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Al in 2009 werd het wetsvoorstel voor de
‘flex-bv’ ingediend bij de Tweede Kamer.
Inmiddels ligt het ter goedkeuring bij de
Eerste Kamer en streeft de verantwoordelijke minister naar invoering per 1 juli 2012.
Bij de invoering worden de regels voor
besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en
flexibeler. Zo komen er meer mogelijk-

heden om in de statuten af te wijken van
wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van c 18.000 niet meer nodig.
Ook verdwijnt de verplichte bank- en
accountantsverklaring bij inbreng in natura.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Een grote verandering met de komst van
de nieuwe wetgeving heeft te maken met
de beslissing om de winst van de bv uit
te keren. Tot nu toe bepalen de aandeelhouders van een bv of de winst wel of niet
wordt uitgekeerd. Straks kan de aandeelhouder nog wel beslissen over de winstbestemming, maar moet de bestuurder
uiteindelijk zijn toestemming verlenen
aan de daadwerkelijke winstuitkering.
Vervolg op pagina 2
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Massaal bezwaar tegen
btw-correctie privégebruik auto
Ondernemers hebben massaal bezwaar gemaakt tegen hun laatste
btw-aangifte over het jaar 2011. Op de teruggaaf van de te veel
afdragen btw moet waarschijnlijk nog een tijdje worden gewacht.
Waartegen loopt het bezwaar? In juni
2011 oordeelde Rechtbank Haarlem dat
sprake is van rechtsongelijkheid door
voor de berekening van de btw-correctie
privégebruik auto aan te sluiten bij de
inkomstenbelasting. In februari 2012
heeft Hof Amsterdam in hoger beroep
hetzelfde beslist. In de inkomstenbelasting is de hoogte van de bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

‘Voor de btw geen
verschil tussen auto
met lagere CO2uitstoot en een
andere auto’
Door hier voor de btw-correctie bij aan
te sluiten maakte de wet onterecht
onderscheid tussen een auto met een
lagere CO2-uitstoot en een andere auto.
Er was volgens de rechter sprake van
gelijke gevallen, zodat de ondernemer
in deze zaak in beginsel een beroep kon
doen op de gunstiger regeling die voor
milieuzuinige auto’s gold. De ondernemer kon dus rekening houden met een

lager percentage voor de correctie van
de btw. Overigens heeft de rechter in
een andere procedure bepaald, dat voor
de inkomstenbelasting de wetgever wel
een lagere bijtelling mag hanteren voor
milieuzuinige auto’s dan voor de meer
milieubelastende auto’s.
Cassatieberoep
Vooruitlopend op de uiteindelijke
afloop van deze procedure paste de
staatssecretaris van Financiën per
1 juli 2011 de berekening van de
btw-correctie aan. De juistheid van
sommige standpunten van de staatssecretaris in dit besluit is echter
discutabel. Bovendien bleef het onderscheid tussen milieuvriendelijke
auto’s en andere auto’s voor de eerste
helft van 2011 bestaan. Ondernemers
hebben dan ook massaal bezwaar
aangetekend tegen de laatste btwaangifte van 2011. Hierover zullen
proefprocedures worden gevoerd,
waarbij ook leden van het Register
Belastingadviseurs betrokken zijn.
Het kan nog lang duren voordat het
oordeel van de hoogste rechter hierover bekend is. Ondernemers zullen
daarom nog enige tijd moeten wachten
op een eventuele teruggaaf.


