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Nieuwsbrief d.d. 1 augustus 2021 zevende jaargang nummer 8

Gelezen: "Alleen mensen die denken kunnen van gedachten veranderen"
Corona nieuws:

TVL Q3 eind augustus open, één aanpassing in voorwaarden
Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus de TVL Q3 2021 aanvragen. De regeling staat 8 weken
open. Verandert er iets aan de voorwaarden?
TVL Q3 2021 opent op 31 augustus 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur, meldt
uitvoeringsorganisatie RVO. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies
van 30% en minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het
minimumsubsidiebedrag is € 1.500.
TVL Q3 blijft praktisch hetzelfde als Q2. De RVO vergoed in het 3e kwartaal van 2021 100% van de
berekende vaste lasten. Ondernemers kunnen - net als bij Q2 2021 - kiezen tussen twee
referentieperioden.
Aanvullend geldt:
Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het 3e kwartaal ontvangen.
• Grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 ontvangen voor het 3e kwartaal. In Q2
was dit eenmalig € 1,2 miljoen. Deze aanpassing is het enige verschil met Q2.
Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister van
KVK kunnen ook TVL Q3 aanvragen.
Voor de land- en tuinbouwsector blijft de opslag voor speciale kosten voor het in leven
houden van dieren en gewassen. Deze opslag van 21% tellen we bij het percentage vaste
lasten en komt bovenop de TVL-subsidie, met een totaal maximum van €225.000 voor de
gehele coronaperiode.

Op de site van de RVO staat meer informatie over de voorwaarden van TVL Q3 2021.
Vaststelling TVL eerste kwartaal van start
De RVO begint deze week met de vaststelling van TVL Ql 2021. De komende weken krijgen bijna
100.000 ondernemers de vraag een vaststellingsverzoek in te dienen.
Ondernemers krijgen per e-mail een verzoek de werkelijke omzet door te geven.
Dat moet vóór l oktober 2021. 'Vaak hebben wij het formulier al ingevuld, met gegevens van de
Belastingdienst. De ondernemer hoeft dan alleen nog akkoord te geven. Soms moet hij de werkelijke
omzetgegevens toch nog zelf invullen of wijzigen, of vragen we om aanvullende informatie', legt de
RVO uit.
Hoogte definitieve subsidie

Ondernemers krijgen zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Is
het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag, dan ontvangt de ondernemer de laatste 20%
van het eerder voorlopig aangegeven bedrag. Is het omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook
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omhoog. Bij een lager omzetverlies krijgt de ondernemer minder dan 20% of moet hij (een deel van)
het voorschot terugbetalen.
Betalingsregeling

Als terugbetalen lastig is, is het mogelijk een renteloze betalingsregeling aan te vragen die bij de
ondernemer past. Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen staat op de website van de
RVO.
Info inzake ontvangen Tozo - uitkeringen
De inkomensondersteuning vanuit Tozo is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal
minimum (bijstandsniveau). U moet als zelfstandige de hoogte van uw inkomen doorgeven aan de
gemeente. Zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als tijdens de bijstandsperiode (als bekend
is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). U heeft hiervoor een zogeheten inlichtingenplicht. U
moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit uw onderneming in de
maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis
waarvan de Tozo-uitkering is berekend). Wanneer door overtreding van de inlichtingenplicht er ten
onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering is verstrekt, dan moet de gemeente u een
boete opleggen.

