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Gelezen:

" Wie zijn hand durft op te steken, komt er straks beter uit."
De kantoren zijn gesloten op:
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
Corona nieuws:

Belastingdienst roept ondernemers op om uitstel te vragen
De Belastingdienst heeft ondernemers nogmaals dringend opgeroepen om op tijd
belastinguitstel aan te vragen ofte verlengen. Anders lopen zij de gunstige aflossingsregeling
mis. Uitstel verlengen of aanvragen kan nog tot en met 30 juni 2021.
Dankzij het bijzonder uitstel van belastingbetaling kunnen ondernemers de rekeningen voor
diverse belastingen even laten liggen. De regeling geldt voor onder meer
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en BTW. Van het uitstel wordt
gretig gebruikgemaakt. Het ministerie van Financiën schat in dat er inmiddels al voor pakweg
€ 16 miljard aan rekeningen bij de Belastingdienst is 'uitgesteld'.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Pleidooi om schulden ondernemers kwijt te schelden
Vooralsnog loopt de regeling voor bijzonder uitstel op l juli 2021 af. Aanvankelijk zou het
uitstel al op l januari en daarna op l april stoppen, maar het kabinet heeft de regeling toch
nog verlengd. Niettemin heeft staatssecretaris Hans Vijlbriefvan Financiën ook al diverse
malen aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de belastingschulden maar blijven
oplopen. Tegelijkertijd gaan er buiten het kabinet al langer stemmen op om de schulden misschien deels - kwijt te schelden om ondernemers na de pandemie een frisse start te
laten maken.

Het is dus niet uitgesloten dat er nog aanpassingen volgen. Eindigt de regeling zoals gepland
in juli, dan start per l oktober 2021 de ruime aflossingsregeling die het kabinet heeft
opgezet. Ondernemers krijgen onder die regeling 36 maanden de tijd om hun opgebouwde
schuld terug te betalen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Uitstel verlengen of aanvragen via online formulier
Zodra het uitstel eindigt, moeten ondernemingen meteen weer op tijd hun belasting
voldoen. Ondernemers die dus niet kiezen voor verlenging van het uitstel, moeten dus
mogelijk al vóór l juli weer belasting gaan betalen.
De Belastingdienst raadt ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd dringend
aan om dat alsnog te doen. Dit kan dus nog tot en met 30 juni 2021. Verlenging is ook tot en
met die datum mogelijk. Uitstel aanvragen of verlengen kan via een online formulier of via
een brief. Soms is er ook een verklaring nodig van een onafhankelijke deskundige, zoals een
accountant. De Belastingdienst heeft de verschillende situaties hier beschreven.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
NOW 5 loket nu open
Tien dagen eerder dan gepland is vanmorgen het vijfde NOW-loket bij UWV opengegaan.
Ondernemers kunnen tot en met 30 juni loonsteun aanvragen voor de maanden april, mei
en juni 2021.
Door deze vervroeging kunnen werkgevers nog voor de salarisbetaling van mei hun eerste
voorschot ontvangen, stelt UWV. De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn
ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie
maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de
loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een
voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie
termijnen.
Simulatietool NOW 5

Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers
helpt een goede inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de
definitieve berekening van de tegemoetkoming, die later volgt. Wie minder omzetverlies
heeft geleden dan opgegeven ofte maken heeft met een dalende loonsom, kan worden
geconfronteerd met een terugvordering. De simulatietool maakt dit inzichtelijk.
Nodig voor de aanvraag:
Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.

hlet verwachte percentage omzetverlies in die periode.
Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde
loonheffingen aan u terug te betalen.

Omzetbelasting

Webshop-ondernemers opgelet: regeling BTW bij afstandsverkopen wijzigt per l juli 2021
U bent een in Nederland gevestigde ondernemer en verkoopt en levert goederen door ze te
verzenden aan consumenten die wonen in een andere lidstaat van de EU. De regeling
afstandsverkopen voor de heffing van BTW is dan van toepassing.
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Thans zijn per lidstaat verschillenden drempelbedragen (variërend van € 35.000 tot €
100.000) van toepassing. Blijft u per lidstaat met uw verkopen onder deze drempelbedragen
dan is de plaats van levering van de goederen Nederland en bent u over de verkopen dus
Nederlandse BTW verschuldigd.
Nieuwe regeling per l juli 2021

