uitgave juni/juli 2015

voor de werkgever/werknemer

Geachte lezer,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten
en ontwikkelingen die voor
u van belang kunnen zijn.
Wilt u hierover meer informatie
of wilt u een ander onderwerp
bespreken, neem dan contact
met ons op. Wij zijn u graag
van dienst.
Veel leesplezier en goede zaken
toegewenst!
Met ondernemende groet,
namens alle medewerkers van
Adriaans Accountants,
Ton Adriaans en Wil Vosters

Let op bijtelling bij achtereenvolgende lease auto’s
Rijdt uw werknemer in een kalenderjaar in meerdere auto’s van de zaak en wil
hij onder de bijtelling uitkomen? In dat geval moet hij voor elke auto een rittenadministratie bijhouden. Daaruit moet blijken dat hij het hele jaar minder dan
500 kilometer privé heeft gereden. Dit geldt evenzeer voor een 0%-auto.
Dit blijkt ook uit de volgende casus.
Een werknemer rijdt in een kalenderjaar eerst in een auto van de zaak met
25% bijtelling en later in een auto met
0% bijtelling. Alleen voor de 25%-auto
houdt hij een rittenadministratie bij.
Volgens de rechtbank wordt de
grens van 500 kilometer per jaar niet
vastgesteld per auto, maar gaat het
om het privégebruik van alle in dat
jaar ter beschikking gestelde auto's.
Doordat de werknemer maar voor
één auto een rittenadministratie had
bijgehouden, kon hij niet aantonen
dat hij minder dan 500 km privé had
gereden. Hij had dus ook voor de
auto met 0% bijtelling een rittenadministratie moeten bijhouden.
De Belastingdienst heeft terecht
loonheffingen nageheven voor de
eerste auto.
Let op
Als de werknemer het hele jaar
een 0%-auto ter beschikking heeft,
leidt het ontbreken van een rittenadministratie niet tot een bijtelling.
Immers, die is nihil. Maar als in
datzelfde jaar een auto met 4%, 7%,
14%, 20% of 25% bijtelling ter beschikking is gesteld, leidt het ontbreken
van een rittenadministratie tot een
bijtelling voor die auto.

Tip
U kunt discussies over de bijtelling
en het risico op naheffingen bij uw
werknemer neerleggen. Daarvoor
moet uw werknemer een 'Beschikking geen privégebruik auto' bij
de Belastingdienst aanvragen en
aan u overhandigen. Een eventuele
naheffingsaanslag wordt dan aan
uw werknemer opgelegd, tenzij de
Belastingdienst kan aantonen dat u
bekend was met het feit dat er met de
auto meer dan 500 kilometer privé is
gereden. •

voor de ondernemer

overig

Geen BGL, geen VAR, wat dan wel? Eerder
verhoging
AOW-leeftijd
U weet als zpp’er dat u uw opdracht
fiscaal moet beoordelen. De VAR
(Verklaring arbeidsrelatie) biedt
hiervoor enige uitkomst maar deze
zal in de toekomst verdwijnen.
De VAR zou vervangen worden door
de Beschikking geen loonheffingen
(BGL). Echter, van verschillende
kanten is er kritiek gekomen en zijn
er kanttekeningen geplaatst bij het
wetsvoorstel BGL. Wat nu?

Let op
De regeling zal per 1 januari 2016
ingaan, de VAR blijft in 2015 geldig.
De opdrachtgever heeft met de
beoordeelde overeenkomst dus de
zekerheid dat er geen loonheffingen
hoeven te worden afgedragen.
U als zzp'er heeft op uw beurt helaas
niet de zekerheid dat uw inkomen
daadwerkelijk als winst zal worden
gezien en dat u recht houdt op de
ondernemersfaciliteiten. •

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers vooraf zekerheid geven over
de gevolgen voor de loonheffingen
van contracten met zzp’ers aan de
hand van aan hen voorgelegde
overeenkomsten van opdracht. Dit
alternatief voor de BGL kwam tot
stand na overleg met vakbonden,
zzp-organisaties en werkgeversorganisaties.