Vervolg van voorpagina
De bestuurder moet bij iedere vorm
van uitkering met een zogenoemde
uitkeringstest nagaan of een uitkering
verantwoord is voor de vennootschap.
Het bestuur mag geen toestemming
tot uitkering geven als de flex-bv door
de uitkering haar schulden niet meer
kan betalen. Geeft de bestuurder te
gemakkelijk zijn goedkeuring en komt
de bv hierdoor in betalingsproblemen,
dan kan de bestuurder in privé aansprakelijk worden gesteld voor het
hierdoor ontstane tekort.
Statuten aanpassen
Bij het oprichten van een nieuwe bv of
bij een voorgenomen statutenwijziging
van een bestaande bv kan mogelijk al
rekening worden gehouden met de
(toekomstige) flex-bv. Uw RB-adviseur
kan u meer informatie geven over de
nieuwe flex-bv.


let op!
Suppletieaangifte
btw via tip
verplicht
formulier
Te veel of te weinig btw aangegeven
over de afgelopen vijf jaar? Sinds
1 januari van dit jaar is het wettelijk
verplicht om dit aan de Belastingdienst
te melden. Vanaf 1 april moet dit
gebeuren met een door de Belastingdienst verplicht gesteld btw-suppletieformulier. Kleine correcties tot duizend
euro (te betalen of terug te ontvangen)
mogen ook verwerkt worden in de
eerstvolgende aangifte omzetbelasting.
Bij correctie in de reguliere aangifte
ontvangt de ondernemer geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie.  

advies

up to date
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Met één opdrachtgever toch ondernemer
Een grote afhankelijkheid van
één opdrachtgever hoeft niet
per se een belemmering te zijn
voor fiscaal ondernemerschap.
De rechter nam het een
starter niet kwalijk dat hij als
ondernemer bij het begin van
zijn werkzaamheden koos voor
zekerheid en daarom voorkeur
had voor één langdurige opdracht.
Regelmatig hebben startende ondernemers discussie met de inspecteur
of sprake is van ondernemerschap. Bij
de beoordeling van de vraag of sprake
is van een onderneming moet onder
meer worden gelet op de duurzaamheid en de omvang van de verrichte
werkzaamheden, de beschikbare tijd,
de winstverwachting, het debiteuren-/

ondernemersrisico, de omvang van de
bruto-inkomsten, de omvang van de investeringen, het aantal opdrachtgevers
en de bekendheid naar buiten. De belastinginspecteur oordeelt vaak dat een
starter met maar één opdrachtgever
niet voldoende zelfstandigheid heeft.
Toch kon een man die werkte in de
(beton)ruwbouw (storten van vloeren
en maken van wanden enz.) bij de
rechter aannemelijk maken dat hij wel
degelijk als zelfstandige aan de slag was
bij zijn ex-werkgever. Het gaat om een
uitspraak waarin de feiten belangrijk zijn.
Ondernemer
Uit de feiten bleek dat de startende ondernemer zich naar buiten toe presenteerde als ondernemer, een bedrijfsauto
en eigen gereedschap bezat, ondernemersrisico liep en mede daardoor
voldoende zelfstandigheid had tegenover zijn opdrachtgever. Volgens de
rechtbank maakte het daarbij niet uit
dat sprake was van één opdrachtgever.

In het werk dat de man deed was het
heel gewoon dat er vaak langdurige
opdrachten werden aangegaan. Bovendien had de man verklaard dat hij actief
bezig was geweest met het verwerven
van nieuwe opdrachten. Deze verklaring
was aannemelijk omdat hij in het jaar
daarna een omzetstijging had. Ook in
de volgende jaren kwamen er telkens
nieuwe opdrachtgevers bij. De man
werd dus aangemerkt als ondernemer
en kon gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten.


Evaluatie werkkostenregeling van start
Het ministerie van Financiën is begonnen met de evaluatie van de
werkkostenregeling (WKR). Hierbij vindt een onderzoek plaats naar
de vergoedingen en verstrekkingen die ondernemingen aan hun
werknemers geven.
Eerder dit jaar publiceerde het ministerie al een tussenevaluatie van de werkkostenregeling. Naar aanleiding hiervan
gaf de staatssecretaris van Financiën
bijvoorbeeld meer duidelijkheid over
het loonbegrip. Deze tussenevaluatie
bevestigde eerdere signalen dat (nog)
niet iedereen enthousiast is over de
werkkostenregeling. Bij de tussenevalu
atie kondigde de staatssecretaris aan
dat de grote evaluatie van de WKR die
voor 2013 was gepland, naar voren zou

worden gehaald. Inmiddels is het ministerie hiermee gestart. Op basis van de
evaluatie kan de WKR de komende tijd
worden verbeterd of vereenvoudigd.
Niet afwachten
Op dit moment is er nog sprake van
een overgangsfase. Tot 1 januari 2014
mag de werkgever kiezen om over te
stappen op de werkkostenregeling of
nog het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen.

