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Nieuwsbrief d.d. 1 december 2018 vierde jaargang nummer 12

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
Gelezen: "Heb jij al lichtjes in je droom hangen?"
Onze kantoren zijn gesloten:
Maandag 24 december
Dinsdag 25 december, le kerstdag
Woensdag 26 december, 2e kerstdag
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari 2019
Ïariefaanpassing per 1 januari 2019
Wij proberen ieder jaar onze dienstverlening tegen een marktconform tarief aan te bieden. Daarom
houden wij periodiek onze prijzen tegen het licht en passen wij deze aan, aan nieuwe
marktomstandigheden, wijzigingen bij leveranciers en inflatie.

Wij hebben, mede op basis van de CPI index oktober 2018, besloten om onze tarieven te verhogen
met 2,5%.

Ook in 2019 streven wij ernaar om met onze dienstverlening voor u van betekenis te kunnen zijn,
zodat u zich kan richten op een succesvol jaar.

In komsten belasti ng/Toeslagen /Ven nootscha psbelasting
Energie-investeringsaftrek/Nog investeren in 2018 of wachten tot 2019?
Het uitstellen van investeren kan u fiscaal voordeel opleveren.
Plan het zodanig dat u optimaal gebruik maakt van de investeringsaftrek.
Denk ook aan eventueel splitsen van een te investeren activa als dit mogelijk is, een deel in 2018 en
het andere deel in 2019.

Investering minder dan € 2.300 en meer dan € 314.673 - geen investeringsaftrek
Meer dan € 2.300 - minder dan € 56.642
- 28 % van investeringsbedrag
Meer dan € 56.642 - minder dan € 104.891
- vast bedrag € 15.863
Meer dan € 104.891- minder dan € 314.673

- € 15.863 minus 7,56% van

investeringsbedrag boven € 104.891
Bijvoorbeeld. Een grote investering van € 100.000 levert verspreid over twee jaren (2 x € 50.(X)O)
meer aftrek op dan in één jaar. Het verschil in aftrek bedraagt ca € 12.000, vertaald in
belastingvoordeel (stel 40%) is ca € s.ooo.
Bij een investering van € 200.000 is dit verschil ca. € 23.000, belastingvoordeel ca € g.ooo.
En kijk uit voor desinvesteringsbijtelling: heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de
investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u
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mogelijk te maken met desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de investeringsaftrek gedeeltelijk
terug moet betalen. Door de vijf-jaargrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te
stellen.

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en
duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).
Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.
Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen maar ook voor maatwerkinvesteringen
die een forse energiebesparing opleveren. De investeringen staan omschreven op een Energielijst op
de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Een belangrijke eis is dat de EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdrachtl moet worden
aangemeld.
Voorlopige aanslag 2019

De belangrijkste redenen om een voorlopige aanslag aan te vrag,en, te wijzigen of stop te zetten: u
wordt ondernemer of stopt als ondernemer, u gaat inkomsten uit overig werk genieten, uw inkomen
wordt hoger of lager, u koopt of verkoopt een eigen woning, het bedrag dat u leent voor uw eigen
woning verandert, u gaat trouwen of scheiden, uw gezinssituatie verandert, u gaat een studie volgen
of u bereikt de AOW leeftijd.
En hebt u al een voorlopige aanslag, controleer of laat hem dan door ons controleren !!
Tevens verzoeken wij u ons een kopie van de aanslag te sturen.
Toeslagen 2019
Wie in 2018 toeslagen ontving, krijgt binnenkort automatisch digitaal bericht over de toeslagen 2019.
Controleer of laat dit door ons controleren, want de gegevens waarop de belastingdienst zich baseert
zijn mogelijk niet meer up-to-date waardoor u teveel of juist te weinig krijgt.
Voor de zorg-, huurtoeslag en kindgebonden budget geldt een vermogenstoets.
Iedereen die op 1 januari meer vermogen heeft dan de gewone vrijstelling, alleenstaand € 30.360 en
partners € 60.720, krijgt geen huurtoeslag meer (denk wel om inkomen en vermogen van
medebewoners).

Wie meer box-3 vermogen heeft dan indien gehuwd € 145.136 en alleenstaand € 114.776, krijgt
geen zorgtoeslag en/of kindgebonden budget meer. Check daarom tijdig hoeveel box-3 vermogen u
heeft. Zit dat net boven het voor de betreffende toeslag relevante maximum, dan kunt u misschien
nog maatregelen nemen voor 1 januari as. Tevens verzoeken wij u ons een kopie te sturen.
Eten en drinken met klanten, relaties, personeelsleden etc.
Uitgaven voor eten en drinken die u doet in een horecagelegenheid met het oog op zakelijke
belangen, zijn beperkt aftrekbaar van de winst. En wel voor 80%.
Als u jaarlijks voor meer dan € 22.500 nuttigt, dan kunt u kiezen voor maximaal € 4.500 fiscaal weer
bij te tellen bij de winst.

