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Nieuwsbrief d.d. 1 maart 2021 zevende jaargang nummer 3

Gelezen:

"Ga zitten en neem de tijd, voordat de tijd jou heeft genomen."
De kantoren zijn gesloten op:

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Maandag 5 april Tweede Paasdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
Personeelswisseling:
Vertrokken per 1 maart 2021: Sardine Datema
In dienst per 9 maart 2021: Ruben Dam
Corona nieuws:

Uitstel niet verlengen, dan geen betalingsregeling
Ondernemers die nog niet hebben verzocht om de verlenging van uitstel van betaling van hun
belastingen moeten dit zo snel mogelijk doen. Vragen ze namelijk niet om verlenging van het uitstel
dan komen ze niet in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden. Het verlengen of
aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan nog tot en met 30 juni a.s.
Ondernemers die een beroep hebben gedaan op de coronasteunmaatregel voor belastinguitstel
moeten in principe de nog niet afgedragen belastingen vanaf l oktober 2021 aan de Belastingdienst
gaan betalen. Hiervoor krijgen ze 36 maanden. Zij moeten dan wel om een verlenging of een
aanvraag van het uitstel hebben verzocht. Er zijn echter volgens de Belastingdienst zo'n 60.000
ondernemers die na het aflopen van hun uitstel wel betalingsachterstanden opbouwen maar niet om
verlenging van uitstel hebben verzocht, waardoor ze niet in aanmerking komen voor de
terugbetalingsregelingvan 36 maanden.
De Belastingdienst adviseert deze groep om het uitstel van betaling voor l juli 2021 te verlengen of
aan te vragen om straks niet naast de betalingsregeling te grijpen. Ook de ondernemers die nog niet
eerder een beroep hebben hoeven te doen op de uitstelmaatregel kunnen tot l juli bijzonder uitstel
aanvragen om voor de betalingsregeling in aanmerking te komen. Het aanvragen of verlengen kan op
belastingdienst.nl/bijzonder uitstel.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

l

w
ALTHOF
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Accountants & Adviseurs

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is vanaf heden aan te vragen bij
gemeenten. De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te
vangen en geldt voor mensen waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst
bieden.

De ondersteuning via de TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf l januari en loopt door tot 30
juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op
basis van de Participatiewet. Als de aanvraag voor l april 2021 wordt gedaan kan ook TONK worden
verkregen voor de maanden januari, februari en maart als dat nodig is.
Doelgroep TONK
De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:
die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en
onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
•
die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

WatisdeTONK
De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoeft niet terugbetaald te
warden. Als woonlasten gelden huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor
nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden
verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van de
situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van (woon)kosten, het actuele inkomen en
welk deel van de kosten mensen zelf nog kunnen betalen.
Voorwaarden TONK

Gemeenten controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:
Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen
betaald worden.

Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar
vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op
betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten
(beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen.
De TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

lnkomsten-/vennootschapsbelasting en toeslagen

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in
deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.
De start van de aanvraagperiode is gepland vanaf l september 2021.
Aanvragen kan maximaal 4 keer per jaar (l x per kwartaal).
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Na eerdere goedkeuring door de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 15 december 2020
goedkeuring verleend aan het Belastingplan 2021, waarin de BIK was opgenomen. Een volgende stap
is groen licht van de Europese Commissie.
Op dit moment kan RVO niet meer informatie geven: de inhoud van de ministeriële regeling is nog
niet vastgesteld en goedkeuring van de Europese Commissie is nog niet verkregen. We verwijzen u
voor actuele informatie naar rijksoverheid.nl.
Bij definitieve duidelijkheid over de vormgeving van de regeling gaat de RVO de BIK uitvoeren in
samenwerking met de Belastingdienst.
Voor wie is de BIK bestemd?

De BIK is bestemd voor bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn
en loonheffing voor personeel afdragen. Bedrijven moeten een BIK-verklaring aanvragen bij RVO. Zij
kunnen de daarin opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toepassen op de af te dragen
loonheffing. De regeling is zo vormgegeven dat ook het mkb er gebruik van kan maken. Er is een
staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere
investeringen.
Budget BIK

Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal € 4 miljard, voor de jaren
2021 en 2022. Eind 2021 wordt ingeschat in hoeverre het budget van € 2 miljard voor 2021 zal zijn
benut.