Vanaf 2014 geldt de werkkostenrege
ling voor alle werkgevers. Hoewel dit
nog ver weg lijkt, is het raadzaam
alvast serieus naar de werkkosten
regeling te kijken. Wees hierin niet
te afwachtend en spreek erover met

‘Tijd om serieus
naar de WKR te
gaan kijken’
uw RB-adviseur. Overigens past het
ministerie van Financiën als werkgever
de WKR sinds begin van dit jaar toe
voor haar medewerkers. Hieronder valt
ook de Belastingdienst.
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‘Papieren’ bestuurder was niet aansprakelijk
Een middellijk bestuurder van een bv die bij gelegenheid
optrad als adviseur bij betalingsproblemen voor de bv, kon niet
aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelastingschulden
van die bv. Bestuurdersaansprakelijkheid ging hier niet op,
oordeelde Hof Den Haag onlangs.
Als de bv of nv de belastingen of premies niet kan betalen, moet een bestuurder onmiddellijk melding maken
bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij
om de loonbelasting, premies volksen werknemersverzekeringen, btw en
enkele andere heffingen. Maar wie is
precies de bestuurder? Dat is in de wet
bepaald, maar is ook afhankelijk van
de omstandigheden en feiten. Onlangs
deed Hof Den Haag uitspraak in een
feitelijke zaak waarin de Belastingdienst
een man aansprakelijk had gesteld voor
de openstaande loonheffingen van een
bv. De houdstervennootschap van de

man stond namelijk als bestuurder van
deze bv ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De inspecteur stelde hem als middellijk
bestuurder aansprakelijk.
Geen feitelijke bestuurder
De bestuurder ging in beroep tegen
de aansprakelijkheidstelling en stelde
dat hij niet de feitelijke bestuurder was
geweest in de periode waarin de belastingschulden waren ontstaan. In de
periode dat de holding bestuurder was,
was een ander de feitelijke bestuurder
geweest. Hijzelf was alleen ‘papieren’

bestuurder die geen bestuurshande
lingen had verricht en evenmin een
vergoeding voor bestuurswerkzaamheden had ontvangen. Pas bij het
ontstaan van de betalingsproblemen
ging hij zich met de holding en de bv
bemoeien. Hij gaf in die periode de
feitelijke bestuurder adviezen en stond
hem bij, maar dat was onvoldoende
om hem ook als feitelijke bestuurder
aan te merken. Het hof vernietigde de
aansprakelijkheidstelling. Let er overigens op dat bij feiten en omstandigheden die net anders liggen, het oordeel
van de rechter anders kan uitpakken.
Dit blijkt uit rechtspraak.
Verkeert de bv in zwaar weer? Zorgt u
dan dat tijdig melding wordt gemaakt
van betalingsonmacht, ook al is het
mogelijk de eer van de bestuurder te na.
Dit voorkomt dat de bestuurder gemakkelijk aansprakelijk wordt gesteld voor
de niet-betaalde belastingschulden. 

Te laat gekozen voor verruimde
carry-back? Toch nog mogelijkheden
Ondernemers die te laat ervoor hebben gekozen om werd beperkt tot zes jaren in plaats van negen jaren. Over
gebruik te maken van de verruimde achterwaartse
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting,
kunnen dit onder voorwaarden herstellen.