Het zakelijk karakter met u wel kunnen aantonen. Dit kunt u aannemelijk maken door op de
bon/factuur te noteren met wie u heeft gegeten en wat de reden van het etentje is geweest.
Verder moeten de kosten in verhouding staan tot het nut die de kosten hebben voor uw bedrijf.
Btw die u betaalt is nooit te verrekenen in de BTW aangifte. Uiteraard zijn het wel kosten voor uw
onderneming.
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Belastingdienst mag neuzen in gebruiksgegevens Museumkaart
De organisatie achter de Museumkaart moet gegevens van kaarthouders delen met de
Belastingdienst. De rechter vindt dat het belang van 'correcte belastingheffing' zwaarder weegt dan
de privacy van de kaarthouder.
Houders van de Museumkaart kunnen gratis naar musea in Nederland. Aan de hand van
bezoekgegevens kan de fiscus dus mooi nagaan waar in het land de kaart gebruikt is. In deze zaak
vroeg de Belastingdienst de gebruiksgegevens van een kaarthouder op om vast te kunnen stellen of
diegene in Nederland verbleefin plaats van in het buitenland. En dus ook hier belastingplichtig was.
Maar de Stichting Museumkaart had er geen trek in om die gegevens te verstrekken. Dat zou een
veel te grote inbreuk maken op de privacy van de kaarthouder. De stichting verwees daarbij naar een
recent arrest van de Hoge Raad, waar de overheid een fikse tik op de vingers kreeg vanwege het
gebruik van snelwegcamera's voor belastingcontrole. Bovendien vond de stichting dat de
bezoekgegevens niet erg relevant waren voor het vaststellen van iemands woonplaats.
De wet geeft de inspecteur behoorlijk wat mogelijkheden om voor de belastingheffing informatie op
te vragen. Niet alleen bij de belastingplichtige zelf, maar ook bij andere partijen: een
derdenonderzoek. De enige beperking voor het opvragen van gegevens is dat dit wel relevant
moeten zijn voor de belastingheffing. Dat vond de rechter in dit geval voldoende aangetoond. Hoe
vaak iemand een museum bezoekt en waar in Nederland dat is kunnen indicatoren zijn voor iemands
woonplaats, beaamde de rechter. Elke organisatie en onderneming in Nederland die verplicht een
administratie moet bijhouden, moet in principe ook meewerken aan een derdenonderzoek van de
Belastingdienst. Op basis van dat uitgangspunt moest de stichting dus ook de gegevens verstrekken.
De vergelijking met de zaak rond de snelwegcamera's veegde de rechter ook van tafel. In die zaak
ging het om het systematisch verzamelen van gegevens van alle auto's. Voor het op die schaal
gegevens verzamelen was niet genoeg wettelijke basis, maar in dit individuele geval was die basis er
wél, aldus de rechter. De verwijzing naar de privacyregels van het Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bracht de rechter ook niet
op andere gedachten. Het algemene belang van juiste belastingheffing moest zwaarder wegen dan
de privacy van de kaarthouder. Het was namelijk niet aannemelijk dat de Belastingdienst
onzorgvuldig om zou gaan met de gegevens of dat die de gegevens ook op een minder ingrijpende
manier binnen zou kunnen halen. De stichting moest dan ook binnen twee weken na de datum van
het vonnis de gegevens verstrekken. Voor elke dag dat het langer duurt, moet de stichting een
dwangsom van € 5.000 betalen.
Rechtbank Amsterdam, 15 november 2018, ECLI (verkort): 8138
Omzetbelasting
Besparen op BTW door factuur voor 1 januari 2019 uit te reiken of te betalen ?

De verhoging Van het verlaagde BTW-?arief Van 6% naar 9% per 1 januari 2019 kan f0t Wa(gerl leíden
bij leveringen en diensten die vlak voor of na 1 januari 2019 worden verricht. In de Nota naar
aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 is hier wat meer duidelijkheid over gegeven.
Voor goederen en diensten die nu nog onder het verlaagde BTW-tarief van 6% vallen gaat per 1
januari 2019 een tarief van 9% gelden. Om te bepalen welk tarief rond 1 januari van toepassing is in
de Nota naar aanleiding van het Belastingplan 2019 hierover wat meer duidelijkheid verschaft.
Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen ondernemers die het kasstelsel toepassen en
ondernemers die het factuurstelsel toepassen.
Voor ondernemers die het kasstelsel gebruiken is het moment waarop ze de betaling ontvangen
bepalend voor welk tarief ze moeten toepassen. Het tarief van 6% mag dus gehanteerd worden als
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voor een factuur van 2018 de betaling nog in 2018 vvordt ontvangen. Krijgt een ondernemer de
betaling in 2019 (maar factuur is van 2018) dan moet hij het 9%-tarief hanteren.
Bij gebruikers van het factuurstelsel moet er bekeken worden of er aan een