Er komt een overbruggingsregeling
om te voorkomen dat mensen die zich
niet hebben kunnen voorbereiden op
de verhoging van de AOW-leeftijd
geen al te grote inkomensterugval
krijgen. Deze regeling biedt mensen
die geen of te weinig (gezamenlijk)
inkomen hebben in de periode tussen
65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd
ter overbrugging een uitkering op
minimumniveau. Voor alleenstaanden
is de inkomensgrens tot 200% van
het wettelijk minimumloon (WML).
Dat is een bruto maandbedrag van
€ 3.003,60. Voor samenwonenden
geldt een gezamenlijk inkomensgrens
van 300% van het WML. Dat is een
bruto maandbedrag van € 4.505,40. •

overig

Straks digitaal
contact met de
Belastingdienst
In het wetsvoorstel elektronisch
berichtenverkeer is de wettelijke
basis geregeld voor het verplicht
gaan stellen van digitale berichten
van de Belastingdienst aan de
belastingplichtige. Daarbij is het
streven om het berichtenverkeer
met u op langere termijn uitsluitend
nog langs elektronische weg te
laten plaatsvinden.
Dit zou een verbetering van de
dienstverlening en een verlaging
van de administratieve lasten met
zich meebrengen. Dit vergt wel
van u dat u hierbij omschakelt naar
digitaal. •

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016
in stappen van drie maanden
verhoogd en vanaf 2018 in stappen
van vier maanden. Daarmee wordt
de AOW-leeftijd in 2018 66 jaar en
in 2021 67 jaar. Vanaf 2022 wordt
de AOW-leeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting.

voor de werkgever/werknemer

Volledig giraal uitbetalen netto
minimumloon
U mag per 1 juli 2015 geen bedragen meer inhouden op het minimumloon
of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer
opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om
zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en
cao-afspraken te omzeilen.
Op het minimumloon mogen nog
slechts loonheffingen en pensioenpremies worden ingehouden.
De netto-uitkomst hiervan moet u
op de bankrekening van de werknemer storten.

Let op
Betaalt u toch contant uit, dan riskeert
u een boete. De verplichte girale
betaling geldt overigens niet voor
huishoudelijk personeel en evenmin
voor de vakantiebijslag. •

overig

Reminder
informatieplicht
voormalige ANBI’s
Vanaf 2015 hebben ook in Nederland
gevestigde voormalige ANBI’s informatieplicht, op straffe van een boete.
De ANBI moet de informatie over
2014 vóór 1 september 2015 aanleveren. Wordt de ANBI geliquideerd
of verhuist zij naar het buitenland?
In dat geval vervalt de informatieplicht alleen voor de toekomst.
Tip
Wilt u als bestuurder voor de toekomst
geen administratieve verplichtingen
meer hebben, dan is het raadzaam om
de ANBI te liquideren (of te verplaatsen
naar het buitenland).
Let op
Wanneer een ANBI zijn ANBI-status
verliest, zijn de giften aan die ANBI
niet meer aftrekbaar. Een gift aan een
voormalige ANBI blijft echter aftrekbaar, zolang de ANBI-status in het
register van de Belastingdienst wordt
vermeld. Dit is alleen anders ingeval
van kwader trouw van de schenker. •
voor de DGA

Controleer de
lening van uw BV
Leent u geld van uw BV? Wees er dan
van bewust dat de Belastingdienst de
lening kan kwalificeren als verborgen
winstuitkering, waarover inkomstenbelasting wordt geheven.
Waar moet u op letten? De lening
dient zakelijk te zijn. U dient zich af te
vragen of een willekeurige derde partij
zo’n lening ook zou zijn aangegaan.
Twijfelt u of een lening voldoet aan
zakelijke voorwaarden en wilt u zekerheid hierover? Neemt u dan contact
met ons op zodat wij de leningsovereenkomst kunnen beoordelen. •

overig

Afkopen lijfrentepolis vaak fiscaal
niet aantrekkelijk
Verkeert u in financiële nood
en moet u noodgedwongen uw
pensioenpot legen? Denk daar nog
eens goed over na. U betaalt hier
mogelijk 72% belasting over.
De Belastingdienst houdt bij het
afkopen van een lijfrente standaard

