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Nieuwsbrief d.d. 1 juni 2019 vijfde jaargang nummer 6
Gelezen: Gesprek tussen twee gepensioneerden:
"Die pensioenkwestie is erg ingewikkeld, maar ik heb het uitgezocht".
"Hoe zit het dan?"
"Ik heb een pensioenpot, en de regering maakt er een potje van"

Inkomstenbelasting/Toeslagen/Vennootschapsbelasting/Erfbelasting
Schenken en teruglenen
Door tijdens uw leven vermogen over te hevelen naar uw toekomstige erfgenamen, besparen zij op
de erfbelasting. U kunt daarbij de beschikking houden over uw vermogen.
Dat kan o.a.door te schenken en terug te lenen. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor situaties
waarin de gewone jaarlijkse schenkingsvrijstelling niet wordt overschreden (voor kinderen € 5.428
en voor kleinkinderen € 2.173, bedragen 2019). Hoe het werkt? U maakt het geld daadwerkelijk over
aan de begunstigde. Na verloop van tijd leent u van uw kind een bedrag van ongeveer dezelfde
grootte terug. Minder mag, meer mag ook. U spreekt af dat u over de lening rente betaalt. Gebruik
daarbij als richtlijn het in de Successiewet genoemde percentage van 6 procent, betaal bij voorkeur
jaarlijks rente om discussies met de fiscus te voorkomen. Essentieel hierbij is dat de schenking en de
lening geen verband met elkaar hebben. Het moet dus gaan om twee losstaande, 'gescheiden'
rechtshandelingen: een schenking en een lening. Is dat niet het geval, dan zou de belastinginspecteur
de schenking na uw overlijden kunnen beschouwen als een niet notariële schuldigerkenning uit
vrijgevigheid, waarna alsnog erfbelasting moet worden betaald (tenzij u de lening minimaal 180
dagen voor uw overlijden had terugbetaald.
Lonen en Salarissen

Moor vaste kostenvergoeding is vooraf onderzoek nodig
Bevat een vaste kostenvergoeding bedragen die gericht zijn vrijgesteld of intermediaire kosten dan is
de vergoeding alleen onbelast te verstrekken door de werkgever als er vooraf onderzoek is gedaan
naar de werkelijk door de werknemer gemaakte kosten. Dit staat in een Handreiking van de
Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft in zijn Handreiking nog maar eens aangegeven dat een kostenonderzoek
ook echt vooraf moet plaatsvinden. Zonder kostenonderzoek is de vaste kostenvergoeding gewoon
loon voor de werknemer. Als deze dan wordt aangewezen als eindheffingsloon gaat dit ten koste van
de vrije ruimte.
Voorwaarden voor vaste kostenvergoeding
Om een vaste kostenvergoeding voor de intermediaire kosten afgerichte vrijstellingen onbelast te
kunnen verstrekken aan werknemers moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:
De werkgever kan het bedrag van de intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen
aannemelijk maken.
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De werkgever geeft een omschrijving van de intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen
per kostenpost, inclusief een schatting van het bijbehorende bedrag.
De werkgever geeft aan uit welk bedrag aan intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen
de vaste kostenvergoeding is opgebouwd.
• De werkgever voert ter onderbouwing van de vaste kostenvergoeding vooraf een onderzoek
naar de werkelijke kosten uit en herhaalt dit op verzoek van de Belastingdienst. Als het om
vaste kostenvergoedingen gaat die al bestonden vóór de overgang naar de
werkkostenregeling, is een nieuw onderzoek niet nodig op voorwaarde dat de
omstandigheden onveranderd zijn gebleven.
De werkgever wijst de kostenvergoeding waar een gerichte vrijstelling voor geldt aan als
eindheffingsloon. Door de vrijstelling die dan geldt, gaat dit echter niet ten laste van de vrije
ruimte.