ondernemer/rechtspersoon is geleverd of dat er een levering aan een particulier plaatsvindt. Bij
leveringen en diensten aan een andere ondernemer moet er een factuur worden uitgereikt. De
datum van uitreiking van deze factuur is beslissend. Als de factuur dus nog in 2018 wordt uitgereikt
voor een levering of dienst mag er 6% BTW op komen te staan. Voor een levering die in december
2018 plaatsvindt, maar waarvoor de factuur pas in januari 2019 wordt uitgereikt, moet de
ondernemer een tarief van 9% hanteren. Om zeker 6% in rekening te kunnen brengen zal een
ondernemer die het factuurstelsel hanteert dus voor een prestatie die nog in 2018 plaatsvindt ook de
factuur nog dit jaar moeten uitreiken. Op facturen die zijn opgemaakt voor leveringen en diensten
die voor 1 december 2018 hebben plaatsgevonden mag de ondernemer sowieso het 6%-tarief
zetten.

Bij leveringen en diensten aan particulieren is het moment van verrichting doorslaggevend voor de
toepassing van het tarief. Een voorbeeld: ondernemer levert een product aan een particulier op 11
december 2018. Zij ontvangt de factuur op 6 januari 2019. Op de factuur moet de ondernemer 6%
BTW in rekening brengen.
BTW over privébijtelling auto
In de laatste BTW aangifte van het jaar geeft u deze correctie aan in rubriek ld.
Standaard moet u rekening houden met 2,7% van de cataloguswaarde. Voor privégebruik later dan
vier jaar na het jaar dat u de auto in gebruik heeft genomen, gaat u uit van 1,5%. Dit laatste
percentage geldt ook voor auto's waarvan u de BTW niet verrekend heeft, bijvoorbeeld omdat u
deze van een particulier gekocht heeft. Genoemde percentage gelden ook voor volledig elektrische
auto"s. deze btw staat dus los van de eventuele lage bijtelling in de inkomstenbelasting.
U mag voor deze btw-correctie ook uitgaan van het werkelijk privégebruik maar dit zult u dan met
een kilometeradministratie moeten bewijzen. Woon-werkverkeer moet u daarbij (voor de btw) als
privé aanmerken.
Lonen en Salaríssen

De fiscale regels als Sinterklaas op de zaak komt
Als uw organisatie voor de kinderen van het personeel een sinterklaasfeest wil organiseren, is het
zaak om goed te weten hoe deze kosten fiscaal behandeld moeten worden. Anders klopt - na de
goedheiligman - ook de Belastingdienst aan, maar dan met een naheffing en boete.
De regels voor een sinterklaasfeest zijn behoorlijk ingewikkeld. De fiscale behandeling van
strooigoed, chocoladeletters, speculaas en andere consumpties die de werkgever aan de
werknemers, hun partners en hun kinderen uitdeelt, hangt namelijk af van de locatie waar het feest
wordt gehouden.
Vindt het feest plaats op de werkplek ofin een andere vestiging van uw organisatie (bijvoorbeeld in
de bedrijfskantinel dan geldt voor de consumpties een nihilwaardering. Dat geldt óók voor de
consumpties van de partner en kinderen van de werknemer.
Is het feest op een externe locatie, dan moet de waarde van de consumpties én de rest van het feest
bij het loon van de werknemers geteld worden of als eindheffingsloon worden ondergebracht in de
vrije ruimte. Dat geldt ook voor andere kosten voor het feest, zoals het inhuren van een
hulpsinterklaas of het laten reinigen van de sint- en pietenpakken.
Ongeacht waar het sinterklaasfeest plaatsvindt, cadeautjes en versnaperingen die de genodigden
meekrijgen voor thuis zijn altijd belast loon. De vverkgever moet de waarde ervan in het economisch
verkeer óf bij het loon van de werknemer tellen en normaal belasten óf aanwijzen als
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eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte laten komen. In de praktijk kiezen de meeste
werkg,evers voor de laatste optie, omdat ze het bedrijfsfeest niet (gedeeltelijk) op de loonstrook van
de werknemer willen zetten.

