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Nieuwsbrief d.d. 1 maart 2018 vierde jaargang nummer 3
Gelezen: "Aangifte doen met een biertje erbij. Doe het niet!"

In ko mste n belasti ng/Toeslage n /Ve n nootsc ha ps belasti ng
Controleren Vooringevulde aangifte 201 7
Belastingbetalers moeten door de Belastingdienst vooringevulde cijfers zelf goed (laten) controleren.
Die waarschuwing komt van de Belastingdienst zelf. 'We kunnen niet alles weten, iedereen blijft zelf
verantwoomelijk", waarschuwt Eline Spros, directeur Particulieren
De online aangifte zorgde twee jaar geleden nog voor grote problemen bij de fiscus.
Dit jaar kunnen 70.000 mensen op hetzelfde moment aangifte doen.
U heeft de tijd tot 1 mei, maar wie voor 1 april de aangifte invult, heeft uiterlijk 1 juli bericht over wat
er betaald moet worden, of wat de eventuele teruggave is.
De belastingdienst is bevoegd binnen 5 jaar na het einde van het belastingjaar (plus de periode van
eventueel uitstel) na te vorderen. U moet bewijzen dat de belastingdienst ongelijk heeft, dus bewaar
uw ingevulde aangifte samen met de relevante bewijsstukken, tenminste 5 jaar.
Fiscus kijkt kritischer naar fondsen goede doelen
Vermogensfondsen die onder een gunstig fiscaal regime geld doneren aan goede doelen en cultuur,
hebben te maken met krachtiger tegenspel van de Belastingdienst. De rekening voor de schatkist
Ioopt op, en het risico op misbruik neemt toe naarmate Nederland steeds vrijgeviger wordt.
Algemeen nut beogende instelling
De Anbi-regeling bestaat nu ruim een decennium. Vorig jaar presenteerde het ministerie van
Financiën een evaluatie ervan. Inmiddels zijn er 43.000 Anbi's opgetuigd. De fiscale ondersteuning
bedraagt circa €500 mln. In ruil voor de belastingaftrek moet een fonds minimaal 90% van zijn
vermogen voor het algemene nut aanwenden.
De oprichter van het Anbi-fonds mag met andere woorden niet meer vrïj beschikken over het geld
dat hij erïn heeft gestopt. In de praktijk komt het voor dat de grenzen van deze voorwaarde worden
opgezocht en men het vermogen van de instelling als zijn eigen vermogen blijft beschouwen', aldus
de evaluatie, waarover het kabinet voor de zomer een definitief standpunt wil innemen.
Verzwegen vermogen
Recent werd bekend dat de Belastingdienst actief op zoek is naar verzwegen vermogen op
Luxemburgse bankrekeningen en nu is de fiscus dus ook weer op oorlogspad in Zwitserland.
De Belastingdienst is al jaren op zoek naar Nederlanders die verzwegen vermogen op buitenlandse
bankrekeningen hebben. Over dit vermogen hebben zij geen vermogensbelasting betaald en de
fiscus wil hierover naheffen, waarbij de belastingplichtigen hoge boetes én strafrechtelijke vervolging
riskeren.