Het gaat om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500. Het totale bedrag aan
investeringen bedraagt minimaal € 20.000 per aanvraag. Voor investeringen tot en met € 5 miljoen
krijgt de onderneming per kalenderjaar een korting van 3,9% van het investeringsbedrag. Voor
grotere investeringen is de korting 1,8% voor het deel boven de € 5 miljoen. Afhankelijk van het nog
beschikbare budget kunnen de percentages per 2022 hoger of lager uitvallen.
Als de Europese Commissie goedkeuring geeft om als 'fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK,
is dit met terugwerkende kracht tot en met l januari 2021. Mocht deze goedkeuring om gebruik te
maken van dit specifieke onderdeel niet komen, dan worden de percentages van de BIK met
terugwerkende kracht tot l januari 2021 verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar bedraagt de
korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%. Meer informatie vindt u in de Kamerbrief
BIK in relatie tot investeringen in het buitenland.
Voorwaarden BIK

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Om van de regeling te kunnen profiteren moet
een bedrijf de investeringsbeslissing hebben genomen op of na l oktober 2020. De volledige betaling
moet plaatsvinden in 2021 of 2022, daarnaast moet er sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat
binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen. Zodra de regeling definitief vorm heeft gekregen leest
u alle voorwaarden op onze website.

Combineren BIK met andere steunregelingen
Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek
(EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil). Dit maakt groene investeringen nog aantrekkelijker. Voor kleinere investeringen door het
mkb kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.
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Omzetbelasting

Te laat met indienen en betalen van BTW-aangifte?
Een BTW-ondernemer die de aangifte BTW te laat indient en te laat betaalt heeft al snel een boete
van de Belastingdienst te pakken. Er geldt echter wel een coulancetermijn van zeven dagen.
Een ondernemer die BTW-aangifte moet doen zal deze per maand, per kwartaal of per jaar doen. Het
kan natuurlijk wel eens voorkomen dat die aangifte te laat gebeurt. Voor dit aangifteverzuim kan de
Belastingdienst een boete opleggen. Deze boete kan echter voorkomen worden door binnen
7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum alsnog de aangifte in te dienen. Als niet binnen die
7 kalenderdagen de aangifte bij de Belastingdienst binnen is volgt een boete van € 68.
Indienen en betalen los van elkaar zien

Het indienen van de aangifte en het betalen van de verschuldigde BTW worden los van elkaar gezien.
De kans is dus ook groot dat naast dat de aangifte te laat of niet is ingediend er ook niet betaald is.
Dan is er sprake van een betaalverzuim. Ook hier is de Belastingdienst scheutig met boetes. Er
kunnen zich hierbij twee situaties voordoen. De BTW-ondernemer betaalt te laat of betaalt niet of te
weinig.

'Bron: Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Te late betaling van aangifte

Er is sprake van een te late betaling als de betaling na de uiterste betaaldatum bij de Belastingdienst
binnenkomt. Hierbij kunnen zich 3 mogelijkheden voordoen:
De BTW-ondernemer betaalt te laat, maar wel binnen de coulancetermijn van 7
kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Als hij de vorige aangifte wel op tijd had betaald
krijgt hij geen boete maar wel een verzuimmededeling. Maar was hij de vorige keer ook te
laat met betalen dan krijgt hij een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde
bedrag (minimum € 50 en een maximum van € 5.514).
• De BTW-ondernemer betaalt na de coulancetermijn. Er volgt dan een betaalverzuimboete
van 3% van het te laat betaalde bedrag (minimum € 50 en een maximum van € 5.514).
De BTW-ondernemer betaalt te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn. Er volgt
dan voor het totale te laat betaalde bedrag een betaalverzuimboete van 3%, met een
minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Bij niet-betaling van de aangifte of slechts een deel ervan krijgt de BTW-ondernemer een
naheffingsaanslag met betaalverzuimboete van 3% van het niet-betaalde bedrag (minimum € 50 en
een maximum van € 5.514).
De verzuimboetes voor het niet op tijd indienen en betalen vallen hoger uit als de BTW-ondernemer
al veel vaker te laat is geweest met indienen en betalen. Dan is de boete voor aangifteverzuim
maximaal € 136. Voor het betaalverzuim geldt dan een boete van 10% van het te laat niet-betaalde
bedrag met een maximum van € 5.514.
Kan de inspecteur bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld dan kan de vergrijpboete om
de hoek komen kijken. Deze loopt van 25% tot 100% van het te betalen bedrag.
'Bron: Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Salarissen

Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte WKR
De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over
de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.
Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het
demissionaire kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor 2021 van 1,7% naar 3%
over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze verhoging was ook al tijdelijk van
toepassing in 2020.

