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Gelezen: ?De hoop is als de zon díe, als we er naartoe reizen, de schaduw van onze last achter ons
werpt."

In komsten belasti ng/Ïoeslagen/Ven nootscha psbelasti ng
Rechtbank Noord-Holland beslist dat X recht heeft op huurtoeslag. Er is niet spmke van een
doorbroken verworven recht.

X komt in beroep tegen het besluit van de inspecteur om haar voorschot huurtoeslag voor het jaar
2017 op nihil vast te stellen. X beroept zich op een verworven recht. De rekenhuur van haar woning
is vanaf 1 juli 2015 te hoog om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. X ontving over de maand
juni 20t5 echter nog huurtoeslag, vúaardoor volgens haar het recht op huurtoeslag blijft bestaan. Dit
conform art. 13 lid 2, aanhef en onder c, Wht. Volgens de inspecteur is er niet sprake van een
verworven recht omdat dit is doorbroken doordat X in het iaar 2016 een te groot vermogen had om
in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Volgens Rechtbank Noord-Holland moet voor het recht op huurtoeslag naar de maand juni 2015 en
niet naar de maand december 2016 worden gekeken. Dit gezien de letterlijke tekst van art. 13 lid 2,
aanhef en onder c Wht. X heeft die rnaand, onmiddellijk voorafgaand aan de overschrijding van de
huurtoeslaggrens, huurtoeslag. Die overschrijding is niet het gevolg van een verhuizing van X naar
een andere woning. De rechtbank beslist dat het recht op huurtoeslag van X daarorÏÏ is blijven
bestaan. Het beroep van X is gegrond.
Omzetbelasting
0ndeínerners die btw belaste activiteiten verrichten en beschikken over een correcte factuur
rnogen ondeí bepaalde voorwaarden de voorbelasting in aftrek brengen.
Ondernemers hebben het recht om btw op kosten onder bepaalde voorwaarden in de Nederlandse
btw-aangifte te verrekenen met de btw die zij moeten afdragen over hun omzet.
Dit verrekenmechanisme heet het recht op aftrek van voorbelasting.
Niet in alle gevallen bestaat het recht op aftrek van voorbelasting. Ondernemers moeten aan strikte
voorwaarderï voldoen willen zij dit recht uitoefenen.
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Op basis van de Nederlandse wet en de Btw-Richtlijn zijn verschillende voorwaarden opgenomen
over wanneer het recht op aftrek van voorbelasting mag worden uitgeoefend. Zoals het moment van
het ontvangen van de factuur, het betalen van een vooruitbetaling of bij een ingebruikname van een
goed of dienst.
Wanneer wordt aftrek van voorbelasting geweigerd?

Voor de btw op kosten die toerekenbaar zijn aan btw-vrijgestelde omzet is geen aftrek van
voorbelasting mogelijk. Bij fraude wordt het aftrekrecht geweigerd.
Intracommunautaire verwervingen

Indien een ondernemer goederen in Nederland verwerft voor btw belast gebruik, bestaat recht op
aftrek van voorbelasting.
Besluit Uitsluiting aftrek (BUA)

Dit besluit regelt voor Nederlandse ondernemers de uitsluiting van het recht op aftrek van
voorbelasting bij het verstrekken van relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen.
Horecabestedingen
De btw op kosten voor eten en drinken in een horeca-etablissement is niet aftrekbaar.
Holding activiteiten

Holdingvennootschappen zonder actief ondernemerschap hebben primair geen recht op aftrek van
voorbelasting.
Recht op aftrek bij gemengd gebruik
Wanneer een ondernemer kosten maakt die niet toerekenbaar zijn aan specifieke activiteiten ís
sprake van algemene kosten. Bij btw belaste en vrijgestelde activiteiten mag de btw op algemene
kosten pro rata in aftrek worden gebracht.
Herziening
ln het geval een ondernemer kosten heeft gemaakt voor btw belaste omzet, maar binnen een

bepaalde termijn wisselt van sfeerovergang, bijvoorbeeld van zakelijk naar privé of van belast gebruik
naar vrijgesteld, dient het uitgeoefende recht op aftrek te worden herzien.
Factuurvereisten

Een correcte factuur is onder andere van belang voor het uitoefenen van het recht op aftrek van
voorbelasting. Aan een correcte factuur stelt de Nederlandse wetgever diverse voorwaarden.
Privégebruik

Recht op aftrek van voorbelasting mag niet worden uitgeoefend indien sprake is van een aankoop
voor privé.
Misbruik van recht