52% aan inkomstenbelasting in.
Daarbovenop heft zij 20% revisierente, een soort belastingboete die
is bedoeld om de overheid te
compenseren voor het feit dat zij
renteverlies lijdt door het belastinguitstel. •

overig

Revisierente ondanks verlies bij
afkoop lijfrente
Een man heeft een lijfrentepolis waarvan hij de premies steeds in aftrek heeft
gebracht. De polis expireert in 2018, maar de man koopt de polis al in 2010 af.
De afkoopsom bedraagt minder dan de premies die hij tot dan toe heeft gestort.
De man moet belasting betalen over de afkoopsom, maar ook 20% revisierente.
Volgens het Hof Amsterdam is dit terecht. De inspecteur heeft de wettelijke
regeling juist toegepast. De wetgever mag het rentenadeel dat de staat heeft
geleden op forfaitaire wijze compenseren als niet (meer) wordt voldaan aan
de voorwaarden van de lijfrentefaciliteit. Het geleden verlies op de afkoop
verandert dat niet.
Let op
Afkoop van een lopende lijfrentepolis
waarvan de premie steeds in aftrek
is gebracht, is fiscaal niet aantrekkelijk. De afgetrokken premies worden
teruggenomen en belast als negatieve
uitgaven voor inkomensvoorzieningen.
Dat gebeurt dus ook als de polishouder meer premie heeft betaald
dan de verzekeraar aan afkoopsom
uitkeert. Daar komt dan de revisierente nog bij.
Tip
Er is wel een escape mogelijk,
namelijk wanneer de afkoopsom
voor de lijfrente in één keer wordt
uitbetaald waarbij de afkoopsom niet
meer bedraagt dan € 4.280. In dat
geval wordt de afkoopsom belast als
een gewone lijfrente en wordt er geen
revisierente in rekening gebracht.
Heeft u een kleine lijfrentepolis en

overweegt u tot afkoop over te gaan,
controleer dan eerst of de afkoopsom
lager is dan € 4.281. Afkoop wordt
anders een dure grap. •

voor de werkgever/werknemer

Hoogte
vakantiegeld
kan tegenvallen
dit jaar
Doordat er dit jaar bij de uitkering
van bijzondere beloningen rekening
wordt gehouden met de afbouw van
de algemene heffingskorting, zou de
hoogte van het vakantiegeld wel eens
kunnen tegenvallen. Dit zal met name
aan de orde zijn voor werknemers
met hogere inkomens. Het zwaarder
belasten van het vakantiegeld moet
een lagere teruggave bij de belastingaangifte over 2015 voorkomen.
Een lagere teruggave bij de belastingaangifte over 2015 kan niet worden
uitgesloten. Sommige werkgevers maken bij de berekening van salarissen
namelijk gebruik van de zogenoemde
‘voordeelregel’ voor de bijzondere
beloningen. Deze beloningen, bijvoorbeeld vakantiegeld, worden dan
opgeteld bij het normale loon voor het
berekenen van de loonbelasting. Als
de werkgever deze voordeelregel toepast, kan de netto achteruitgang van
vakantiegeld voor nu minder zijn. De
medewerker moet dit bedrag mogelijk
alsnog via de inkomstenbelasting over
2015 terugbetalen. •
overig

Extra controle
belastingtelefoon
Indien u vanaf 1 juni 2015 als ondernemer met de belastingtelefoon belt,
kunt u een aantal extra controlevragen verwachten. U wordt nu ook
geconfronteerd met vragen maar
dat worden er alleen maar meer.
De Belastingdienst kan bijvoorbeeld
vragen stellen over het beconnummer
van uw belastingconsulent. •

voor de ondernemer

Medisch specialist blijft toch
ondernemer?
Besloten is om vanaf 1 januari 2015
medische specialisten in de zorg niet
meer als zelfstandig ondernemer te
erkennen.
U kunt er als medisch specialist voor
kiezen om verder te gaan als ondernemer, maar u dient zich dan op
een andere manier te organiseren.
Het alternatief is om in loondienst
te gaan bij het ziekenhuis met als
consequentie dat u mogelijk sterk in
inkomen achteruit gaat.
Echter, de soep wordt niet zo heet
gegeten als hij wordt opgediend.
Onlangs heeft een schriftelijke
beslissing van de inspecteur van
de Belastingdienst in Hoorn voor
commotie gezorgd aangezien de
inspecteur terugkomt op het genomen standpunt. In de praktijk krijgt u

als medisch specialist ook na januari
2015 enige ruimte om te kwalificeren
als ondernemer. De Belastingdienst
verklaart namelijk per geval tot
geval te bekijken of er sprake is van
ondernemerschap. •

voor de ondernemer

Geef uw rekeningnummer digitaal door
U kunt als ondernemer uw rekeningnummer voor teruggaven met een
digitaal formulier doorgeven aan de
Belastingdienst.