Omzetbelasting

BTW-aangifte bv vanaf 2022 verplicht met eHerkenning
Ondernemers kunnen vanaf 2022 niet meer terecht op het 'oude portaal' van de Belastingdienst
voor hun BTW-aangifte. Zij moeten dan over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dat wil zeggen dat
bijvoorbeeld bv's die zelf aangifte doen de digitale sleutel eHerkenning moeten hebben.
Eenmanszaken kunnen nog steeds met DigiD inloggen.
De fiscus heeft een brief gestuurd naar ondernemers die nog het oude portaal gebruiken voor hun
BTW-aangifte. Daarin staat dat zij BTW-aangiftes 'over 2022 en daarna' alleen nog kunnen doen via
Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit zou dus betekenen dat zij de laatste aangifte over 2021 nog wél via
het oude portaal kunnen doen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Voor Mijn Belastingdienst Zakelijk is eHerkenning 3 nodig
De fiscus is al langer bezig met een geleidelijke overgang naar een ander digitaal hoekje voor
ondernemers. Uiteindelijk gaat het oude portaal voor ondernemers dicht en blijft alleen Mijn
Belastingdienst Zakelijk over. Eerder zijn bijvoorbeeld de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) en
de loonaangifte al verplicht via Mijn Belastingdienst Zakelijk gaan lopen.
Voor de BTW was die verplichting er nog niet. Maar getuige de brief van de Belastingdienst komt
daar dus per 2022 een eind aan. Eenmanszaken kunnen net als in het oude portaal inloggen met
DigiD, wat een gratis inlogmiddel is. Maar voor andere rechtsvormen geldt dat niet. Zij moeten de
digitale sleutel eHerkenning kopen om binnen te komen, met betrouwbaarheidsniveau 3.
Ondernemingen die deze eHerkenning alléén nodig hebben voor contact met de Belastingdienst
kunnen een speciale variant van de digitale sleutel aanschaffen. Daarvoor is er ook een
compensatieregeling, waarmee ondernemingen een keer per jaar € 24,20 vergoed kunnen krijgen.
Voor een reguliere ehlerkenning is er geen compensatieregeling.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

2

'31€s
ALTHOF
Accountants & Adviseurs
Andere opties voor BTW-aangifte
Uit de brief van de fiscus wordt niet helemaal duidelijk of het oude portaal met ingang van 2022 al
definitief dichtgaat. Op de site van het oude portaal is daar op dit moment ook nog geen datum voor
genoemd. Voor ondernemingen die Mijn Belastingdienst Zakelijk niet willen gebruiken geeft de fiscus
in zijn brief als optie om de BTW-aangifte te doen met een softwarepakket 'dat daarvoor geschikt is',
of aan te kloppen bij een fiscaal dienstverlener. In het algemeen kunnen ondernemers die hun
belastingzaken uitbesteden aan een adviseur diegene machtigen om met eHerkenning aangifte te

doen. Zo hoeven zij zelf geen eHerkenning te kopen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Nieuw inlogmiddel voor de Belastingdienst in 2022?
Naast deze ontwikkelingen staan er op inloggebied nog flink wat veranderingen op stapel. Die
hebben te maken met de invoering van de Wet digitale overheid. Die wet regelt onder meer dat er
straks geen onderscheid meer is tussen inlogmiddelen voor burgers en bedrijven, zo meldt
staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zo

komen er voor burgers andere private aanbieders van digitale sleutels naast DigiD en voor
ondernemingen ook andere inlogmiddelen naast eHerkenning. De invoering van dit deel van de wet
staat vooralsnog op de rol voor 2022. Knops schrijft ook dat hij kijkt naar een door de overheid
opgezet inlogmiddel voor de Belastingdienst in de tweede helft van 2022. Dat inlogmiddel zou in
eerste instantie gratis beschikbaar moeten zijn. De compensatieregeling zou dan niet meer
voortgezet worden.
Bron: 'Rendement Online' - https:/_/www,rendement,nl

Fiscus waarschuwt: vraag btw uit andere EU-landen op tijd terug om zeker te zijn van teruggave

Vraag btw uit een ander EU-land ruim voor de deadline van 30 september 2021 terug, waarschuwt
de Belastingdienst. In eerdere jaren bleken namelijk veel ondernemers pas op de laatste dag een
aanvraag in te dienen. Hierdoor raakte het portaal van de fiscus overbelast en liepen sommige
ondernemers de btw-teruggaafsoms mis.
Ondernemers die btw terugvragen uit andere EU-landen kunnen dat doen via de Nederlandse
Belastingdienst. De fiscus zet de aanvraag door naar de belastingdienst van de EU-landen waar je de
btw terugvraagt. De uiterste datum voor de aanvraag is 30 september 2021.
In eerdere jaren bleken veel ondernemers pas op de laatste dag een aanvraag in te dienen, meldt de
fiscus. Hierdoor raakte het portaal Teruggaaf btw uit andere EU-landen overbelast. Aanvragen
raakten kwijt, of kwamen pas na 30 september bij de Belastingdienst binnen. Het gevolg was dat btw
niet werd teruggegeven. EU-landen hoeven namelijk te laat binnengekomen verzoeken niet in
behandeling te nemen.
Om ervoor te zorgen dat dit ondernemers dit jaar niet overkomt, adviseert de Belastingdienst zo snel
mogelijk de btw-aanvraag te doen. Zo komen de aanvragen gespreid binnen en kan de fiscus ze op
tijd doorzetten.