‘Dien voor het eind van
het jaar een verzoek in’
Sinds 2007 is voor de vennootschapsbelasting bepaald dat
verliezen één jaar kunnen worden teruggewenteld. In verband met de kredietcrisis gold voor de jaren 2009 tot en met
2011 de mogelijkheid van een verruimde carry-back tot drie
jaren, waarbij dan de voorwaartse verrekening van verliezen
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2011 kan voor het laatst gekozen worden voor de verruimde
verliesverrekening. Om hiervoor in aanmerking te komen
moe(s)t in de aangifte een keuze worden gemaakt. In de
praktijk blijken nogal wat ondernemingen te laat te zijn geweest met het kiezen van de verruimde carry-back. Zij krijgen
hiertoe alsnog de mogelijkheid.
Goedkeuring
De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat ondernemers
die in de aangifte niet hebben gekozen voor de verruimde carryback, waarbij de aanslag over dat jaar al wel onherroepelijk
vaststaat, onder voorwaarden alsnog kunnen kiezen voor de
verruimde carry-back. Eén van de voorwaarden is dat het verzoek uiterlijk op 31 december 2012 bij de inspecteur moet zijn
ingediend. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u
dan contact op met uw RB-adviseur.
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Aftrek kinderalimentatie in box 3

Heeft u na uw scheiding
de verplichting alimentatie te
betalen voor uw kinderen? Dan
kon u tot 1 januari 2012 de
kinderalimentatieverplichting als
schuld opvoeren in box 3.
Ex-echtgenoten kunnen worden verplicht
alimentatie te betalen voor hun voormalig partner en voor hun kinderen. De
partneralimentatie is niet alleen aftrekbaar in box 1, maar kon tot en met de
peildatum 1 januari 2009 ook in box 3
worden opgevoerd. Op 30 december
2009 is de wet aangepast, waardoor
dit laatste met ingang van peildatum
31 december 2009 niet meer mogelijk

is. De wetswijziging had geen betrekking op de kinderalimentatie, maar ook
hiervoor is de wet onlangs aangepast.
In de aangifte 2011 kunt u de kinder
alimentatie nog wel in box 3 als schuld
opvoeren. Dit heeft echter alleen maar
zin als de box 3-bezittingen hoger zijn
dan het heffingvrije vermogen (c 21.139
in 2012), omdat er anders geen belastingplicht voor het box 3-vermogen bestaat.
Bedenk u wel dat bij de ex-partner het
recht op kinderalimentatie mogelijk als
bezitting in box 3 moet worden opgevoerd.
Waardeberekening
Onlangs deed het Gerechtshof Arnhem
een interessante uitspraak over de
waardering van de alimentatieverplichting in box 3. Het ging over de partneren kinderalimentatie in het jaar 2006.

Wat mag allemaal worden meegenomen
bij de berekening van de waarde van
de schuld? Volgens het hof moest de
waardebepaling van de alimentatieverplichting plaatsvinden over de gehele
looptijd. Hierbij moesten delen van een
jaar naar rato in aanmerking worden
genomen. Verder moest bij de waardebepaling van de partneralimentatieverplichting rekening worden gehouden
met de mogelijkheid dat deze verplichting eindigde zodra de kinderen niet
meer bij de ex woonden of de ex in
het huwelijk trad met een ander. Bij de
waardering van de kinderalimentatie
verplichting moest rekening worden

‘Hoe moet de schuld
worden gewaardeerd?
Het hof geeft uitleg’
gehouden met de verplichting om aan
het kind van 21 jaar of ouder een studiebijdrage te betalen. Bovendien moest
ook rekening worden gehouden met de
onderhoudsverplichting voor kinderen
tussen 18 en 21 jaar. Hierbij maakte
het niet uit dat eigenlijk iedere ouder
verplicht is zijn kind te onderhouden
en niet alleen de ouder die verplicht is
alimentatie te betalen.


let op!
Sporten in de buitenlucht
tegen laag btw-tarief
In het voorjaar wordt er meer buiten
gesport dan in de wintermaanden.
Het is dan goed om te weten dat ook
sportactiviteiten die buiten de sport
accommodatie plaatsvinden onder het
lage btw-tarief kunnen vallen. De sport

hoeft dus niet alleen op de accommodatie zelf plaats te vinden. De rechter
vond eind vorig jaar dat ook de zeilen surfschool en de ondernemer die
hardlooptrainingen verzorgde, het lage
6%-tarief mochten toepassen.


tip
advies
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Wanneer voldoet een
geautomatiseerde
rittenregistratie?