Het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemer' kan worden gebruikt
om een rekeningnummer door te
geven voor de volgende teruggaven:
- btw
- loonheffingen
- motorrijtuigenbelastingen
- vennootschapsbelasting
- overige belastingen (eurovignet,
verontreinigingsheffing rijkswateren)
Let op
U kunt het formulier niet gebruiken
voor:
- teruggaaf inkomstenbelasting
- teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw)
- toeslagen
Gebruik hiervoor Mijn Belastingdienst
of Mijn toeslagen. •

voor de ondernemer

Voorkom een ambtshalve aanslag
Doe altijd de vereiste aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst. Doet
u dit niet dan zijn daar sancties aan
verbonden.
Als u helemaal geen aangifte indient,
gelden dezelfde boetes als bij te laat
indienen. Ook kunt u strafrechtelijk
worden vervolgd. Daarnaast moet u er
rekening mee houden dat de Belasting-

dienst het te betalen belastingbedrag
gaat schatten. De Belastingdienst legt
dan een ambtshalve aanslag op.
Let op
U kunt beter voorkomen dan genezen
want u krijgt te maken met een
zwaardere bewijslast. Het is namelijk
aan u om te bewijzen dat de door
schatting aan u opgelegde ambtshalve
aanslag niet juist is. •

overig

Einde van huidige box 3 heffing
in zicht?
De laatste tijd komt er steeds meer kritiek op de belastingheffing over uw
vermogen. U kunt als spaarder op dit moment onmogelijk een hoge rente krijgen
over uw spaargeld. Toch gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4%
op het vermogen, terwijl banken veel minder rente geven over uw spaargeld.
Hierdoor moet u vaak meer belasting betalen, dan dat het u aan rendement
oplevert. Dit maakt het sparen niet erg aantrekkelijk.
Uit een recente uitspraak van de
Hoge Raad valt af te leiden dat deze
heffing in box 3 mogelijk strijdig is
met de Europese regelgeving. Naar
aanleiding van deze ontwikkelingen
kunt u een alternatief plan voor
box 3 verwachten met Prinsjesdag.
Het is de bedoeling dat de vermogens-

rendementsheffing daardoor rechtvaardiger wordt.
Let op
Heeft u box 3 vermogen? Dan is het
zeker te overwegen om bezwaar aan
te tekenen tegen de huidige heffing
van box 3. •

voor de ondernemer

Gunstige
pensioenregeling
voor zzp-ers
U krijgt als zzp-er door middel
van nieuwe maatregelen de kans
om een redelijk oudedagspensioen
te kunnen opbouwen.
Het gaat hierbij om de volgende
maatregelen:
- Er zal een vrijstelling gelden
van een deel van het pensioenvermogen voor de vermogenstoets voor de bijstand. De grens
ligt op een pensioenvermogen
tot € 250.000.
- Werknemers die zzp-er zijn
geworden krijgen negen maanden
– in plaats van de huidige drie
maanden – de tijd om te beslissen of zij vrijwillig willen blijven
deelnemen aan de pensioenregeling van hun laatste dienstverband.
Verder wijzigt de regeling
“vrijlating van inkomsten uit arbeid”
in de Participatiewet waardoor u
een deel van uw inkomsten niet
hoeft te verrekenen met de bijstandsuitkering. Momenteel geldt
een vrijlating voor maximaal zes
aaneengesloten maanden. Om
tijdelijk- en deeltijdwerk vanuit de
bijstand te stimuleren mogen die
zes maanden straks ook worden
opgeknipt en los van elkaar worden
toegekend.
Let op
De wet moet per 1 januari 2016
ingaan. De ministerraad is op
17 april 2015 akkoord gegaan met
een conceptwetsvoorstel die dit
gaat regelen. Het conceptwetsvoorstel gaat nu voor advies
naar de Raad van State en wordt
openbaar gemaakt bij indiening
bij de Tweede Kamer. •

voor de ondernemer

Fiscale
behandeling
aankoopkosten
deelneming
U kunt kosten die verband houden
met de aankoop van een deelneming in een vennootschap niet
ten laste van het resultaat brengen.
Deze kosten moeten als kostprijs
van de deelneming in aanmerking
worden genomen.
Bij een aankoop- of verkoopkosten
valt onder andere te denken aan:
- bemiddelingskosten; kosten
zoeken koper of verkoper
- kosten mogelijke procedures
- vergoeding vertrekkende
personen (zoals commissaris)
- kosten adviseurs