Anders dan vorig jaar geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in
2020. Brengt de werkgever méér in deze vrije ruimte onder, dan moet hij over het meerdere 80%
eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar
ze die aan willen besteden, zolang de vergoedingen en verstrekkingen maar voldoen aan de
gebruikelijkheidstoets.
In de kabinetsbrief over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket staat ook dat het
demissionaire kabinet de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding onderzoekt. Dat
zou bijvoorbeeld kunnen door de introductie van een extra gerichte vrijstelling, waardoor zo'n
vergoeding niet van de vrije ruimte snoept.
'Bron: Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Overig

Service-auto' is verplicht privévermogen ondernemer
Een ondernemer heeft bij de rechter het deksel op de neus gekregen in een geschil over een zakelijke
auto. Hij kon namelijk niet aantonen dat hij met de auto voldoende kilometers voor zijn onderneming
had gemaakt. Daarom moest hij de auto verplicht tot zijn privévermogen rekenen, en vervielen de
zakelijke voordelen.
Het draaide hier om de regels voor de zogeheten vermogensetikettering. Op zich mag een
ondernemer voor de inkomstenbelasting zelf kiezen of hij vermogensbestanddelen - zoals een auto tot zijn privé- of ondernemingsvermogen rekent. Dat is dan keuzevermogen. Die keuzevrijheid
vervalt volgens de wet als de 'grenzen van de redelijkheid worden overschreden'. Praktisch gezien wil
dat zeggen dat bijvoorbeeld een auto verplicht privévermogen is als die voor 90% of meer privé
wordt gebruikt.
Investeringsaftrek voor zakelijke auto
In dit geval ging het om een monteur van keukens. Hij had twee auto's op de zaak staan: een
bestelbus en een personenauto, een plug-in hybride. De bestelbus gebruikte hij voor het plaatsen
van de keukens. Als hij daarna nog servicewerkzaamheden uitvoerde bij de geplaatste keukens, deed
hij dat naar eigen zeggen met de personenauto. Daarom had hij de personenauto ook tot zijn
ondernemingsvermogen gerekend. Zo kon hij ook profiteren van investeringsaftrek, zoals de KIA en
de MIA.
De inspecteur concludeerde na boekenonderzoek dat de ondernemer de personenauto verplicht tot
zijn privévermogen moest rekenen. Van de 22.000 kilometers die de ondernemer met de
personenauto in een jaar had gereden waren volgens de inspecteur namelijk meer dan 90%
privéritten. Dat kwam de monteur op navorderingsaanslagen voor de inkomstenbelasting te staan.
Zakelijk gebruik onvoldoende aangetoond
De monteur kreeg eerder bij de rechtbank gelijk. De rechter oordeelde dat de auto onder het
keuzevermogen van de ondernemer viel. Maar het gerechtshof volgde die redenering niet en kwam
tot een voor de ondernemer minder prettige conclusie. Het hof zag namelijk in de wet of
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jurisprudentie geen andere aanknopingspunten voor een oordeel over een situatie van 'te weinig
zakelijk gebruik'. Dus keek het hof naar de hoofdregel: bij minstens 90% privégebruik is een
vermogensbestanddeel sowieso privévermogen. Daardoor was het dus aan de monteur om aan te
tonen dat de 22.000 kilometers er minstens 2.200 zakelijk waren. En daarvoor had de ondernemer
volgens het hof niet genoeg bewijs geleverd. De navorderingsaanslagen waren daarmee terecht
opgelegd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2021, ECLI (verkort): 178
'Bron: Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Wie zijn de UBO's van je organisatie en wat heb je nodig?
Binnen een cv, vof, maatschap, EESV of rederij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je
bepaalt wie de UBO is of UBO's zijn op basis van deze belangen. In de UBO-opgave moet je
documenten (in pdf-formaat, max. 9 MB per document) toevoegen waaruit het belang blijkt dat de
UBO's in je organisatie hebben. Hieronder staan voorbeelden van deze belangdocumenten genoemd.
Welke belangen zijn van toepassing binnen je organisatie?
l. Gerechtigde tot het vermogen