In veel gevallen is het ondanks het afschaffen van de inkeerregeling nog wel mogelijk
om van de 'oude' inkeerregeling gebruik te maken en zo strafrechtelijke vervolging te voorkomen.
Ook wordt de boete dan aanzienlijk gematigd.
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Aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit zijn de
specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen
om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten
aftrekken die u voor anderen maakt. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor
medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u
welke kosten aftrekbaar zijn.
Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw
aftrekbare zorgkosten berekenen. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven
een bepaald bedrag, het drempelbedrag. En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het
verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Voorkom 8% belastingrente, vraag om voorlopige aanslag VPB
Bv's die te laat zijn met hun aangifte voor de vennootschapsbelasting (VPB) kunnen een flinke
rekening aan belastingrente op hun bord krijgen. Het tarief is niet kinderachtig: 8%. Die rekening valt
te voorkomen door vóór 1 mei om een voorlopige aanslag te vrag,en bij de Belastingdienst.
Het is een beetje jongleren met verschillende data als het om de aangifte VPB gaat. De hoofdregel is:
als het boekjaar van een bv gelijk loopt met het kalenderjaar, moet de aangifte VPB vóór 1 juni
binnen zijn bij de Belastingdienst. Dat is dus redelijk overzichtelijk, maar voor de berekening van
belastingrente komen er andere data om de hoek kijken:
1 april: doet een bv vóór 1 april aangifte VPB en neemt de fiscus die gegevens ongewijzigd
over, dan hoeft de bv geen belastingrente te betalen.
1 mei: deadline voor het aanvragen van een voorlopige aanslag VPB. Als de Belastingdienst
de aanslag oplegt conform de gegevens in de voorlopige aanslag, betaalt de bv ook geen
*

belastingrente.
*

1 juli: na deze datum begint de teller te lopen voor belastingrente. Ofwel: als de fiscus de

aanslag oplegt na 1 juli moet de bv rente betalen.
Omzetbelasting

BTW-correcties 201 7 vóór 1 april 2018 digitaal doorgeven
Als een ondernemer te weinig BTW over 2017 heeft aangegeven, kan hij de betaling van
belastingrente voorkomen als hij binnen drie maanden na afloop van het jaar digitaal een
suppletieformulier invult. Dit moet dus vóór 1 april 2018 gebeuren.
Een BTW ondernemer is verplicht om eventuele fouten in de ingediende Btw-aangifte aan de
Belastingdienst te melden. Dit kan hij doen door een suppletieaangifte in te dienen. Bij te weínig
betaalde BTW wordt dan een verzuimboete van 5 % van het Btw-bedrag dat betaald had moeten
worden opgelegd. Als het te betalen bedrag echter lager is dan € 20.000 of minder dan 10% van het
te betalen Btw-bedrag, volgt geen boete. De op dat moment in principe ook verschuldigde
belastingrente kan voorkomen worden door vóór 1 april na afloop van het jaar ervoor de suppletíe
in te dienen. Voor het jaar 2017 moet deze aangifte dus voor 1 april 2018 zijn ingediend.
Correcties < € 1.000 in eerstvolgende aangifte
Bij een latere correctie dan 1 april 2018 brengt de fiscus wel belastingrente over het te betalen
bedrag in rekening. Heeft de ondernemer te veel BTW betaald, dan ontvangt hij een
teruggaafbeschikking en stort de fiscus het bedrag terug. Gaat het om correcties van € 1.000 of
minder, dan hoeft de ondernemer geen suppletie in te dienen. Hij mag de correcties dan verwerken
in de eerstvolgende aangifte. De fiscus neemt de correcties dan mee in de reguliere
aangifteprocedure.
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Suppletie-aangifte kan alleen nog digitaal

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ondernemers een correctie op de Btw-aangifte alleen nog maar digitaal
doorgeven. Dit moet dan of via de site van de Belastingdienst of met de eigen software of via de
adviseur gedaan worden.
Lonen en Salarissen

Verschil gefactureerde en verloonde uren is geen zwart werk
Volgens de rechter is er niet automatisch sprake van zwart werk als er een verschil is ontdekt tussen

de gefactureerde uren en de verloonde uren van een organisatie. Dit wil dan dus ook niet zeggen dat
er te weinig loonheffingen zijn afgedragen.

In deze zaak ging het om een schoonmaakbedrijf dat een naheffingsaanslag loonheffing kreeg
opgelegd door de Belastingdienst omdat er een verschil bestond tussen de uren die vermeld waren

op de facturen van de klanten en de in de administratie verloonde uren. De inspecteur vond dat het
verschil als zwart werk kon worden bestempeld vvaardoor er te weinig loonheffing was afgedragen.
Ook gaf hij aan dat de administratie niet deugde omdat uit de urenadministratie niet was te
herleiden of alle uren waren verloond.