De regeling afstandsverkopen wijzigt per l juli 2021. Vanaf die datum vervallen de
genoemde drempelbedragen per lidstaat en wordt één drempel van € 10.000
geïntroduceerd voor alle verkopen binnen de EU gezamenlijk.
Komt u met deze verkopen boven deze drempel?
Dan geldt als plaats van levering van de goederen de woonplaats van de klant. U dient over
de verkopen dan ook BTW in rekeningte brengen naar het tarief van het woonland van de
klant. De Europese Commissie publiceert regelmatig een bijgewerkt overzicht van de
tarieven in de lidstaten. U dient die BTW in beginsel ook periodiek af te dragen aan de
Belastingdienst van dat land. Om te voorkomen dat u zich in de verschillende lidstaten als
ondernemer moet registreren is het vanaf l april 2021 mogelijk om u bij de Nederlandse
Belastingdienst aan te melden voor toepassing van het zogenoemde OSS-systeem.
OSS-systeem

Als u zich hebt aangemeld voor het OSS-systeem geeft u de BTW die u aan de niet in
Nederland wonende klanten in rekening hebt gebracht aan bij de Nederlandse
Belastingdienst. Die zorgt er vervolgens voor dat de afgedragen belasting wordt doorbetaald
aan de buitenlandse diensten.

Onder de drempel van € 10.000
Blijft u onder de nieuwe drempel van € 10.000, dan is de plaats van levering Nederland en
brengt u Nederlandse BTW in rekening en draagt u deze af aan de Nederlandse
Belastingdienst. U kunt er overigens voor kiezen om ook in dit geval gebruik te maken van de
nieuwe regels. U moet dat dan wel tijdig melden bij de Belastingdienst.
Invoervrijstelling
Naast de wijziging van de plaats van de levering wordt ook een nieuwe regeling
geïntroduceerd voor de elektronische platforms die afstandsverkopen faciliteren en wordt
de thans geldende invoervrijstelling voor goederen met een waarde lager dan € 22
afgeschaft.
Salarissen

Stijging wettelijk minimumloon per l juli 2021
Het minimumloon gaat met 0,96% per l juli 2021 iets omhoog. Werkgevers moeten
daardoor in de tweede helft van 2021 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een
fulltime dienstverband minimaal € 1701 bruto per maand betalen.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per
l juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant, hlet bruto wettelijk minimumloon bedraagt in
de tweede helft van 2021 € 1701 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag.
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Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 0,96% op vooruit ten
opzichte van het minimumloon dat geldt sinds l januari 2021.
Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met
een fulltime dienstverband. Er bestaat geen vast minimumloon per uur. Daarvoor deelt de
werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime
werkweek is (meestal 36 of 40 uur).
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Lager minimumloon voor BBL'ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk
minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een
arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
lagere minimumbedragen.
In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor de tweede helft van 2021.
Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% €1.701,00 €392,55 €78,51

20 jaar 80% €1.360,80 €314,05 €62,81
20 jaar BBL 61,50% €1.046,10 €241,40 €48,28
19 jaar 60% €1.020,60 €235,55 €47,11
19 jaar BBL 52,50% €893,05 €206,10 €41,22
18 jaar 50% €850,50 €196,30 €39,26
18 jaar BBL 45,50% €773,95 €178,60 €35,72
17 jaar 39,50% €671,90 €155,05 €31,01
16 jaar 34,50% €586,85 €135,45 €27,09
15 jaar 30% €510,30 €117,75 €23,55
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Lager gebruikelijk loon in coronatijd: de voorwaarden en berekening
In 2020 en 2021 mag je voor een aanmerkelijkbelanghouder het gebruikelijk loon verlagen
als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. Je hoeft hiervoor geen toestemming
te vragen aan de Belastingdienst. Wat zijn per jaar de voorwaarden en hoe bereken je het
gebruikelijk loon? De Belastingdienst heeft er een handreiking over gepubliceerd.
Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden kan niet teruggedraaid
worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.
Voorwaarden

Wil je het gebruikelijk loon verlagen in 2020 en 20217 Voor beide jaren gelden dan de
volgende voorwaarden:
•
De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het
lagere gebruikelijk loon.
Als de ab-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit
onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
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Je past de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is
beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of
bijzondere resultaten.
Berekening 2020
Je gaat hierbij uit van de omzet exclusief btw. In 2020 gebruik je de volgende berekening:
Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019
Extra voorwaarde 2021

Wil je in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je in 2021 ten opzichte van 2019
een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.
Berekening 2021
Ook in 2021 ga je uit van de omzet exclusief btw. In 2021 geldt de volgende berekening:
Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019
Lager gebruikelijk loon
Je mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens
bovenstaande berekeningen. Bij twijfel of in bijzondere situaties kun je contact opnemen
met het belastingkantoor.
Gehoord: "Ik ben dankbaar dat ik in vrijheid kan leven. Dankbaar dat ik in dit land ben
ff
geboren."
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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