Zijn er mensen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn? Dan kun je deze personen
aanmerken als UBO's. Kijk ook voor welk percentage de UBO's gerechtigde tot het vermogen zijn:
meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
• meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
Voorbeeld van gerechtigden tot het vermogen
Twee vennoten hebben samen een vof, waarin vastgelegd is dat de inbreng van beide vennoten
100.000 euro is. In het contract is vastgelegd dat de arbeidsbeloning en winst 50/50 verdeeld is.
Beide vennoten zijn gerechtigd tot het vermogen voor 50% en dus UBO in dit voorbeeld.
Voorbeelden van documenten bij dit belang
Een deel van het contract waaruit het UBO-schap blijkt, of een uittreksel Handelsregister als er geen
contract is.

Voeg daarnaast bij een indirect belang een organogram toe om duidelijk te maken welke relatie de
UBO heeft tot de organisatie waarvoor je opgave doet.
2. Stemrecht

Zijn er mensen die voor meer dan 25% stemgerechtigde zijn? Dan kun je deze personen aanmerken
als UBO's. Kijk ook welk percentage van het stemrecht in bezit is van de UBO's:
meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
• meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
• meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%.
Voorbeelden van stemrecht

Een maatschap heeft 3 maten, die alledrie 33,3% van de stemmen kunnen uitbrengen. In de
maatschapsovereenkomst staat dat wijziging van de overeenkomst plaatsvindt met unanieme
stemmen. De 3 maten zijn in dit voorbeeld UBO.
Een cv heeft 2 beherend vennoten en 2 commanditair vennoten. In de cv-overeenkomst staat dat

wijziging van de overeenkomst plaatsvindt met unanieme stemmen. De 4 vennoten zijn in dit
voorbeeld geen UBO aangezien zij elk 25% - dus niet meer dan 25% - van de stemmen hebben.
Een cv heeft een beherend vennoot (bv A) en een commanditair vennoot. Bv A heeft een statutair
bestuurder X. In de cv-overeenkomst staat dat wijziging van de overeenkomst plaatsvindt met
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unanieme stemmen. Bestuurder X van bv A en de commanditair vennoot zijn in dit voorbeeld allebei
UBO, omdat zij elk 50% van de stemmen hebben.
Voorbeelden van documenten bij dit belang
Een deel van een organisatiecontract (zoals het maatschapscontract).
3. Feitelijke zeggenschap

Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen? Dan kun je deze personen
aanmerken als UBO's.

Voorbeelden van feitelijke zeggenschap
Een maatschap heeft 80 maten. Deze maten hebben een overeenkomst gesloten waarin is
vastgelegd dat op een bepaalde wijze stem zal worden uitgebracht. Op basis daarvan heeft l maat
het in de macht een stemadvies te geven dat de andere maten zullen volgen. In dit voorbeeld is deze
maat UBO op grond van feitelijke zeggenschap.
In een maatschap van 150 maten is l maat die erg belangrijk is voor de groep. Feitelijk volgen de

andere maten de visie en het oordeel/besluit van deze maat. In dit voorbeeld is deze maat UBO op
grond van feitelijke zeggenschap.
Voorbeelden van documenten bij dit belang
Een deel van een organisatiecontract (zoals het maatschapscontract).
Zijn geen van deze belangen van toepassing?

Dan schrijf je alle hoger leidinggevenden in als UBO's van de organisatie. Dit kan alleen als deze
mensen ingeschreven staan in het Handelsregister als vennoot, maat, lid van de rederij of bestuurder
van het Europees economisch samenwerkingsverband.
Transport
Verblijfskosten eigen rijders
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 de volgende 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.
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:

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.
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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
2019 €37,50
2020 € 38,50
2021 nog niet bekend
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.
Teksten wijzen op bewaren van bonnen!!

Gelezen: "Als je geen doel hebt, blijf je heen en weer rennen zonder te scoren"
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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