Paardenhobby
wordt straks
duurder
Vanaf 1 juli aanstaande zal het
lage btw-tarief van 6% alleen nog
maar gelden voor paarden die
worden gebruikt voor consumptie.
Renpaarden, hobbypaarden etc.
vallen straks onder het hoge tarief
van 19%.

Een fiscale bijtelling privégebruik auto kan achterwege blijven
als niet meer dan 500 privékilometers zijn gereden. Dit moet
worden aangetoond met een sluitende kilometeradministratie.
Onlangs maakte de Belastingdienst bekend aan welke normen
een systeem moet voldoen dat autoritten automatisch registreert
om als bewijsmiddel te dienen.
Uit de normen die de Belastingdienst
heeft gepubliceerd blijkt onder meer
dat een geautomatiseerd rittenregistratiesysteem ervoor moet zorgen
dat alle ritten volledig, juist en tijdig
worden geregistreerd en verwerkt. De
informatie moet bovendien de hele tijd
betrouwbaar blijven, er moet sprake
zijn van een blijvende integriteit van de
geregistreerde informatie. Ook geldt
het vereiste dat de registratie gedurende
de wettelijke bewaartermijn van zeven
jaar moet worden bewaard. Verder
moeten de rapportages betrouwbaar
zijn en een duidelijk beeld geven van
de geregistreerde gegevens. Op dit
moment zijn er nog geen systemen
die aan de regels voldoen, maar deze
worden wel verwacht in de loop van
2012.
Gestaffelde bijtelling
In de publicatie van de normen blijkt
ook een toekomstplan. Nu kunnen
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kwalificerende geautomatiseerde rittenregistratiesystemen gebruikt worden
om aan te tonen dat niet meer dan 500
kilometer privé wordt gereden met
de auto van de zaak om zo bijtelling
te voorkomen. Straks kunnen deze
kastjes ook een rol gaan spelen in de

‘Gegevens moeten
zeven jaar
bewaard blijven’
gestaffelde bijtelling waar momenteel
onderzoek naar plaatsvindt. De bijtelling wordt dan afhankelijk gemaakt
van het aantal gereden privékilometers.
Als de resultaten van dit onderzoek
positief blijken, is het streven van de
fiscus dat deze gestaffelde bijtelling in
2013 van start gaat voor de bestelauto
van de zaak. Wij houden u uiteraard
op de hoogte!


Onder de huidige Nederlandse wetgeving
mag een ondernemer bij de levering van
rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden het verlaagde btw-tarief van 6% toepassen. Deze toepassing van het lage tarief
is een uitwerking van de mogelijkheid van
lidstaten van de Europese Unie om de levering van voedingsmiddelen onder het lage
tarief te laten vallen. De Europese Commissie vindt dat de Nederlandse bepaling
te ruim is, vooral als het gaat om paarden.
Het Europese Hof van Justitie was het daarmee eens en oordeelde dat de levering van
een paard alleen onder het lage btw-tarief
mag vallen als de afnemer het paard wil
laten slachten voor consumptie. Nederland
moest door de uitspraak van de Europese
rechter de wet wijzigen. Deze wetswijziging
gaat waarschijnlijk in per 1 juli aanstaande.
Voor levering van paarden geldt dan
het hoge btw-tarief; het 6%-tarief is dan
alleen mogelijk voor levering van paarden
bestemd voor consumptie. De staatssecretaris van Financiën denkt nog na over de
toepassing van het lage btw-tarief van 6%
voor paarden die worden gebruikt in de
agrarische sector.