Zijn voor het sinterklaasfeest ook de gezinnen van uitzendkrachten en freelancers uitgenodigd die
voor uw organisatie werken, dan kunnen die kosten niet in de vrije ruimte. De werkkostenregeling
geldt immers alleen voor eigen werknemers die ook bij uw organisatie op de loonlijst staan.
Om het feest voor deze niet-werknemers onbelast te laten, moet uw organisatie de eindheffíng
toepassen voor verstrekkingen aan zakelijke relaties die werknemers ook tegelijk en voor dezelfde
gelegenheid ontvangen. De niet-werknemer moet hier ook over worden geïnformeerd. Gewoonlijk
zullen de kosten van het sinterklaasfeest binnen € 136 per deelnemer blijven. Dan betaalt de
werkgever per externe kracht 45% eindheffing over de werkelijke kosten. Zijn de kosten hoger dan €
136, dan is over de hele waarde van het feest per externe deelnemer 75% eindheffing verschuldigd.
Dit werkt op dezelfde manier als een kerstpakket.
WAB gepubliceerd: wijzigingen in arbeidsrecht per 2020
Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is naar buiten gebracht. In hoofdlijnen komt het
wetsvoorstel overeen met de eerdere conceptversie. Er staat werkgevers het nodige te wachten.
De WAB moet zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel van
minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan een groot aantal maatregelen, die in
2020 in werking moeten treden. Sommige regels zijn nieuw, andere zijn terug van weggeweest. Zo
wordt de maximale duur van een tijdelijk dienstverband weer drie jaar. Deze regel van de
ketenbepaling bestond ook vóór de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Tweede Kamer gaat zich de
komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, is er voor definitieve
invoering van de WAB ook nog de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig.
In het kort wijzigt het kabinet het volgende in de regels voor arbeidscontracten, flexwerk en ontslag:
Door een cumulatiegrond wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren. Bij
ontslag op basis van deze i-grond kan de werknemer een hogere vergoeding krijgen.
Zoals gezegd kan een werknemer weer drie jaar in tijdelijke dienst zijn. In een cao kan de
periode die nodig is om de keten van tijdelijke contracten te onderbreken, worden verkort van zes
naar drie maanden voor terugkerend tijdelijk werk.
De proeftijd mag vijf maanden duren als een werknemer direct een vast contract krijgt. Bij
contracten van twee iaar of langer mag de proeftijd drie maanden duren.
Het recht op een transitievergoeding geldt niet meer pas na twee jaar dienstverband. Een
ontslagen werknemer heeft hier straks direct na de start van het dienstverband recht op. En wie
langer dan tien jaar in dienst is, bouwt geen extra hogere transitievergoeding meer op.
Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoedingen te compenseren
als ze hun organisatie moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
Oproepkrachten krijgen meer bescherming door uitbreiding van hun rechten. Zo moet de
werkgever jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een werknemer met een
nulurencontract of min-maxcontract en hoeft een oproepkracht straks alleen gehoor te geven aan
een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept.
Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en
kunnen niet meer als 'uitzendkracht" Iangdurig op tijdelijke basis worden ingezet.
Het systeem van sectorpremies verdwijnt voor een systeem waarbij de WW-premie afhangt
van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. Dit maakt tijdelijke contracten duurder.
Op een later moment komt minister Koolmees ook nog met wetsvoorstellen voor de positie van
zzp'ers en voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Op de langere termijn is mogelijk een
grondigere wijziging nodig van het stelsel van arbeidsrecht en sociale zekerheid en bijbehorende
fiscale regels. Minister Koolmees heeft hiervoor een commissie ingesteld. Deze commissie gaat
íí
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onderzoeken of de regulering van werkenden en arbeids- en opdrachtrelaties verder moet worden
aangepast om het te laten aansluiten op de arbeidsmarktsituatie nu en, voor zover te voorzien, in de
toekomst. Op uiterlijk 1 november 2019 brengt de commissie een rapport uit aan de minister.

WW-premie flexkrachten straks altijd 5 procentpunten hoger
Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WWpremies flink op de schop. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt, is uitgewerkt in een conceptbesluit voor
wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) waarover uw organisatie nu kan
meedenken.

In het conceptbesluit voor wijziging van de WSFV, dat tot 12 december openstaat voor
internetconsultatie, zijn de hervormingsplannen voor de WW-premie uit de WAB verder uitgewerkt.
In plaats van een premie die afhangt van de sector waarin de Belastingdienst hun organisatie heeft
ingedeeld, gaan werkgevers per 2020 een WW-premie betalen die afhangt van de aard van de
arbeidsovereenkomst met een werknemer.

Voor vaste contracten komt een lage WW-premie, voor flexibele contracten een premie die
standaard vijf procentpunten hoger ligt dan die voor vaste contracten. Dit verschil moet het
aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. In het conceptbesluit is het
vaste verschil van vijf procentpunten tussen de lage en hoge WW-premie vastgelegd.
Het conceptbesluit beschrijft ook wanneer de werkgever alsnog het hoge percentage moet betalen,
om misbruik van de nieuwe regels te voorkomen. Daarvan is sprake in vier situaties.
1. De dienstbetrekking van een vaste werknemer stopt na vijf maanden.
Anders zou een werkgever een vast contract met een proeftijd van vijf maanden kunnen afspreken
met een werknemer die hij maar drie maanden nodig heeft in zijn proeftijd kunnen ontslaan, om zo
de hoge WW-premie te omzeilen.

