2
Fiscaal Actueel
uitgave van het register belastingadviseurs

tweede kwartaal 2010 - nummer 2

Ook in crisistijd kunt u
het urencriterium behalen
Heeft u het afgelopen jaar ook
meer tijd moeten besteden aan
het binnenhalen van (nieuwe)
opdrachten? Dit is een bekend
fenomeen in tijden van crisis.
De Belastingdienst zal daarom
bij de aangifte inkomstenbelasting
over de jaren 2009 en 2010
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aan uw onderneming besteedt.

Wetsvoorstellen
op de lange baan

6

Voor een aantal fiscale faciliteiten geldt dat
u er als ondernemer in een eenmanszaak
of vof alleen gebruik van kunt maken als u
voldoet aan het urencriterium. Denk aan de
zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en
de dotatie aan de oudedagsreserve. Eén van
de eisen van het urencriterium is dat u in het
kalenderjaar ten minste 1225 uren besteedt
aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit u als ondernemer
winst geniet. Het is aan u om aannemelijk te

(niet-declarabele) uren dat u

Langere navorderingstermijn
toegestaan
7
Advies: Vraag
buitenlandse btw terug

beoordelen van het aantal

8

maken dat u aan dit criterium heeft voldaan.
Daarbij is natuurlijk het bijhouden van een
urenadministratie belangrijk én welke werkzaamheden u allemaal mag meetellen.
Versoepeling
Doordat ook indirecte uren meetellen, is het
in tijden van crisis iets gemakkelijker om
aan het urencriterium te komen. Zo benadrukte de minister van Financiën onlangs
dat ook uren die u heeft besteed aan bijVervolg op pagina 2
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Familielening?
Let op de voorwaarden
In tijden van economische
crisis kunnen ondernemingen
minder gemakkelijk geld lenen
bij een bank. Een ‘familielening’
kan uitkomst bieden. Let wel
op dat dit onder zakelijke
voorwaarden gebeurt, want
de Belastingdienst kijkt streng

mene opmerkingen gemaakt. Hij gaf onlangs aan dat niet direct sprake hoeft te
zijn van een onzakelijke geldlening als de
voorwaarden die binnen de familiesfeer
zijn overeengekomen niet exact hetzelfde zijn als voorwaarden van banken.
Zo kan bijvoorbeeld het ontbreken van
zekerheden soms worden gecompenseerd met een hoger rentepercentage.
U kunt overigens altijd de leningsvoorwaarden vooraf ter beoordeling aan de
belastinginspecteur voorleggen.

mee. Toch moet de inspecteur
hier redelijk mee omgaan, vindt
de minister van Financiën.
De Belastingdienst probeert familie
leningen vaak te bestrijden met het argu
ment dat sprake is van een onzakelijke
lening. Dit heeft tot gevolg dat als de
geldlener failliet gaat, de geldverstrekker/ondernemer de afwaardering van
de vordering niet van zijn winst kan aftrekken. Ook kan binnen de familiesfeer
sprake zijn van een ‘ongebruikelijke terbeschikkingstelling’, met het gevolg dat
de lening bij de geldverstrekker in box 1
valt onder resultaat uit overige werkzaamheden en de rente dus belast is.
Voorwaarden
De minister van Financiën ziet in dat
de omstandigheden waaronder een
geldlening wordt verstrekt en de daarbij
geldende voorwaarden zowel bij banken
als binnen de familiesfeer zeer divers
zijn. Denk bijvoorbeeld aan verschillen
in zekerheden, rentepercentage, looptijd en aflossingsschema. Dat maakt
de beoordeling voor de Belastingdienst
lastig en afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval. Toch heeft
de staatssecretaris hierover enkele alge-