voor de ondernemer

Voor schilderen blijft laag
BTW-tarief gelden
U kunt nog tot 1 juli 2015 profiteren
van het lage BTW-tarief van 6% voor
de arbeidskosten bij verbouwing en
renovatie van bestaande woningen.
Het BTW-tarief van 6% geldt alleen
als de werkzaamheden vóór 1 juli zijn
afgerond. U kunt dus niet profiteren
van het lage BTW-tarief als u de
factuur vooruit betaalt, terwijl de
daadwerkelijk verbouwing pas na
30 juni plaatsvindt. In dat geval zijn

de werkzaamheden niet vóór 1 juli
afgerond en krijgt u gewoon met het
BTW-tarief van 21% te maken. Zorg
dus dat de werkzaamheden op tijd zijn
afgerond. Vanaf 1 juli geldt weer het
oude BTW-tarief van 21%.
Let op
Het tarief van 6% blijft wel gelden
voor de arbeidskosten bij het
schilderen, stukadoren en isoleren
van woningen ouder dan twee jaar. •

overig

Mislukte aankoop
Stel dat de aankoop van een deelneming uiteindelijk niet doorgaat.
In dat geval is het verdedigbaar om
te stellen dat er geen sprake is van
aankoopkosten van een deelneming. De deelneming is namelijk
uiteindelijk niet verworven. Gevolg
is dan dat deze kosten gewoon
aftrekbaar zijn. •

Let op aangiftetermijn erfbelasting
Heeft u een erfenis gekregen? Dan
moet de executeur binnen acht
maanden na het overlijden van de
erflater aangifte doen.
Als de erflater in zijn testament geen
executeur heeft aangewezen, moet
u als erfgenaam binnen de gestelde
termijn aangifte doen. Dit geldt voor
alle belaste erfrechtelijke verkrijgingen

(voor zover u meer ontvangt dan de
vrijstelling).
U kunt een aangifteformulier aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt ook
uitstel vragen voor het indienen van
de aangifte. Realiseer dan wel dat u
vanaf acht maanden na overlijden
belastingrente betaalt over het bedrag
van de aanslag. •

overig

Nieuw formulier
‘Aanvraag gezamenlijke taxatie’
De Belastingdienst heeft een nieuw
formulier gepubliceerd voor de
aanvraag van een gezamenlijke
taxatie van onroerende zaken.
U kunt de Belastingdienst in bepaalde
gevallen verzoeken om een gezamenlijke taxatie. Bijvoorbeeld als u met de
Belastingdienst van inzicht verschilt
over de waarde van een onroerende
zaak. Een gezamenlijke taxatie is
ook mogelijk als een overdracht
(of overgang) van een onroerende
zaak plaatsvindt tussen u en een
gelieerde partij of wanneer een
dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden. Een gezamenlijke taxatie
kan ook worden aangevraagd als
deze taxatie wordt gedaan namens
alle belanghebbenden.

Let op
U kunt in ieder geval geen gezamenlijke taxatie aanvragen bij de overdracht van een of meerdere onroerende zaken aan een derde en evenmin
wanneer er voor de belastingheffing
een voorgeschreven vaste waarde
geldt, zoals de WOZ-waarde voor een
woning bij de inkomstenbelasting en
de erf- en schenkbelasting. •

voor de ondernemer

Let op verklaring
huurder
Verhuurt u onroerende zaken met
btw? Houdt u er dan rekening
mee dat de huurder in het eerste
jaar waarin hij is gaan huren,
een verklaring moet verstrekken
aan u en de Belastingdienst dat
hij voldoet aan de zogenoemde
‘90%-norm’.
Let op
Voldoet uw huurder aan het
einde van een boekjaar niet meer
aan de ‘90%-norm’? Dan moet
deze huurder binnen vier weken
na afloop van het boekjaar een
verklaring naar u en de Belastingdienst sturen dat hij het gehuurde
niet langer voor minstens 90% voor
btw-aftrekgerechtigde doeleinden
heeft gebruikt. •