2. De verloonde uren van een vaste werknemer liggen in een kalenderjaar meer dan 30% hoger
dan in zijn contract is overeengekomen.

Anders zou een vast contract waarin maar een paar uren zijn afgesproken, in de praktijk flexibel
gebruikt kunnen worden door de werknemer structureel te laten overwerken. Deze regel geldt niet
voor contracten vanaf 35 uur per week, omdat die de werknemer genoeg zekerheid geven over hun
inkomen.

3. De vaste werknemer krijgt binnen een jaar na ingang van zijn dienstbetrekking een WWuitkering door verlies van inkomen.

Anders zouden vaste contracten al na bijvoorbeeld negen maanden kunnen worden beëindigd en zo
als verkapt flexibel contract worden gebruikt om de hoge WW-premie te omzeilen.
4. De vaste werknemer krijgt een WW-uitkering terwijl de lage WW-premie van de werkgever
maximaal een jaar eerder al een keer was herzien op grond van situatie 3.
Anders zou een werkg,ever seizoensarbeiders een vast contract kunnen geven, de uren per seizoen
bijstellen en alleen het eerste jaar het hoge premiepercentage hoeven te betalen.
Om te bewijzen dat uw organisatie terecht de lage WW-premie toepast voor een werknemer, moet
in de toekomst een kopie van de vaste arbeidsovereenkomst in de loonadministratie worden
bewaard.

Werkkostenregeling (WKR)
De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 geaíntroduceerd als nieuwe, eenvoudigere manier om
vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te behandelen. Onder de WKR kan de werkgever
maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen,
verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Stopt u méér in deze zogenoemde vriie
ruimte, dan moet uw organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen. Soms is dat een
voordeligere optie dan het bruteren van een loonbestanddeel. Sinds 1 januari 2015 is de
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werkkostenregeling verplicht voor alle organisaties en zijn de oude regels voor vrije vergoedingen en
verstrekkingen voltooid verleden tijd.
Om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte te mogen onderbrengen,
moet hij de gebruikelijkheidstoets doorstaan. Sommige vergoedingen, verstrekkingen en
terbeschikkingstellingen snoepen niet van de vrije ruimte, omdat er een gerichte vrijstelling of
nihilwaardering voor geldt.
Per 1 januari 2015 is ook het noodzakelijkheidscriterium aan de WKR toegevoegd. Dit houdt in dat
werkgevers bepaalde hulpmiddelen die hun werknemers nodig hebben voor hun werk volledig
onbelast kunnen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Het doet er dan niet toe of de
werknemer de voorziening ook privé gebruikt.
Al met al is de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen door de werkkostenregeling niet per
se eenvoudiger geworden. Er gaan inmiddels alweer stemmen op om de regeling aan te passen of te
VerVangen.

Sectorpremies dalen in 2019 en verdwijnen per 2020
Voor het vijfde jaar op rij daalt de gemiddelde WW-premie die werkgevers moeten betalen, zo meldt
UWV. Dat de sectorpremie in 2019 (fors) daalt, komt deels doordat volgend jaar voor het laatst
wordt gewerkt met deze premievorm.
UWV heeft de nota Premievrijstelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd, met daarin de sectoraal
gedifferentieerde premies voor 2019. De gemiddelde sectorpremie daalt flink: van 1,28% in 2ül8
naar O,77% in 2019. 48 sectoren krijgen te maken met een lager premiepercentage. Het instituut
noemt als redenen hiervoor de aanhoudende gunstige economische vooruitzichten - die ervoor
zorgen dat er minder WW-uitkeringen betaald hoeven te worden - en het plan voor de beëindiging
van de sectorpremies (en sectorfondsen) per 1 januari 2020. Desondanks is er in het laatste jaar van
de sectorpremies in 13 sectoren juist sprake van een stijging van de premie. De grootste
premiestijgingen doen zich voor in de sectoren verzekeringswezen, uitgeverij en railbouw. Daarnaast
blijft er in één sector, de visserij, het premiepercentage onveranderd.
2019 is waarschijnlijk het laatste jaar waarin het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie
wordt gehanteerd. Het kabinet regelt namelijk in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) dat
per 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie gaat afhangen van de contractduur. Werkgevers
gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers
met een flexibel contract. Voor de lagere WW-premie moeten zij aan diverse eisen voldoen.
De wijziging is nog niet helemaal zeker omdat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten stemmen
over de WAB. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wel alvast
afgesproken de sectorpremies voor 2019 zo laag mogelijk vast te stellen. Het vermogen in de
sectorfondsen dat overblijft na 2019, gaat over naar het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Niet automatisch lager gebruikelijk loon DGA bij deeltijd
In de onlineversie van het Handboek Loonheffingen 2018 zijn een aantal wijzigingen ten aanzien van
de gebruikelijkloonregeling opgenomen. Zo mag in een deeltijdsituatie het loon niet automatísch
worden verlaagd.
De Belastingdienst heeft onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd in de onlineversie van het
Handboek Loonheffingen 2018. Deze wijzigingen betreffen voor een groot deel de
gebruikelijkloonregeling en geven meer duidelijkheid over de toepassing van deze regeling in
deeltijdsituaties, bij startende ondernemingen en bij ondernemingen die verlies lijden.
Voor wat betreft de toepassing van de gebruikelijkloonregeling als er in deeltijd wordt gewerkt door
de aanmerkelijkbelanghouder is aangegeven dat hij dan niet automatisch dat loon op een lager
bedrag dan € 45.000 mag stellen. Er moet dan gewoon worden bewezen dat het (deeltijd)loon van
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de meestverdienende werknemer of het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is
dan € 45.000.