LVe/ of geen kostenonderzoek
Een voorbeeld ter verduidelijking: Een werkgever geeft een vaste kostenvergoeding van € 120 per
maand voor de kosten die zij tijdens hun werk onderweg maken. Deze vergoeding is voor maaltijden
onderweg, parkeerkosten auto van de zaak, relatiegeschenken en de stomerij.
Doet de werkgever geen kostenonderzoek, dan is de vergoeding in principe belast. Wijst hij de vaste
kostenvergoeding aan als eindheffingsloon, dan gaat de vaste kostenvergoeding ten laste van de vrije
ruimte. Als de werkgever de vrije ruimte overschrijdt, is hij 80% eindheffing verschuldigd.
Maar als de werkgever besluit vooraf kostenonderzoek te doen, geldt er een gerichte vrijstelling voor
de maaltijden en zijn de parkeerkosten en relatiegeschenken intermediaire kosten en wijst ze aan als
eindheffingsloon. Deze kosten gaan dan niet ten koste van de vrije ruimte. De stomerijkosten moet
de werkgever via de vrije ruimte laten lopen.
Alsnog een slapend dienstverband beëindigen
Nu er veel discussie is over het slapend dienstverband, vragen werkgevers zich soms af hoe zij zo'n
dienstverband alsnog kunnen beëindigen. Dit kan nog best lastig zijn aangezien de werknemer soms
weer terug naar de bedrijfsarts moet.
Onlangs werd bekend dat de Hoge Raad zich gaat buigen over het in stand houden of beëindigen van
een dienstverband na twee jaar ziekte. Nu werkgevers per l april 2020 een compensatie kunnen
aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen na twee jaar ziekte, is het de vraag of
een slapend dienstverband slecht werkgeverschap oplevert. Werkgevers die een slapend
dienstverband alsnog willen beëindigen hebben twee mogelijkheden:
een ontslagaanvraag indienen bij UWV;
•
de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden door een
vaststellingsovereenkomst met de werknemer te sluiten.
Werknemer moet weer naar de bedrijfsarts
Dient de werkgever een ontslagaanvraag in vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV, dan
moet hij kunnen aantonen dat er binnen 26 weken na de aanvraag geen herstel zal optreden. De
bedrijfsarts moet dit onderschrijven in een verklaring. Dit betekent dat de werkgever een werknemer
- die misschien al even uit beeld is - opnieuw naar de bedrijfsarts moet sturen. De bedrijfsarts kan
bovendien oordelen dat de werknemer weer bij de organisatie aan de slag moet.
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De werkgever kan ook proberen een vaststellingsovereenkomst met de werknemer te sluiten. Om in
aanmerking te kunnen komen voor de compensatie van de transitievergoeding moet uit deze
vaststellingsovereenkomst wel heel duidelijk naar voren komen dat het ontslag plaatsvindt na twee
jaar ziekte en dat er binnen 26 weken geen herstel zal optreden. Daarnaast zal de werkgever in de
vaststellingsovereenkomst een hoge vergoeding moeten afspreken. Dit is niet wettelijk verplicht,
maar bij ontslag via UWV zal de werkgever sowieso een transitievergoeding moeten betalen die bij
een slapend dienstverband behoorlijk opgelopen kan zijn. De kans is dus klein dat de werknemer een
vaststellingsovereenkomst zal ondertekenen waarin niet minimaal een ontslagvergoeding ter hoogte
van de transitievergoeding is afgesproken.
Overig

Schenking met uitsluiting valt nooit in de gemeenschap
Schenkingen die gedaan zijn met een uitsluitingsclausule en tijdens een huwelijk worden ontvangen,
blijven privévermogen van de begunstigde ook al heeft een echtpaar de bedragen samen uitgegeven.
De ontvangen bedragen vallen dus nooit in de gemeenschap van goederen. Dit heeft de Hoge Raad
onlangs aangegeven.
Als iemand een schenking ontvangt met een uitsluitingsclausule valt het bedrag dat de schenker aan
de begunstigde heeft geschonken niet in de huwelijksgemeenschap van de begunstigde en de
partner. Het bedrag van de schenking blijft namelijk privévermogen van de begunstigde, ook al is
diegene in gemeenschap van goederen getrouwd.
Geen notaris voor uitsluiting nodig
Een uitsluitingsclausule aan een schenking koppelen is heel eenvoudig. Dit hoeft niet in een notariële