Overig
Mkb kan subsidie aanvragen voor hulp bij verduurzaming

Het kabinet gaat ruim 28 miljoen uittrekken voor een nieuwe subsidieregeling voor (kleinere) mkbbedrijven. Die kunnen vanaf oktober subsidie aanvragen voor advies en ondersteuning bij
verduurzamingsmaatregelen.
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Aanleiding voor de nieuwe regeling is dat veel ondernemers vaak zelf weinig tijd en capaciteit
hebben om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de C02-uitstoot van hun bedrijf kunnen
verlagen.
Subsidie voor energieadvies

Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het
laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Die adviseur zoekt per bedrijf
uit wat de beste manier is om energie te besparen en de C02-uitstoot te beperken van zowel het
bedrijfspand als de bedrijfsvoering, door middel van maatregelen als isolatie, zonnepanelen,
zonneboilers of een warmtepomp. 'En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering?
Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens.'
Ook hulp van accountant
Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de
maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het
inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering.

Voorwaarde: geen Energiebesparingsplicht
De overheid vergoedt 80% van het advies en de ondersteuning; 20% is voor rekening van de
ondernemer. De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een energieverbruik van minder
dan 50.000 kwh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen.
'Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een
hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten
hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branchespecifieke lijsten met
erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor beschikbaar.'
Aanvragen subsidie
Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober dit jaar tot en met 30 september volgend jaar.
Aanvragen kan bij de RVO. Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale
subsidie is € 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is € 28,2 miljoen beschikbaar. De regeling wordt
gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw).

Historisch lage hypotheekrente lekker lang vastzetten? Let op of je die kan meeverhuizen-dit zijn
de voorwaarden

Met de huidige lage hypotheekrente is het aantrekkelijk om die voor langere tijd vast te zetten,
bijvoorbeeld voor 20 of zelfs 30 jaar. Maar als je verhuist, raak je dat lage tarief in principe kwijt
omdat je een nieuwe hypotheek afsluit. Gelukkig hebben geldverstrekkers daarvoor de
verhuisregeling bedacht.
De verhuisregeling betekent kortweg dat je de rente van je oude hypotheek kan meenemen naar de
lening voor je nieuwe woning. Volgens financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep is de
verhuisregeling vooralsnog een ondergeschoven kindje van de hypotheekvoorwaarden.
Huizenkopers letten lang niet altijd op of deze aanwezig is.

Rookbeleid in 2022
In 2022 wordt het rookbeleid gewijzigd. Dat er niet meer gerookt mag worden op de werkplek is
ondertussen aanvaard gedrag. Maar wist u dat de wet onder 'roken' ook het snuiven en pruimen van
tabaksproducten verstaat én de E-sigaret?
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Werkgevers die een aparte rookruimte hebben ingericht moeten deze in 2022 sluiten zoals dat nu al
in overheidsgebouwen het geval is. Roken mag alleen nog buiten, eventueel op een daartoe
aangewezen plek binnen het terrein. Formeel mag bijvoorbeeld het fietsenhok niet worden
aangewezen omdat deze een overkapping heeft.
Het rookverbod is ook geldig in bedrijfsauto's en andere bedrijfsvoertuigen (heftruck, kraan etc.) ook
als de bestuurder de roker is en alleen in het voertuig aanwezig.
Het rookbeleid moet opgenomen zijn in het personeelshandboek of bedrijfsreglement, inclusief het
sanctiebeleid. Werkgevers worden geacht rookbeleid in te stellen, aan te duiden met stickers of
bordjes en te handhaven. De NVWA mag onaangekondigd komen controleren en boetes opleggen.
De vanaf prijs is € 450.
Het is verstandig wijzigingen in het rookbeleid vroegtijdig aan te kondigen aan de medewerkers. Het
valt onder het instructierecht. U kunt medewerkers niet verbieden te roken, maar wel overgaan op
het verbod op roken in werktijd. Wat een medewerker doet in pauzes is aan hem of haar.
Na publicatie zal dit beleid op l januari 2022 ingaan.
Transport
Arbeidsvoorwaarden buitenlandse chauffeurs transportbedrijf
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan over de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse
chauffeurs - in dit geval Hongaarse - bij een Nederlands transportbedrijf. De uitspraak is van belang