Voor startende ondernemingen, die geen start-up zijn, is in het handboek opgenomen dat deze
tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan als het gebruikelijk loon door het opstarten van de
onderneming nog niet te betalen is. Dit mogen zij maximaal drie jaar doen. Het loon mag echter niet
Iager zijn dan het wettelijk minimumloon dat aansluit bij het aantal uren dat de
aanmerkelijkbelanghouder werkt.

Lijdt een bv verlies waardoor ook de continuïteit in g,evaar komt, dan mag het loon van de
aanmerkelijkbelanghouder onder voorwaarden ook op een lager bedrag worden gesteld dan het
gebruikelijk loon van € 45.000. Het loon mag de aanmerkelijkbelanghouder niet lager vaststellen als:
*

de onderneming incidenteel verlies lijdt;
de onderneming de rekeningen nog steeds kan betalen;

de onderneming de rekeningen niet kan betalen als gevolg van een oplopende
rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.
í+

WAB wil type arbeidsovereenkomst straks op loonstrook
Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 werkelijkheid wordt, brengt dat extra
administratieve rompslomp voor de salarisadministrateur met zich mee. Die moet de loonstrook dan
voor alle nieuwe en bestaande werknemers uitbreiden.

In het wetsvoorstel voor de WAB is een maatregel uitgewerkt die de sectorpremie die werkgevers als
onderdeel van de premies werknemersverzekeringen betalen, vervangt door een systeem waarbij de
WW-premie afhangt van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. De aard van de
arbeidsovereenkomst wordt verplicht op de loonstrook zichtbaar zodat het nieuwe systeem beter is

te handhaven. Uw organisatie krijgt hierdoor een extra gegeven te verwerken in de loonaangifte en
een extra handeling bij de verwerking van gegevens van alle nieuwe medewerkers.
De loonstrook moet minimaal bepaalde gegevens bevatten. Met de WAB komt daar dus de
vermelding bij of het om een tijdelijk of vast contract gaat. Natuurlijk werken veel werkgevers met
een salarissoftware die zowel de loonaangifte als de loonstroken genereert. Zo kan de werknemer via

de loonstrook de werkgever controleren. Als de werkgever te weinig WW-premie afdraagt, doordat
hij in de loonaangifte een vast contract heeft doorgegeven, maar op de loonstrook aan de
werknemer een tijdelijk contract heeft vermeld, kan er (opzettelijk) verkeerde informatie verstrekt
zijn. Er is dan sprake van valsheid in geschrifte waarvoor de werkgever strafrechtelijk kan worden
vervolgd. Door de werknemer mee te laten kijken, is het proces minder fraudegevoelig en, zo stelt
het wetsvoorstel, wordt het premiesystematiek beter gehandhaafd.
De Tweede Kamer is de WAB nog aan het behandelen en daarna moet de Eerste Kamer zich er nog
over uitspreken. Maar als de wet per 2020 werkelijkheid wordt, zorgt de nieuwe eis voor extra
administratieve rompslomp voor uw organisatie. Er moet bij elke nieuwe arbeidsovereenkomst
worden aangegeven in de loonaangifte of er sprake is van een oproepovereenkomst of niet.
Bovendien is het nodig om alle bestaande contacten na te lopen om de gegevens in de
salarisadministratie aan te passen aan de WAB.