Bij een kunstmatige structuur met als enig doel belastingvoordeel, is sprake van misbruik van recht
en bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting.
Buitenlandse btw

Buitenlandse btw moet op verzoek worden teruggevraagd via een elektronische portal van de
Nederlandse Belastingdienst.
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Lonen en Salarissen

Voorwaarden aan verbod op prívégebruík bedrijfsauto

Een hoveniersbedrijf is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de vingers getikt om het
privégebruik van de bestelauto van een werknemer. Naar aanleiding van een door de Belastingdíenst
opgelegde naheffingsaanslag loonheffing was onder anderen in het geding of er terecht een voordeel
wegens privégebruik van de bestelauto tot het loon van de werknemer is gerekend.
Het hoveniersbedrijf gaf geen bijtelling vanwege privégebruik van de VW Transporter voor een
werknemer aan omdat het de werknemer volgens het bedrijf was verboden de auto privé te
gebruiken en daarvoor ook een beschikking van de fiscus in de administratie aanwezig was. Dat bleek
echter niet zo te zijn en daarmee voldeed het bedrijf volgens het hof niet aan de voorwaarden in de
Wet BPM. Een verbod moet schriftelijk zijn vastgelegd, de vastlegging van het verbod moet bij de
loonadministratie worden bewaard, er moet voldoende toezicht op de naleving zijn en een passende
sanctie worden opgelegd als het verbod wordt overtreden.
Het hoveniersbedrijf toonde volgens het hof op geen enkele manier aan dat aan die voorwaarden is
voldaan, ondanks een achteraf door het bedrijf gereconstrueeme rittenadministratie. De

kilometeradministratie werd als niet deugdelijk gekwalificeerd. Om die reden heeft de inspecteur
terecht een bijtelling privégebruik bestelauto bij de werknemer toegepast, oordeelt het hof.
Hoge Raad: geen loondoorbetalíng na ontslag op staande voet
Werkgevers die een werknemer op staande voet ontslaan, hoeven niet met terugwerkende kracht
loon te betalen, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Het gaat hier om de situatie waarin de
kantonrechter het ontslag vernietigt maar het gerechtshof oordeelt dat het ontslag wel terecht was.

In de zaak werd een werknemer van een boekdrukkerij op staande voet ontslagen omdat hij boeken
had gestolen. De kantonrechter vernietigde dit ontslag. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof
echter dat de werknemer wel terecht op staande voet was ontslagen. Sinds de invoering van de Wet
werk en zekerheid (WWZ) mag de arbeidsovereenkomst in zo'n situatie niet meer met
terugwerkende kracht worden beëindigd. Het gerechtshof ontbond daarom de arbeidsovereenkomst
op de dag na de uitspraak. De vraag die ontstond was of de werkgever met terugwerkende kracht
het loon moest betalen vanaf het ontslag op staande voet tot de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst (na de uitspraak van het gerechtshof). Het ging hier om een loondoorbetaling
over 20 maanden. In deze periode had de werknemer geen werk verricht.
Het hof oordeelde dat de werkgever het loon niet met terugwerkende kracht hoefde te betalen. Dat
de werknemer tussen het ontslag op staande voet en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst
geen arbeid had verricht, kwam namelijk niet voor het risico van de werkgever. De advocaat-generaal
was het hier niet mee eens en gaf in zijn advies aan de Hoge Raad aan dat de werkgever het loon
over deze periode wel moest betalen. Door' dit advies ontstond er veel onrust onder werkgevers.
Tussen het ontslag op staande voet en de uitspraak van het gerechtshof kan een lange periode zitten,
waardoor de kosten voor een (uiteindelijk terecht) ontslag op staande voet behoorlijk zouden
oplopen.
Ondanks het advies van de advocaat-generaal schaarde de Hoge Raad zich achter het oordeel van
het gerechtshof. De werkgever hoefde het loon van de werknemer - ondanks het doorlopen van de
arbeidsovereenkomst - niet met terugwerkende kracht te betalen. Dat de werknemer in de

tussenliggende periode geen arbeid had kunnen verrichten, had hij namelijk aan zichzelf te wijten.
Hoge Raad, 13 juli 2017, ECLI (verkort): 1209
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Nieuwe uítvoeringsregels voor ontslag vía UWV

Per 1 augustus gelden er vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische
redenen en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Een werkgever kan deze
uitvoeringsregels gebruiken als hij meer duidelijkheid wil over hoe UWV een ontslagaanvraag
beoordeelt.