Schenking
Een ander aandachtspunt bij familieleningen is het risico om schenkbelasting
te moeten betalen. Het was altijd heel
aantrekkelijk om in familieverhoudingen renteloos geld uit te lenen. Als de
lening direct opeisbaar was en de geldlener aantoonbaar in staat was de lening
op korte termijn af te lossen, maakte
de Belastingdienst hier geen probleem
van. Er was dan geen sprake van een
schenking. Sinds 1 januari 2010 is de
wet echter gewijzigd. De wetgever gaat
ervan uit dat over een lening die direct
opeisbaar is minstens 6% rente in rekening wordt gebracht. Als u een lagere
rente overeenkomt, wordt het verschil
tussen de lage rente en de normrente
van 6% als schenking gezien. Dit zal
tot heffing van schenkbelasting kunnen leiden voor zover het meer is dan
de vrijstelling. Hoewel het voorgaande
in beginsel alleen geldt voor leningen
tussen natuurlijke personen, kan een
direct opeisbare lening ook onder de
schenkingsbepaling vallen als de lening
wordt verstrekt via een bv, ongeacht of
een lager rentepercentage dan zes zakelijk is. Denk aan een direct opeisbare
lening van vader aan de bv van de zoon
met een rentepercentage van vier. 

Let op: Waar in deze uitgave wordt gesproken over de minister van Financiën wordt demissionair minister bedoeld. Wanneer wordt gesproken over de
staatssecretaris dan betreft het een besluit van voor de val van het kabinet.
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Vervolg van pagina 1
voorbeeld acquisitie, het verkrijgen
van grotere naamsbekendheid, het
aanvragen van vergunningen, het
maken van een website, scholing en
het bijhouden van de administratie
meetellen. Hoewel in de rechtspraak
al was bepaald dat deze uren meegenomen konden worden, geeft de
minister nu aan dat in het geval er

Belastingdienst
soepeler met uren
alsnog twijfel is, de Belastingdienst
hier soepeler mee zal omgaan. De
maatregel geldt voor de belastingaangiften over 2009 en 2010.
Overigens geldt het urencriterium
vanaf 1 januari 2010 niet meer voor
de mkb-winstvrijstelling die 12%
van de door u behaalde winst (of
verlies!) buiten de belastingheffing
houdt.


let op!
tip

Catalogusprijs
auto online

advies

Voor werknemers die in een auto van
de zaak ook privé rijden, moet u een
percentage van de cataloguswaarde
bij hun loon tellen. Sinds kort is het
opzoeken van deze cataloguswaarden gemakkelijker. De RDW heeft
namelijk een online database opengesteld waarin de catalogusprijzen
zijn vastgelegd van auto’s die vanaf
1 januari 2010 voor het eerst zijn geregistreerd. De database is te vinden
op www.rdw.nl > Particulier > Catalogusprijs opvragen voor belastingaangifte. Voor oudere auto’s moet u
nog steeds de historische prijslijst
van de importeur raadplegen.


up to date
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Haal voordeel uit de werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2011 krijgen werkgevers te maken
met de nieuwe werkkostenregeling. Daarnaast
blijft drie jaar lang een overgangsregeling
gelden. Het is raadzaam u tijdig in deze regeling
te verdiepen, om de meest gunstige keuze te
kunnen maken.
De basis van de nieuwe werkkostenregeling is simpel. Alles
wat de werkgever aan zijn werknemer verstrekt of vergoedt
is voortaan loon. Hierop bestaan drie uitzonderingen, namelijk intermediaire kosten, kosten die gericht zijn vrijgesteld en bijzondere verstrekkingen zoals een fruitmand
voor een zieke werknemer. Voor de andere vergoedingen
en verstrekkingen geldt straks de werkkostenregeling. Dit
is een algemene vrijstelling van 1,4% van de loonsom van
de werkgever. Tot deze grens bent u vrij om te beslissen wat
u onbelast vergoedt en verstrekt, mits dat niet in belangrijke mate meer is dan wat gebruikelijk is in omstandigheden die verder hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld een kerstpakket,
personeelsreis, producten uit eigen bedrijf of een mobiele
telefoon. Bovendien hoeft u niet meer per werknemer bij te
houden om welke vergoedingen en verstrekkingen het gaat.
Waardering
Verstrekkingen (loon in natura) zullen
volgens bepaalde regels gewaardeerd
moeten worden. Als waardering geldt
de prijs die de werkgever aan een (onafhankelijke) derde heeft betaald voor
de goederen of diensten, of anders
de waarde in het economische verkeer van verstrekkingen. Onder de nieuwe regeling, waarbij
de fiscale gevolgen van verstrekkingen voor rekening van
de werkgever komen, wordt afgestapt van de besparingswaarde. Voor werkplekgerelateerde voorzieningen als een
telefoon en laptop zijn nog concrete waarderingsregels in
de maak.
Voor sommige werkgevers zal de forfaitaire ruimte van
1,4% niet voldoende zijn. Bij overschrijding van het forfait wordt het meerdere niet bij de werknemer belast. De
loonheffing die is verschuldigd over het meerdere, komt via
eindheffing voor rekening van de werkgever. De hoogte van
dit vaste eindheffingstarief voor de werkkostenregeling is
vastgesteld op 80%.