tip
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Geen aandelenfusiefaciliteit
voor ‘gewone’ coöperatie

advies

Een fusie tussen een coöperatie en een ander lichaam valt volgens
de letterlijke tekst uit de Wet inkomstenbelasting en de Europese

up to date

Fusierichtlijn niet onder het begrip aandelenfusie.
Dit leidt ertoe dat de aandelenfusiefaciliteit in dat geval niet
kan worden toegepast.
Als een vennootschap de aandelen van een
andere vennootschap verkrijgt tegen uitreiking van eigen aandelen of winstbewijzen spreekt men van een aandelenfusie. Bij
zo’n aandelenruil is het mogelijk gebruik
te maken van de zogenoemde aandelenfusiefaciliteit. Door deze faciliteit wordt de
winst bij vervreemding van de aandelen
op dat moment niet bij de aandeelhouder
belast, maar schuift de fiscale claim op de
ingeruilde aandelen door naar de uitgereikte aandelen.
Aandelenfusiefaciliteit
In een zaak voor de Hoge Raad had een
coöperatie alle aandelen van een bv verworven van haar leden. Voor deze overdracht van de aandelen werd een bedrag
bijgeschreven op de ledenrekening die de
aandeelhouders bij de coöperatie hadden,
ter grootte van de nominale waarde van
de overgedragen aandelen in die bv. Een

van de aandeelhouders van deze bv had
verzocht om toepassing van de aandelenfusiefaciliteit, maar de inspecteur wees dit
af. De zaak kwam uiteindelijk bij de hoogste belastingrechter.
Geen ruime uitleg
De Hoge Raad besliste dat de coöpe
ratie niet voldeed aan de wettelijke
vereisten voor de toepassing van
de aandelenfusie in de zin van de
zogenoemde
Europese
Fusierichtlijn. Volgens de Hoge Raad had de
richtlijngever bij het opstellen van de
Fusierichtlijn vooral lichamen met een in
aandelen, of in soortgelijke deelgerechtigdheden, verdeeld kapitaal op het oog
en niet coöperaties. Dit geldt zowel voor
het overgenomen als het overnemende
lichaam. Het beroep op een ruime uitleg
van het begrip aandelenfusie mocht dus
niet baten.


Schaf voor 1 juli
een zuinige
auto aan
Als u overweegt een milieuvriendelijke auto aan te schaffen,
regel dan de tenaamstelling
voor 1 juli 2012. Tot die datum
gelden voor de fiscale behandeling van zuinige auto’s namelijk
nog soepelere normen voor de
CO2-uitstoot. Bij aanschaf vóór
1 juli 2012, heeft u bijvoorbeeld
meer kans dat uw nieuwe auto
in aanmerking komt voor een
lagere fiscale bijtelling voor
privégebruik of voor een lager
BPM-tarief. Let wel op de
lange(re) levertijden die momenteel gelden voor zuinige
auto’s. U zult waarschijnlijk
niet de enige zijn! 


Bord met ‘huisartsenpraktijk’ was geen reclame
Onder de naam reclamebelasting
kan een gemeente belasting
heffen over openbare
aankondigingen die zichtbaar zijn
vanaf de openbare weg. Denk
aan billboards en lichtbakken.
Hof Amsterdam maakte in januari 2012
duidelijk dat een praktijkbord geen

reclame is als vanaf de openbare weg
alleen het huisnummer leesbaar is. In
deze zaak had de gemeente een aanslag reclamebelasting opgelegd aan
een huisartsenpraktijk. Deze huisartsen
hadden aan de gevel van hun praktijkpand een bord bevestigd. Op het bord
stond het huisnummer en de vermelding ‘huisartsenpraktijk’, met daaronder
de namen van de artsen. Vanaf de
openbare weg was alleen het huisnummer leesbaar. Het hof gaf aan dat pas