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels ontslag
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via
UWV. Voor een vverkgever zijn deze uitvoeringsregels handig als hij meer wil weten over de gegevens
die hij moet aanleveren bij een ontslagaanvraag (en waarom hij deze gegevens moet aanleveren) of
de manier waarop UWV de wettelijke regels toepast en de ontslagaanvraag beoordeelt.
De nieuwe versies van de uitvoeringsregels vervangen de versies van juli 2016. In de vernieuwde
versies zijn een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek verwerkt en rechtsvragen die in de
tussentijd door de Hoge Raad zijn beantwoord. Ook is op een aantal punten meer toelichting
gegeven over hoe werkgevers de regels bij een ontslagaanvraag moeten toepassen.
In de vernieuwde uitvoeringsregels zijn een aantal paragrafen toegevoegd over het ontslag
van payrollwerknemers. Zo komt in de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen
onder meer aan bod hoe de werkgever het afspiegelingsbeginsel moet toepassen op
payrollwerknemers. In de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid staat
onder meer hoe UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor opzegging van de
arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte payrollwerknemer.
Verder is aan de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen een nieuw hoofdstuk
toegevoegd waarin de Wet melding collectief ontslag (WMCO) is opgenomen. Door de Wet werk en
zekerheid is de WMCO gewijzigd. De vernieuwde uitvoeringsregels zijn hier volledig op aangepast en
geactualiseerd.
Per 1 november 2018 eHerkenníng gebruiken voor UWV

Het werkgeversportaal van UWV is per 1 november 2018 te gebruiken met eHerkenning.
Per 1 november 2019 wordt deze inlogmethode zelfs verplicht. Werkgevers kunnen zich nu al
voorbereiden op deze verandering.
Per 1 november 2018 kan elke werkgever die het werkgeversportaal van UWV wil gebruiken,
daarvoor inloggen met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. Per 1 november 2019 wordt deze
inlogmethode zelfs verplicht. Hoewel die datum nog ver weg lijkt, kunnen organisaties zich nu al gaan
voorbereiden op deze wijziging. Doen ze dat niet, dan kunnen ze het werkgeversportaal straks niet
meer gebruiken, tervviil ze het wel nodig hebben voor:
íí

*

*

het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven van UWV over uitkeringen op grond
van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO);
het bekijken van alle bedrijfsspecifieke informatie over eigenrisicodragerschap;
het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen;
het stellen van vragen aan UWV;
het indienen van ontslagaanvragen;
het uploaden van re-integratieverslagen.

Hoewel eHerkenning per 1 november 2019 dus verplicht is voor het werkgeversportaal van UWV, zijn
er nog meer overheidsorganisaties die er gebruik van maken of dat in de toekomst zullen gaan doen.
Denk aan de Belastingdienst, de Rijksdienst Weg,verkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel.
eHerkenning kan ook gebruikt worden voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).
Werkgevers hoeven voor al deze handelingen maar één keer eHerkenning aan te vragen en kunnen
4
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daarmee overal veilig inloggen. Op die manier hoeven ze dus geen inloggegevens aan te maken en te
onthouden voor elke organisaties apart.
Als een organisatie nog niet beschikt over eHerkenning, moet zij die aanvragen bij een erkende
Ieverancier, ook wel middelenleverancier genoemd. De organisatie kan daarvoor dus niet terecht bij
UWV of een andere overheidsinstantie zelf. Om een leverancier te kiezen, is het verstandig om de
verschillende leveranciers, hun diensten en de kosten die zij daarvoor in rekening brengen, met
elkaar te vergelijken op eherkenning.nl.
Eerste Kamer stemt in met compensatie transitievergoedíng
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de
transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunnen
werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.
Het wetsvoorstel is nog vóór het zomerreces goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, zodat
UWV voldoende tijd heeft om de regeling voor te bereiden. Nu de Eerste Kamer haar akkoord heeft
gegeven, krijgen werkgevers definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij na twee
jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. In het concept van de Regeling compensatie
transitievergoeding werd eerder aangekondigd dat werkgevers de compensatie op zijn vroegst per 1
april 2020 kunnen aanvragen. Werkgevers kunnen de compensatie straks ook met terugwerkende
kracht krijgen voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die
na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Het is daarvoor belangrijk dat zij bepaalde documenten in hun
administratie bewaren.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk (zonder stemming) aangenomen. Wel wil de
fractie van GroenLinks graag meer helderheid over de werkgevers die voor de compensatie in
aanmerking kunnen komen: geldt dit voor alle werkgevers of is er een grens voor het aantal
werknemers dat een werkgever in dienst moet hebben om de compensatie voor
de transitievergoeding te ontvangen?
In het wetsvoorstel is ook een andere belangrijke maatregel opgenomen: een vervangende caovoorziening (denk aan een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten of outplacement) hoeft
straks niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Het is aan cao-partijen om hier
goede afspraken over te maken. Wel kan het afspreken van zo'n vervangende voorziening in de cao
straks alleen bij bedrijfseconomisch ontslag.
Uw organísatie moet weten waar werknemers inwoner zijn
Met ingang van 1 januari 2019 moet uw organisatie van alle werknemers die in de loonaangifte
worden opgenomen, weten van welk land zij inwoner zijn. Dat is per 2019 namelijk bepalend voor
het kiezen van de juiste loonbelastingtabel.
Volgend jaar hangt het af van het land waar de werknemer inwoner van is, of hij recht heeft op de
volledige loonheffingskorting of niet. In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 20l9die
sinds half juli online staat, is uiteengezet wanneer de Belastingdienst een werknemer beschouwt als
inwoner van Nederland.