alle kosten die met de fiets samenhangen en die u voor uw
rekening wilt nemen in de administratie boeken. Zonder te
beoordelen of de fiets in voldoende mate voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, zonder terugblik of de werknemer
in de afgelopen drie jaar al een fiets heeft ontvangen en
zonder de grens van c 749 voor de aanschafprijs in het oog
te hoeven houden. Naast de fiets kunt u dan bijvoorbeeld
ook nog belastingvrij een kerstpakket
en personeelsreis verstrekken, als dit
binnen de vrijstelling past van 1,4%.

Bereid u dit
jaar voor op de
komst van de
werkkostenregeling

Voorbeeld
Hoe werkt de werkkostenregeling in de praktijk? We nemen de fiets als voorbeeld. U kunt in het nieuwe stelsel

Inwerkingtreding
De val van het kabinet verandert vooralsnog niets aan de invoering van de
werkkostenregeling per 1 januari 2011.
Wat nog wel kan wijzigen is het percentage van het belastingvrije forfait. Nu staat dat op 1,4%,
maar de minister van Financiën heeft een wijziging voorgesteld naar 1,5%. In de jaren 2011, 2012 en 2013 geldt een
overgangsregeling. U kunt dan jaarlijks kiezen of u direct
wilt overgaan op de nieuwe regels of gebruik wilt maken
van de overgangsregeling en dus van de huidige wettelijke
regels.
Overweging
Het is belangrijk de komende periode na te denken over
de keuze tussen de nieuwe regeling en het overgangsrecht.
Welke optie is voor u goedkoper de komende jaren? Bovendien zijn er nog meer zaken waarover u moet nadenken.
Bijvoorbeeld in het geval u een ‘cafetariamodel’ heeft voor
de arbeidsvoorwaarden. Of als u afspraken heeft met de Belastingdienst over vaste kostenvergoedingen. Uw adviseur
is u hierbij graag van dienst.
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Hoge Raad geeft inzicht in
terbeschikkingstellingsregeling
Een ondernemer leent voor zijn onderneming
van zijn fiscaal partner. Een directeurgrootaandeelhouder (dga) verhuurt het
bedrijfspand aan zijn bv. De rente op de
lening en de huur van het pand worden op
grond van de terbeschikkingstellingsregeling
(tbs-regeling) bij de ontvanger ervan belast
als resultaat in box 1. Deze lastige regeling

aangeschaft. Dus niet pas op het moment van de feitelijke
terbeschikkingstelling. Dit is goed nieuws voor degene
die ter beschikking stelt omdat verschillende kosten zoals
afsluitprovisie, kosten van de hypotheekakte en de hypotheekrente in dat geval vanaf de aanschaf aftrekbaar zijn in
box 1 en niet vallen onder de vermogensrendementsheffing
van box 3.
Overeenkomst
Die gezamenlijke bedoeling van de terbeschikkingsteller en
zijn bv kan in een overeenkomst zijn neergelegd. Is dit niet
schriftelijk vastgelegd? Dan kan toch in de aanloop naar de

begint in de rechtspraak steeds meer vorm
te krijgen. Zo heeft de Hoge Raad onlangs
een aantal arresten gewezen die duidelijkheid
geven over onder meer het moment waarop de
tbs-regeling begint en hoe het resultaat wordt
verdeeld bij gehuwde partners.
Allereerst het aanvangsmoment. Wanneer begint de tbsregeling te lopen als u een pand aanschaft om te gaan verhuren aan uw bv, maar u het pand vóór het ter beschikking
te stellen bijvoorbeeld eerst nog gaat verbouwen? Als het
al direct bij aankoop de bedoeling is van zowel de terbeschikkingsteller (bijvoorbeeld de dga) als een met hem
gelieerde vennootschap (bijvoorbeeld zijn bv) om het pand
in gebruik te geven aan die bv, dan vangt de terbeschikkingstelling aan op het moment waarop de onroerende zaak is