'Naheffing bijtelling dreigt bij overstap op elektrische auto'

Zakelijke (lease)rijders die kiezen voor een elektrische auto, verslikken zich nogal eens in de bijtelling.
Gedurende het iaar overstappen op elektrisch kan een naheffing van de Belastingdienst opleveren,
waarschuwt de Vereniging van Zakelijke Rijders (VZR).
Volgens de vereniging kun je niet zonder meer uitgaan van een lage bijtelling van 4% als je de auto nu
buiten de bijtelling houdt en overstapt op een elektrische auto. "Als je de auto gaat rijden in
september en je gaat 4% bijtellen, krijg je nog een naheffing over de eerste negen maanden." De VZR
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stelt dat 12% van de ruim een miljoen zakelijke rijders nu geen bijtelling betaalt. ?16% van hen geeft
aan dat ze straks willen overstappen op een elektrische auto (EV). Deze groep moet extra oppassen."
Wie voor het eerst in een auto van de zaak stapt, moet op dat moment kiezen voor wel of geen
bijtelling. "Na de ingebruikname van je zakenauto mag je alleen nog per kalenderjaar kiezen of je
bijtelling wil betalen of niet. Een uitzondering is het wisselen van werkgever. Ook dan mag je het
opnieuw bepalen." Overstappen gedurende het kalenderjaar en dan de keuze wijzigen in wel
bijtellen, resulteert in een bijtellingsnaheffing. 'le betaalt namelijk de bijtelling over het gehele
kalenderjaar, ongeacht welke auto je rijdt."
De enige oplossing is om ook met de elektrische auto niet privé te rijden en alsnog tot het eind van
het jaar een sluitende kilometeradministratie bij te houden. "Vanaf 1 januari kan dan vervolgens de
lage 4% bijtelling betaald worden en volgt er geen naheffing."
Volgens de VZR heeft de Belastingdienst nog geen gehoor gegeven aan oproepen de regeling
flexibeler te maken.

Overig
Nieuwe ondernemersportal van de Belastingdienst

Op 3 januari 2019 lanceert de Belastingdienst een nieuwe aangifteportal voor ondernemers
die in eerste instantie alleen toegankelijk is voor eenmanszaken en zzp'ers. Later in het jaar gaan ook
*

andere ondernemers aanhaken.

In de portal, Mijn Belastingdienst Zakelijk geheten, kunnen de zelfstandige ondernemers
aangifte omzetbelasting doen en corrigeren, een opgave intracommunautaire prestaties (ICP)
indienen en het rekeningnummer opgeven of wijzigen. In de loop van 2019 kunnen alle ondernemers
inloggen en aangifte doen voor de omzet-, Ioon- en vennootschapsbelasting.
Zzp"ers en eenmanszaken loggen in met DigiD of eHerkenning. Andere ondernemers gaan
inloggen met eHerkenning. Een aangifte kan tussendoor worden opgeslagen en na indienen altijd
worden ingezien. De nieuwe portal is geschikt gemaakt voor tablets en smartphones. De oude portal
blijft voorlopig bestaan, maar zal op termijn verdwijnen.
@

*

Elektrische auto

Als u van plan bent een elektrische auto aan te schaffen dan kunt u dat het beste nog doen
in 2018. U profiteert dan in principe nog tot 2023 van de lage bijtelling van 4%.
Vanaf 2019 moet u namelijk voor een elektrische auto van de zaak een hogere bijtelling voor het
privégebruik toepassen. Als de auto duurder is dan 50.000 euro geldt er voor het meerder een
bijtelling van 22% in plaats van 4%.
Vanaf 2021 geldt voor alle auto's een bijtelling van 22%.
Tweedehands elektrische auto, als u deze koopt dan geldt nog voor de resterende periode de lage
bijtelling.
Factuureisen

Inkoopfacturen per e-mail
Deze kunt u printen voor uw eigen administratie. Conform de bewaarplicht bent u verplicht om
facturen die u digitaal ontvangt ook digitaal te bewaren. Het enkel opslaan van een factuur is niet

voldoende . zo moet u kunnen aantonen dat de factuur na ontvangst niet eigenhandig is aangepast.
Dit doet u door de oorspronkelijke email met de factuur als bijlage te bewaren. Maak bijvoorbeeld in
uw emailprogramma mappen aan per leverancier waarin u vervolgens de e-mail met de factuur als
bijlage bewaart. Maak ook regelmatig een backup hiervan.
Inkoopfacturen per portaal
Een portal is een webpagina van de leverancier waar u toegang kunt krijgen tot uw facturen en deze
vervolgens kunt downloaden. Maak hiervoor op uw computer een mappenstructuur aan per
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belastingjaar met submappen per leverancier en sla hier de gedownloade inkoopfacturen op. Doe dit
regelmatig. Maak ook regelmatig een backup van deze mappen.
Papieren inkoopfacturen
Facturen en bonnetjes die u op papier heeft ontvangen, mag u gerust digitaal bewaren. U hoeft het
origineel niet te bewaren. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: u zet alle
gegevens (inhoudelijk juist) over en u zorgt ervoor dat de nieuwe gegevensdrager gedurende de
gehele bewaartermijn beschikbaar is en dat de gegevens binnen redelijke tijd te reproduceren en
Ieesbaar te maken zijn.
Bewaartermijn
Deze is zeven jaar en wordt verlengd met eventueel verkregen uitstel.
Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden
In communicatie met de overheid is eHerkenning de digitale sleutel die gebruikt wordt om in te
loggen bij provincies, gemeenten en diverse ministeries en overheidsinstanties. Een
eHerkenningsmiddel is altijd persoonsgebonden en is niet over te dragen op of te delen met andere
personen.