De simpele hoofdregel is dat een inwoner van Nederland hier zijn permanente woon- en
verblijfplaats heeft. Soms woont en verblijft een werknemer echter zowel in Nederland als in het
buitenland. In dat geval is de werknemer voor de loonbelasting alleen inwoner van Nederland als zijn
sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in
het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan is hij
geen inwoner van Nederland.
Bij een werknemer zonder gezin is dit onderscheid lastiger te maken. Dan is zijn intentie van belang:
dus of de werknemer van plan is om zich in Nederland te vestigen. Is hij van plan is om hier maar

5

í

J

44Th
r«fi»'
*l%+

ALTHOF
Accountants & Adviseurs
korte tijd te blijven, dan is hij geen inwoner van Nederland.
Uw organisatie kan meestal vaststellen van welk land een werknemer inwoner is aan de hand van de

woonplaats die hij heeft aangeleverd bij de gegevens voor de loonheffingen. Ook kan de werkgever
zich laten leiden door reiskostenvergoedingen die hij aan de werknemer uitbetaalt. Bij twijfel kan de
werknemer op verzoek een zogenoemde woonplaatsverklaring van de (Nederlandse of buitenlandse)
Belastingdienst aanvragen.
Overíg
Vragen over: het beperken van de inlenersaansprakelijkheid

Het voordeel van werken met uitzendkrachten is dat ze niet bij uw organisatie op de payroll staan. Er
hoeven dus geen loonheffingen te worden berekend en afgedragen. Maar dan is het wel zaak om op
te passen voor de zogeheten inlenersaansprakelijkheid.
Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzendof detacheringsbureau. De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als
de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen
en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij. Deze
aansprakelijkheidsvorm is in het leven geroepen om misbruik van inleenconstructies tegen te gaan.
Als de Belastingdienst uw organisatie als inlener (of doorlener) aansprakelijk stelt voor de
Ioonheffingen van de uitlener, gaat dat via een beschikking . Hiertegen kan uw organisatie bezwaar
maken. Dit moet schriftelijk gebeuren binnen zes weken na dagtekening van de beschikking, onder
vermelding van het bestreden bedrag en de motivering. Wijst de Belastingdienst het bezwaarschrift
af, dan kan uw organisatie vervolgens in beroep bij de rechtbank, in hoger beroep bij het gerechtshof
en tot slot in cassatie bij de Hoge Raad.
Uw organisatie kan het deel van het factuurbedrag van de uitlener dat bestemd is voor de

Ioonheffingen storten op een geblokkeerde rekening. De uitlener kan het geld op die g-rekening dan
alleen gebruiken om loonheffingen (en BTW) van te betalen aan de fiscus of een bedrag op een
andere g-rekening te storten. Voor het op zo"n g-rekening gestorte bedrag is uw organisatie in
principe gevrijwaard van aansprakelijkheid.
Als uw organisatie personeel inleent van een uitlener die in het register van de Stichting Normering
Arbeid (SNA) is opgenomen, is er onder voorwaarden sprake van volledige vrijwaring van enige
inlenersaansprakelijkheid.
Allereerst is het zaak om altijd goed te kijken met welk bureau uw organisatie in zee gaat. Daarmee is
vaak al te voorkomen dat het tot aansprakelijkstelling komt. Uitleners van arbeidskrachten zijn
verplicht om zich als zodanig te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
(KvK). Dit is te controleren door middel van de zogenoemde WAADI-check.
Daarnaast kan uw organisatie de uitlener om een verklaring inzake het betalingsgedrag vragen.
Hierin laat de Belastingdienst weten dat de uitlener zijn loonheffingen (en BTW) heeft voldaan zoals
bekend op het moment van afgifte van de verklaring.
Als het aan geen van de partijen te wijten is dat de loonheffingen (en BTW) niet zijn betaald - zoals
bij een calamiteit - kan er een beroep worden gedaan op de zogenoemde disculpatieregeling. De
Belastingdienst oordeelt hierover aan de hand van de feitelijke situatie.