voor de werkgever/werknemer

Alleen in 2015 ingegaan pensioen
verlagen
Tot en met 31 december 2015 krijgt u
eenmalig de mogelijkheid tot vermindering van de door een eigenbeheerlichaam (uw eigen BV) verzekerde
pensioenaanspraken voor de gevallen
waarin de pensioenuitkeringen op
1 januari 2013 al zijn ingegaan.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Er is sprake van een dekkingsgraad
van 75% of lager.
- De onderdekking is veroorzaakt
door reële ondernemings- en/of
beleggingsverliezen. Let op bij
winstuitdelingen!
- De pensioenaanspraken worden
verminderd met ten hoogste het
bedrag dat noodzakelijk is om de
genoemde dekkingsgraad van de
fiscale waarde van de pensioenverplichting op 100% te stellen.
- De vermindering van de pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van de desbetreffende
BV. •

overig

Vraag krediet aan
U kunt met een gerust hart een lening
aangaan. Als MKB-ondernemer kunt
u namelijk aanspraak maken op een
borgstelling voor een deel van het
krediet.
U kunt zo bij de bank meer geld lenen
dan u op basis van uw onderpand had
gekregen. De financiële instelling kan
namelijk bij de overheid een beroep
doen op de Borgstelling MKB-kredieten
(BMKB). Aanvragen van de BMKB
garantieregeling gebeurt via uw bank.
BMKB verruimd
De BMKB is verruimd tot 31 december
2015. Sluit u als bestaand bedrijf bij de

bank een nieuwe lening af van maximaal € 266.667? Dan staat de overheid
tot en met 31 december 2015 borg voor
67,5% in plaats van de gebruikelijke
45%. Het maximumbedrag waarvoor
de overheid borg staat met het
reguliere percentage, is tot en met
31 december 2015 verhoogd van
€ 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.
Let op
U moet nagaan of u voldoet aan de
voorwaarden. De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers
met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf
een balanstotaal tot € 43 miljoen. •

voor de ondernemer

Let op de correctie-RDA-beschikking

voor de wergever/werknemer

Internet- en
telefoonaansluiting
verschillend
behandeld
Werkt uw werknemer vanuit huis?
Dan is voor het werk internet en een
telefoon nodig. Deze worden fiscaal
verschillend behandeld. Zo valt de
vergoeding voor een internetaansluiting die uw werknemer nodig
heeft om thuis te werken onder het
noodzakelijkheidscriterium van de
werkkostenregeling (WKR) en is deze
vergoeding dus onbelast.
Gaat het echter om de vergoeding van
een vaste telefoonverbinding thuis,

U kunt in 2015 kosten en/of investeringen via de RDA (aanvullende
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) voor 60% aftrekken van de
fiscale winst indien u voldoet aan de
voorwaarden. Let wel op het feit dat
u geconfronteerd kunt worden met
een correctie-RDA-beschikking.
Hoe ziet de correctie-RDA-beschikking eruit voor ondernemers?
- Indien de gerealiseerde S&O-uren
of de kosten en uitgaven lager
zijn dan die in de RDA-beschikking
zijn opgenomen, ontvangt u een
correctie-RDA-beschikking waarin
het verschil wordt gecorrigeerd.
- Indien de gerealiseerde S&O-uren
of de kosten en uitgaven hoger
zijn dan die in de RDA-beschikking

dan is wel belastingheffing aan de
orde. Het noodzakelijkheidscriterium
onder de WKR geldt namelijk alleen
voor gereedschappen, computers,
mobiele communicatiemiddelen en
dergelijke apparatuur. Daar vallen
printers, desktops, laptops, tablets,
mobiele telefoons, smartphones,
simkaarten en ook abonnementen
voor internet en mobiele telefonie en
software onder. Een vaste telefoonlijn

zijn opgenomen, dan verandert
er niets. Het oorspronkelijke
RDA-bedrag kan niet worden
verhoogd.
U ontvangt maximaal één correctieRDA-beschikking per jaar. In de
correctie-RDA-beschikking staat een
correctiebedrag.
Let op
De correctie dient ten bate van
de winst te worden gebracht in
de aangifte. De dagtekening van
de correctie-RDA-beschikking is
bepalend voor het jaar waarin dit
bedrag in de aangifte verwerkt moet
worden. Een onjuiste verwerking kan
leiden tot extra belastingheffing en
een fiscale boete. •

valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Als u de kosten van
een vaste lijn op de thuiswerkplek
vergoedt, moet u die bij de werknemer belasten of ten laste van de
vrije ruimte brengen.
Let op
U kunt de werknemer wel onbelast
een mobiele telefoon geven die hij
tijdens het thuiswerken kan gebruiken. •

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld.
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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