door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. Een chauffeur heeft dan een verklaring
van terbeschikkingstelling nodig. Hij moet deze onderweg bij controle kunnen tonen.Het
uitzendbureau verstrekt deze verklaring.
Als de chauffeur niet meer werkt voor het bedrijf waarheen hij is uitgezonden, levert hij de verklaring
in bij het uitzendbureau.
Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een
aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa Register.

Overigens is degene die de chauffeur heeft ingeleend, verantwoordelijk voor de naleving van de rijen rusttijden.

Gelezen: "Met z'n alien ben je niet alleen."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.

