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Nieuwsbrief d.d. 1 april 2021 zevende jaargang nummer 4

Gelezen:

" Je hoeft niet tot dezelfde oplossing te komen om toch dezelfde vragen te kunnen stellen."
De kantoren zijn gesloten op:
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
Corona nieuws:

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Vanaf l januari 2021 is de BIK geïntroduceerd: de Baangerelateerde Investeringskorting. De BIK is
bedoeld om bedrijven te stimuleren investeringen te blijven doen. De BIK is een tijdelijke regeling
voor de duur van twee jaar en loopt af op 31 december 2022.

Wat is de BIK?
Met de BIK kan een ondernemer de kosten van een investering in een nieuw bedrijfsmiddel
verrekenen met verschuldigde loonheffingen. Hierop kan de ondernemer dan een korting toepassen,
afhankelijk van het bedrag waarvoor de BIK is aangevraagd.
Een ondernemer kan maximaal 4 aanvragen per jaar doen binnen deze regeling. Voor alle aanvragen
geldt een ondergrens van EUR 1.500,- per bedrijfsmiddel en EUR 20.000,- per aanvraag.
Bij grote investeringen in een jaar is de korting op de loonheffing tot € 5 miljoen 3,9%,
daarboven 1,8%.

Bedrijfsmiddelen die onder deze regeling kunnen worden geschaard zijn bijvoorbeeld (bestel)auto's,
computersystemen en zonnepanelen.
Wanneer komt een ondernemer in aanmerking voor de BIK?

Bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor
personeel afdragen komen in aanmerking voor de BIK.
De ondernemer die de BIK aanvraagt, dient inhoudingsplichtige voor de loonheffingen te zijn.
De middelen die onder de BIK vallen, dienen nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen te zijn die
bovendien binnen 6 maanden in gebruik worden genomen.
De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Om van de regeling te kunnen profiteren moet
de investeringsbeslissing zijn genomen na l oktober 2020. De volledige betaling van het
bedrijfsmiddel moet plaatsvinden in 2021 of 2022.
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Hoe kan een bedrijf de BIK aanvragen?
Aanvragen van de Baangerelateerde Investeringskorting verloopt via RVO. De ondernemer vraagt via
RVO een BIK-verklaring op en kan het bedrag dat daarin vermeld staat in mindering brengen op alle
af te dragen loonheffingen in dit kalenderjaar. De BIK-verklaring mag alleen toegepast worden in het
jaar van afgifte.

Aanvragen van een BIK-verklaring kan waarschijnlijk vanaf l september 2021. De behandeling van
een aanvraag zal zo'n 12 weken duren. Eind 2021 zal ook gekeken worden of de percentages die op
dit moment bekend zijn gemaakt, aangepast moeten worden.
Wat staat er in de BIK-verklaring?
In de BIK-verklaring staan de volgende zaken vermeld:
Het bedrag van de baangerelateerde investeringen
Het kalenderjaar waarop de verklaring van toepassing is
Het bedrag van de investeringskorting en de manier waarop die berekend is
Bij een fiscale eenheid: de verdeling van de BIK over de verschillende inhoudingsplichtigen
Let op!
In een aantal gevallen kan RVO een boete opleggen of een correctie BIK-verklaring uitgeven,
waardoor de ondernemer geld terug dient te betalen.
Onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij aanvraag
Bedrijfsmiddel niet binnen zes maanden in gebruik genomen

Mocht l van bovenstaande zaken het geval zijn, dan heeft de ondernemer een meldingsplicht.
Wanneer dit tijdig gemeld wordt, kan RVO een correctie BIK-verklaring uitgeven. Wanneer de
ondernemer zich hier niet aan houdt, dan kan RVO een bestuurlijke boete opleggen van maximaal
EUR 2.500,-.
Administratie bijhouden