voor de hele transportsector voor wat betreft de toepassing van de juiste Nederlandse - en in casu
betere - arbeidsvoorwaarden, waaronder de betrokken algemeen verbindend verklaarde cao.
De casus speelde al jaren. Hongaarse chauffeurs ontvingen lager loon op basis van Hongaarse
arbeidsvoorwaarden uit hoofde van hun formele arbeidsovereenkomst met een Hongaars
zusterbedrijf van het Nederlandse transportbedrijf. De achtereenvolgende rechters - in maar liefst
drie instanties - moesten uiteindelijk oordelen of het Hongaarse recht van toepassing was of niet. Dit
aan de hand van het criterium of de betrokken werkzaamheden vanuit Nederland plaatsvonden of
vanuit Hongarije. Met andere woorden, wat is in dit geval het 'gewone werkland'.
Waar vonden de werkzaamheden plaats?
Het Hof heeft om dat te bepalen de (aan de hand van de door de Hoge Raad uit de (Europese)
rechtspraak gedestilleerde) criteria systematisch nagelopen. Het gaat dan onder andere en niet
limitatief om:

Van waaruit worden de transportopdrachten verricht,
Van waaruit worden de opdrachten verstrekt en werk georganiseerd,
Waar bevonden zich de arbeidsinstrumenten (lees: de vrachtwagens),
Waar werd het vervoer hoofdzakelijk verricht,
Waar werden de goederen gelost,
Zijn de arbeidsovereenkomsten van de chauffeurs nauwer verbonden met een ander land
dan Nederland.

Alles afwegend komt het Hof tot de conclusie dat Nederland het 'gewone werkland' is. Het gevolg
hiervan is dat de Hongaarse chauffeurs met terugwerkende kracht recht krijgen op het hogere loon
op basis van het Nederlandse recht.
De uitspraak is van belang. Ten eerste omdat er nog zeer weinig uitspraken zijn op dit niveau. Ten

tweede omdat de uitspraak helder is verwoord en een duidelijke richting geeft aan welke feiten en
omstandigheden een rol spelen bij een afweging welk recht van toepassing is. Dit is essentieel voor
de branche. Kanttekening is wel dat in een ander geval de feiten weer net iets anders zullen liggen óf
dat feiten zo worden geconstrueerd dat een nieuwe (schijn)constructie toch weer mogelijk is.
Deze materie staat overigens los van waar de loonbelasting en de sociale premies dienen te worden
afgedragen. Bovendien ziet dit niet toe op tijdelijke tewerkstellingen in Nederland.
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Regeling aftrek van verblijfkosten

Transportondernemers, (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen op twee
manieren gebruik maken van de aftrek van verblijfkosten.
De eerste is de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Hier zitten een aantal voorwaarden aan, zie
daarvoor onze nieuwsbrief van april 2021.
De tweede manier is om de werkelijke kosten te verwerken in de administratie. De eis daarvoor is
dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. De bewijsstukken
(bonnetjes e.d.) moeten wel bewaard worden.
Voor eigen rijders die eendaagse ritten maken kunnen alleen maar op basis van de werkelijke kosten
de aftrek van verblijfkosten toepassen. De bewijsstukken (bonnetjes e.d.) moeten wel bewaard
warden.

Een schatting van de verblijfkosten is niet mogelijk. De belastingdienst vraagt steeds vaker om
bewijsstukken. Als deze niet aangeleverd kunnen worden is aftrek dus niet mogelijk.

Gelezen:

"Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen."

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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