Om fraude tegen te gaan wordt een eHerkenningsmiddel alleen per persoon aangevraagd. Op die
manier weet een instantie altijd dat deze persoon gerechtigd is om voor een organisatie zaken te
doen ofinformatie op te vragen. Het uitlenen van een eHerkenningsmiddel mag dan ook niet. Om
met een eHerkenningsmiddel deze online diensten aan te vragen moet de persoon gemachtigd zijn.
Ook deze machtiging is persoonsgebonden. De machtiging voor het eHerkenningsmiddel met een
hoger betrouwbaarheidsniveau dan EH 1, kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie
die als tekenbevoegd geregistreem staat bij de Kamer van Koophandel.
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
de overheidsinstantie zelf. Om een leverancier te kiezen, is het verstandig om de verschillende
Ieveranciers, hun diensten en de kosten die zij daarvoor in rekening brengen, met elkaar te
vergelijken op eherkenning.nl. Houd er rekening mee dat het aanvragen van eHerkenning enkele
dagen duurt.
Het beschikken over een eHerkenningsmiddel wordt noodzakelijker. Steeds meer
overheidsorganisaties werken met eHerkenning als inlogmethode. Zo kan elke werkgever die het
werkgeversportaal van UWV wil gebruiken sinds 1 november 2018 daarvoor inloggen met
eHerkenning en per 1 november 2019 wordt deze inlogmethode voor UWV zelfs verplicht. Ook de
Belastingdienst, de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel maken gebruik, of
zullen dat gaan doen, van eHerkenning als inlogmethode.
Vervanging wet DBA

Het wordt nog minstens een jaartje langer wachten op duidelijkheid rond het werken met zzp'ers.
De nieuwe wet die een fatsoenlijke verhouding tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers moet
verzekeren, laat minstens een jaar langer op zich wachten. Zelfstandigen en opdrachtgevers, die
slecht uit de voeten kunnen met de huidige wet, moeten tot 2021 geduld oefenen.
Minister Wouter Koolmees wilde zzp'ers beschermen die eigenlijk recht hebben op een vast salaris of
zelfs worden uitgebuit. Maar zijn plannen staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels,
schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hiermee blijft de onduidelijkheid rondom de opvolger van de Wet
DBA (die nog geen twee jaar oud is) nog langer bestaan.
Met andere maatregelen boekt Koolmees wel vorderingen. De opdrachtgeversverklaring - die
voorlopig de Wet DBA moest vervangen - wordt met ingang van komend jaar voor een
opdrachtgever en -nemer duidelijker of ze een zogeheten gezagsrelatie hebben. De huidige regels
zijn zo onduidelijk dat ze opdrachtgevers huiverig maken om zzp'ers in de arm te nemen, klagen
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beide partijen al jaren. Zij zijn bang dat ze nietsvermoedend de regels overtreden en problemen
krijgen met de fiscus.
Transport
Cao Seizoenarbeid overeengekomen
TLN is met de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie een cao Seizoenarbeid
overeengekomen voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019.

Deze cao behelst dat voor een aantal functies in de transport- en logistieksector een tussenpoos van
minimaal3 maanden voldoende is om weer een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd in de keten aan te bieden. De regeling is afgesproken voor:
- De functies chauffeur kipper, chauffeur onderlosser en chauffeur walking floor in de wegenbouw en
het agrarisch vervoer;
- De functie orderverzamelaar in het sierteeltvervoer.

De reguliere termijn in de wet is 6 maanden, maar daar kan bij cao van worden afgeweken in geval
van werkzaamheden die een seizoensmatig karakter hebben als gevolg van klimatologische of
natuurlijke omstandigheden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze functies in de onderneming een
seizoensmatig karakter hebben als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden en niet
aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer
dan 9 maanden per jaar.

Gelezen:

"Wij hebben rust nodig om te kunnen gaan,
geïnspireerd te raken
en weer aan te kunnen staan."

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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