De ondernemer dient een administratie bij te houden waaruit blijkt welke investeringen er gedaan
zijn waarvoor de BIK-verklaring is verkregen. Indien de ondernemer niet voldoet aan de gestelde
voorwaarden, dan kan RVO een bestuurlijke boete opleggen van maximaal EUR 10.000,- of wanneer dat meer is - 20% van het in de BIK-verklaring vastgelegde bedrag. Daarnaast zal RVO een
correctie BIK-verklaring afgeven.
Aanvulling op andere stimuleringsmaatregelen
Een ondernemer kan de BIK aanvragen naast andere stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals
de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), EIA (energie-investeringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek) en de VAMIL (willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen).
De voorwaarden voor de BIK zijn vergelijkbaar met de voorwaarden van de KIA. Zo komen
bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten voor de KIA ook niet in aanmerking.
Definitieve voorwaarden en uitwerking
De voorwaarden en uitwerking van de BIK zijn op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Zo moet
er nog een uitspraak gedaan worden of de BIK al dan niet tot de totaalwinst van de onderneming
wordt gerekend en of er dus wel of geen vennootschapsbelasting/ inkomstenbelasting van
toepassing is.

Ook is het nog de vraag of de BIK niet in strijd is met Europees recht, omdat de BIK niet toegepast
zou kunnen worden op investeringen in het buitenland.
Tot slot is het ook nog niet bekend wat er met de BIK-regeling gebeurt wanneer er wijzigingen in de
fiscale eenheid plaatsvinden. Over deze zaken zal de komende tijd meer duidelijkheid komen.
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Salarissen

Werkgever moet waarschuwen voor vervallen vakantiedagen
Per 1 juli 2021 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben
opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans
te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.
Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn, dan behoudt de
werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de
vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van
opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten. Door de coronacrisis
hebben veel werknemers een groot aantal dagen over. Door reisbeperkingen en het thuiswerken
waren mensen aan huis gebonden, waardoor de noodzaak om vrije dagen op te nemen door veel
werknemers niet gevoeld zal zijn. Ook zijn er sectoren die door corona helemaal dicht waren. De
ophoping van vakantiedagen maakt het nu extra belangrijk om er werk van te maken.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Schriftelijke herinnering sturen over vervaltermijn vakantiedagen
Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn,
doet hij er goed aan dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd,
dan kan hij overwegen ze nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door
werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf
bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch
niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan (al kan bij
arbeidsongeschiktheid de situatie complexer zijn). Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of
verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen
De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel
kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij
de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij
voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of
arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Vaak is de vrijdag na Hemelvaart een geschikte 'kandidaat'. Dit
jaar valt Koningsdag op een dinsdag, dus ook maandag 26 april kan een goede optie zijn. Bij een
bedrijfsregeling is wel een akkoord van de werknemers nodig. Dit ad hoc regelen is daarom lastig.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Onbelaste vergoeding vaste reiskosten toch verlengd
De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste

reiskosten kunnen geven wordt verlengd tot l juli 2021. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van
financiën woensdag aangekondigd in antwoord op Kamervragen.
De regeling gold aanvankelijk tot l april van dit jaar.

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en
houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde
voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020
kregen.

Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken
hebben met het reizen voor hun werk. Denk hierbij aan werknemers die vaste kosten hebben van de
eigen auto of private leaseauto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer.
3

w
ALTHOF
Accountants & Adviseurs
Of aan werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige
werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.
Thuiswerk koste n na de corona cri s is

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet
voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.
Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.
WKR
Dit jaar kunnen werkgevers thuiswerkkosten ook vergoeden via de werkkostenregeling. Deze
regeling werd eerder al verruimd voor heel 2021,net zoals vorig jaar.
Transport

Regeling aftrek van verblijfkosten
Transportondernemers (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen
gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een
vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op deze pagina.
Aan deze regeling is een aantal voorwaarden verbonden:
De rit moet langer duren dan 24 uur.
De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven,
facturen en rittenstaten.

De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag.
• U geeft de winst aan in de aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling geldt niet voor
ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.
U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de
regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.
De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het
woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de
volgende 2 voorwaarden:

Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer
dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres
van de transportondernemer.
Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:
Jaar Bedrag

2017
2018
2019
2020

€ 35,50
€ 36,50
€ 37,50
€ 38,50
2021 € 39,50
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Werkelijke verblijfskosten aftrekken
U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel
aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan
het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.
Aftrekbeperking

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking. Welk
percentage van de kosten u mag aftrekken, leest u bij Aftrek van kosten.
Gelezen: "Feit is dat we geen tijd kunnen maken. We kunnen wel tijd nemen."
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.

5