Het schoonmaakbedrijf gaf aan dat het verschil inderdaad bestond en dat ze het hier ook mee eens

was, maar dat het verschil als zwart werk moest worden gezien, daar kon ze niet mee instemmen.
Het verschil bestond namelijk uit winsturen. Dit wil zeggen dat de onderneming mede winst
behaalde doordat zij aan haar opdrachtgevers meer uren in rekening bracht dan de tijd die
daadwerkelijk gemoeid was met de schoonmaakwerkzaamheden.

De rechter gaf aan dat de inspecteur niet had bewezen dat de uren op de facturen niet op één lijn
konden worden gesteld met het aantal gewerkte uren. De stelling dat de administratie niet deugde
en dat er dus niet was voldaan aan de administratieplicht werd ook van tafel geveegd door hem. Dit
betoog hoorde volgens dé rechter namelijk thuis in een procedure over een informatiebeschikking.
De naheffingsaanslag kon op basis van deze argumenten dus niet in stand blijven.
Niet roekeloos vragen naar werknemersgegevens onder A VG
U heeft er waarschijnlijk al het één en ander over gelezen: per 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder meer dat werkg,evers
goed moeten nadenken over de verwerkingen van persoonsgegevens van werknemers.
Onder de AVG gelden strengere regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder vallen
ook de gegevens van werknemers. De werkgever zal zich goed moeten afvragen welke
werknemersgegevens hij verwerkt en wat het doel hiervan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
opnemen van informatie over de werknemer in het personeelsdossier of in de
personeelsadministratie. Bepaalde informatie mag de werkgever aan de werknemer vragen in het
kader van de arbeidsovereenkomst. Denk aan een kopie van het identiteitsbewijs.
Maar een werkgever mag bijvoorbeeld niet zomaar vragen naar gegevens over de partner of
kinderen van een werknemer. Zo mag de werkgever niet bij indiensttreding van een werknemer al
vragen naar de geboortedatum van zijn kinderen. Dit mag pas op het moment dat de werkgever deze
informatie nodig heeft, bijvoorbeeld als de werknemer gebruik wil maken van ouderschapsverlof.
Daarnaast gelden er strikte regels voor het doorgeven van gegevens van werknemers aan
andere partijen, zoals de arbodienst of pensioenuitvoerder. Bij de eerste
aanmelding van werknemers bij een arbodienst mag de werkgever bijvoorbeeld
alleen de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de aanmelding. Een telefoonnummer of
het adres van de werknemer horen daar niet bij. Dit mag de
werkgever pas doorgeven als de werknemer daadwerkelijk ziek is.
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Overig
Geen handhaving Wet DBA tot 2020

De opschorting van de handhaving van de omstreden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
(DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Vanaf 2020 moet nieuwe wetgeving klaar zijn. Tot die tijd
krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd
wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018
verruimen. Van kwaadwillendheid is sprake als bewezen kan worden dat er sprake is van een
(fictieve) dienstbetrekking, evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid.
Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag
wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel
onrust onder ZZP"ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet nu in op nieuwe wet- en
regelgeving.

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid onder ZZP'ers tegengaan en een einde maken aan de situatie

dat mensen als ZZP"ers werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen
arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen. Anderzijds wil het kabinet een einde
maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat
andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico"s af te wentelen.
Vaste werknemers, flexwerkers en ZZP"ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te
zijn, stelt het kabinet.
Transport
Tanken in het buitenland

Als u in het buitenland tankt kunt u in de meeste gevallen de btw terugvragen.
Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor België, Frankrijk en Italië kunt u ook een gedeelte van de betaalde dieselaccijns terugvragen.
Vooral voor België is dit een aanmerkelijk bedrag.
Voor het terugvragen van de dieselaccijns in België is een vergunning wel noodzakelijk.
Deze heeft u nodig voordat u ook maar 1 liter heeft getankt!
Gelezen: "Loesje: Zo'n Goede Vrijdag vond Jezus het anders niet"
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.

4

?