Eerlijk Auteursrecht:
Nederlandse organisaties betalen structureel veel te veel aan Stichting Reprorecht. Dat beweert
"Eerlijk Auteursrecht' op basis van onderzoek van I&O Research bij 128 organisaties.
"Gemiddeld laat Stichting Reprorecht organisaties zestig keer meer betalen dan ze zouden moeten
betalen. Ruim 80 % van de onderzochte organisaties en bedrijven zou zelfs helemaal niets hoeven te
betalen", aldus Eerlijk Auteursrecht.
6
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Stichting Reprorecht stuurt iedere organisatie in Nederland ongevraagd facturen voor het opslaan,
kopiëren en printen uit een boek, krant of tijdschrift. Stichting Reprorecht brengt daarmee iedere
organisatie, elk jaar, honderden tot meer dan honderdduizend kopieën en prints uit een boek, krant
of tijdschrift in rekening. 'Eerder al bleek dat de werkwijze van Stichting Reprorecht door veel
bedrijven als misleidend wordt ervaren. Uit het onderzoek van I&O Research blijkt nu dus ook dat het
soort kopieën en prints dat Stichting Reprorecht in rekening brengt, niet of nauwelijks nog wordt
gemaakt. Stichting Reprorecht incasseert jaarlijks ongeveer €20 miljoen per jaar. Op basis van de
onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht maximaal recht op een fractie daarvan: €300.O00
per jaar.'
Zowel Eerlijk Auteursrecht als I&O Research heeft veelvuldig onderzoek verricht naar het gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal bij Nederlandse organisaties. De resultaten van deze
onderzoeken zijn samengevoegd en geanalyseerd in een meta-analyse. In totaal heeft I&O Research
de data gebruikt van bijna 3.000 werknemers, werkzaam bij 128 verschillende organisaties, die
gedurende een volledige werkweek hun kopieer en printgedrag hebben geregistreerd.
Gemiddeld is voor maar O,06 % van alle gemaakte prints en kopieën een vergoeding verschuldigd.
Voor het overgrote merendeel van de informatie die opgeslagen, geprint en gekopieerd wordt
binnen organisaties, gemiddeld 99,94 %, is geen aanvullende toestemming nodig. 'Kopiëren uít
boeken, kranten of tijdschriften met het kopieerapparaat, het enige waarvoor Stichting Reprorecht
een wettelijk mandaat heeft, komt verhoudingsgewijs nauwelijks nog voor. Daarnaast hebben veel
organisaties vaak rechtstreeks afspraken gemaakt met uitgevers. Voor een kopie hoeft niet dubbel
betaald te worden. In het digitale tijdperk is bovendien veel content simpelweg permanent online en
vrij beschikbaar. De noodzaak tot opslaan, kopiëren of printen uit een boek, krant of tijdschrift is er
nauwelijks nog."
In maart van dit jaar heeft een g,rote groep organisaties en bedrijven 'ReproClaim' opgericht. Deze
bijna hondem organisaties willen hun onterecht betaalde gelden terugvorderen.
Transport
RECTIFICATIE

Onkostenvergoeding eigen rijder binnenland
Transportondernemers die veel in het buitenland rijden is door de belastingdienst de
verblijfkostenregeling eigen rijders vastgesteld. (2018: € 36,50)
Transportondernemers die alleen in Nederland rijden respectievelijk niet aan de voorwaarden
voldoen van een meerdaagse buitenlandse rit kunnen niet van deze regeling gebruik maken en
dienen met bonnen hun onkosten onderweg aan te tonen.
Verblijfskosten eigen rijders (tekst van site belastingdienst)
Transportondernemers 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 zijn 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 terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.
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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:
íí

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
2014 € 34

2015 € 34,50
2016 € 35

2017 € 35,50

2018 € 36,50

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 rV)ders geldt een wettelijke aftrekbeperking (20%).
Gelezen: ?Een tevreden mens kan reizen door zijn eigen thuis. "
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.
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