akte te gebeuren. Een gang naar de notaris is dus niet nodig. Er kan voor worden gekozen om de
uitsluiting te vermelden in de omschrijving als de schenker het geld overboekt naar de begunstigde.
Het nadeel daarvan is echter wel dat de begunstigde moet bewijzen dat de clausule is toegevoegd.
Dit kan lastig zijn. Zelf een akte opstellen is dan een oplossing.
Bedragen werden gezamenlijk uitgegeven
In de zaak die tot de Hoge Raad werd uitgevochten ging het om een vrouw die drie keer € 10.000 met
uitsluitingsclausule had ontvangen tijdens haar huwelijk. Ze was in gemeenschap van goederen
getrouwd. De bedragen werden na ontvangst meteen naar de gezamenlijke rekening overgeboekt en
ook gezamenlijk uitgegeven. Bij de scheiding gaf de man aan dat hij vond dat de schenkingen tot het
gezamenlijke vermogen behoorden terwijl de vrouw vond dat ze tot haar privévermogen behoorden.
Daarnaast waren ze het ook niet eens over waaraan het geld was opgemaakt.
Bedrag van €30.000 moest worden vergoed

De Hoge Raad gaf aan dat het er niet toe deed waaraan het geld was besteed. Ook speelde het geen
rol in deze zaak dat de bedragen van de schenking meteen naar de gezamenlijke rekening waren
overgemaakt. De schenkingen bleven door de uitsluiting privévermogen van de vrouw. Het bedrag
van € 30.000 moest dus bij de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen aan de vrouw
worden vergoed.
Vanaf 2020 minder lang partneralimentatie betalen
De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit
voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met
een maximum van vijfjaar.
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Door de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel worden vooral de hoogte en duur
van partneralimentatie aangepakt. Als uitgangspunt gaat de duur van het huwelijk gelden. Een expartner hoeft nog maar partneralimentatie te betalen over de periode tot de helft van de duur van
het huwelijk met een maximum van vijfjaar. Voor langdurige huwelijken en huwelijken waarbij er
jonge kinderen in het spel zijn gelden echter andere regels.
Uitzonderingen op de hoofdregel
Er gelden wel een aantal uitzonderingen op de hoofdregel dat de helft van de duur van het huwelijk
partneralimentatie moet worden betaald:
Bij huwelijken langer dan 15 jaar en als de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOWgerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.
Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd,
hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar.
Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de
duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.
De nieuwe regels gaan per 2020 gelden. Voor nu lopende alimentatieverplichtingen gaan de regels
dus niet gelden. Deze blijven doorlopen conform de partneralimentatieregels die nu gelden.
Verwerken in de aangifte IB
Ex-partners die partneralimentatie betalen kunnen dit bedrag in hun aangifte inkomstenbelasting (IB)
aftrekken. Degene die de partneralimentatie ontvangt moet dit als inkomen opnemen in de aangifte
IB.
Inhoud van een getuigschrift
ledere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een
getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed,
arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een
getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)
werkgever hiervoor aansprakelijk.
Wetswijzigingen voor kleine ondernemers
Op l juli gaan twee wetswijzigingen in voor kleine ondernemers en per l januari veranderen er meer
regelsvoor het MKB.
Energiebesparing verplicht
Iedereen met een energieverbruik hoger dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kuub aardgas,
valt sinds eind februari onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Die geldt voor
ongeveer 100.000 ondernemers. Uiterlijk op l juli moet worden gerapporteerd welke
energiebesparende maatregelen er worden genomen. Dat kan bij het E-Loket van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

Minimumjeugdloon omhoog
Per 1 juli gaat voor 18-, 19- en 20-jarige werknemers het vaste percentage van het wettelijk
minimumloon omhoog naar respectievelijk 50%, 60% en 80% van het 'normale' loon. Voor 21-jarigen
wordt het 100%.
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Nieuwe BTW-nummers

Per 1 januari krijgen de ruim één miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummervan de
Belastingdienst. Dat staat los van het Burgerservicenummer en moet zo de privacy van ZZP'ers beter
beschermen.

KOR op de schop

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat volgend jaar veranderen. BTW-vrijstelling of-vermindering
geldt niet meer op basis van het te betalen bedrag aan BTW, maar op basis van de totale omzet.
Ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 kunnen zich tot 20 november aanmelden bij de
Belastingdienst.
Geen verschil VOF en maatschap
Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt. Er komt één vorm voor terug: de
vennootschap naast

Gelezen: "Als je focust op resultaat, zul je niet veranderen;
als je focust op verandering zul je resultaat zien."
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.