sprake was van een reclamebord als
het bord een mededeling bevatte die de
belangstelling van het publiek opwekte.
Alleen de vermelding van het huisnummer was geen reclame. Het bord had
ook geen kleuren of symbolen die de
aandacht van het publiek konden trekken. Het maakte hierbij geen verschil
dat het bord weliswaar niet leesbaar,
maar wel zichtbaar was vanaf de openbare weg. De huisartsen hoefden geen
reclamebelasting te betalen.
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De bestelauto van de zaak

up to date

Voor het privégebruik van de bestelauto van de
zaak gelden ongeveer dezelfde regels als voor het
privégebruik van de personenauto van de zaak.
Aanvullend daarop is voor de bestelauto sinds
kort de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
geïntroduceerd.
Rijdt u als ondernemer in een bestelauto van uw onderneming? Dan mag u in beginsel alle kosten voor deze auto in
mindering brengen op uw winst. Gebruikt u de bestelauto ook
privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen
met de autokosten van uw onderneming. Hoeveel u moet verrekenen met uw autokosten hangt af van de waarde van de
bestelauto. In het algemeen geldt dat u minimaal 25% van de
waarde van de bestelauto moet verrekenen.
Minder dan 500 kilometer
De verrekening hoeft niet plaats te vinden als u overtuigend
kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer
heeft gereden met de bestelauto. Een sluitende kilometeradministratie is in principe het meest gebruikte bewijsmiddel.
Zonder een rittenadministratie is het namelijk heel lastig om
overtuigend bewijs te leveren. In een rittenadministratie worden
de zakelijke en privéritten nauwkeurig vastgelegd.

Uitsluitend zakelijk gebruik
Als u de bestelauto van uw onderneming alleen zakelijk rijdt,
kunt u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’
indienen bij de Belastingdienst. Deze regeling geldt sinds
1 januari 2012. Dit houdt in dat u vervolgens bij uw winstberekening geen rekening hoeft te houden met het privégebruik
van de bestelauto en bovendien hoeft u geen rittenregistratie
bij te houden. Er geldt wel als voorwaarde dat u geen enkele
kilometer privé in de bestelauto mag rijden en dat u bovendien
een meldingsplicht heeft om veranderingen rond het zakelijk
gebruik van de bestelauto aan de Belastingdienst door te geven.
Voorkom een boete
De Belastingdienst controleert het gebruik van de bestelauto
bijvoorbeeld met camera’s op plaatsen waar normaal zakelijk
gebruik van de bestelauto niet aan de orde is (denk aan de
ingang van pretparken enz.). Kunt u na zo’n controle niet aantonen dat u voor zakelijk gebruik op zo’n plaats was, dan gaat
de Belastingdienst ervan uit dat u meer dan 500 kilometer per
jaar privé met de bestelauto heeft gereden. Bij de winstbe
rekening moet u dan rekening houden met het voordeel van
het privégebruik. U kunt bovendien een boete krijgen, omdat
u niet heeft voldaan aan de meldingsplicht. De boete bedraagt
maximaal c 4.920.
Wilt u meer weten over fiscale regels rondom de bestelauto
van de zaak of de nieuwe Verklaring uitsluitend zakelijk
gebruik? Raadpleeg dan uw RB-adviseur.


Vervoer van goederen
Als de bestelauto uitsluitend geschikt is voor het vervoer van
goederen, hoeft er ook geen verrekening met de autokosten
plaats te vinden. Het gaat dan om auto's die bijvoorbeeld
alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of
dichtgelast. In de rechtspraak is vaak geprocedeerd over de
vraag of een bestelauto alleen geschikt is voor het vervoer
van goederen. Is dit inderdaad het geval dan verrekent u het
aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs met
de autokosten.

Vragen over de inhoud van Fiscaal Actueel? Raadpleeg uw RB-adviseur.
Colofon
Fiscaal Actueel wordt met de uiterste zorg samengesteld. Het Register Belastingadviseurs (RB) aanvaardt echter
geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor
het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere
wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het RB.
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging voor fiscalisten en staat voor vakmanschap,
een goede advisering en actuele kennis van fiscale ontwikkelingen. Fotografie: RB/Stock.
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