Kosten vallen
in tbs-resultaat
feitelijke terbeschikkingstelling al sprake zijn van ter beschikking stellen. Namelijk in het geval dat als de (toekomstige) gebruiker van het pand een niet-gelieerde persoon
zou zijn geweest, met deze ander over de aanschaf en het
gereedmaken normaliter vooraf afstemming zou hebben
plaatsgevonden. Daarnaast is van belang dat bij de aanschaf van een pand alleen sprake kan zijn van tbs, als vanaf
het moment van de aanschaf de onroerende zaak niet op
enige andere wijze is gebruikt.
Huwelijk
Als echtgenoten onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en één van de echtgenoten stelt een vermogensbestanddeel ter beschikking, dan geniet degene die het
vermogensbestanddeel ter beschikking heeft gesteld het
tbs-resultaat. Dit speelt bijvoorbeeld als de ene echtgenoot
een pand verhuurt aan de bv van de ander. Is sprake van een
huwelijk in gemeenschap van goederen, dan golden andere
regels. De Hoge Raad heeft echter onlangs geoordeeld dat
ook in dat geval bij het toerekenen van het resultaat uit de
tbs-regeling wordt aangesloten bij de bestuursbevoegdheid
en niet bij de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap
(50%-50%). De staatssecretaris van Financiën laat het hier
niet bij zitten en heeft reparatiewetgeving aangekondigd.
Wij houden u op de hoogte.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en valkuilen
van de tbs-regeling? Neem dan contact op met uw
belastingadviseur.
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Buitenlandse
werknemer?
advies
Soms geen
belastingheffing

up to date
Pas op met hoge rendementen
Het blijft oppassen met het – ongewild – behalen van resultaat
uit overige werkzaamheden. Hierdoor komt een ondernemer die
slim wil zijn, soms bedrogen uit. Zo ook in een recente uitspraak

Leent u tijdelijk werknemers in vanuit het buitenland? Dan hoeft u niet
altijd loonbelasting in te houden over
hun beloning. Onlangs publiceerde
de staatssecretaris een zeer welkome
goedkeuring. Gaat het om buitenlandse werknemers die binnen concernverband niet langer dan in totaal
zestig werkdagen per twaalfmaandsperiode in Nederland hebben gewerkt?

van Hof Den Haag.
Sinds de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 kennen we de
inkomenspost ‘resultaat uit overige
werkzaamheden’. Hieronder vallen bijvoorbeeld inkomsten uit freelancewerkzaamheden. Over het resultaat dat
u daarmee behaalt, moet u het progressieve tarief in de inkomstenbelasting
betalen van maximaal 52%. Terwijl vaak
beoogd is de inkomsten te ontvangen
in box 3, met een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Dat scheelt
natuurlijk aanzienlijk.
Hoge rente
In de recente uitspraak van Hof Den
Haag, leende een directeur-grootaandeelhouder (dga) bijna c 800.000
van zijn bv tegen een (zakelijke) rentevergoeding van 2,5%. De dga wilde
voordeel behalen en zette vervolgens
het geleende bedrag op een internet
spaarrekening. Op deze rekening ontving hij rente van gemiddeld 3,6%.
Zijn voordeel was dus 1,1% over het
vermogen. Hij meende dat sprake was
van inkomsten uit sparen en beleggen
in box 3. Bovendien viel het saldo op
de internetspaarrekening precies weg
tegen de schuld aan de bv, dus per
saldo hoefde hij geen belasting te betalen over zijn voordeel. De belastinginspecteur dacht hier echter anders

over en vond dat dit voordeel belast
was in box 1.
Werkzaamheid
De rechtbank gaf de dga gelijk, maar
het hof besliste in hoger beroep anders.
Volgens de rechter was sprake van
resultaat uit overige werkzaamheden.
Volgens het hof was het inlenen en
doorlenen van het geld een ‘werkzaamheid’ van de dga. Er was namelijk sprake
van arbeid verricht in het economische
verkeer, van het (subjectieve) oogmerk
om voordeel te behalen en van de (objectieve) verwachting dat het voordeel
redelijkerwijs kon worden behaald. Het
was niet de bv die haar aandeelhouder
had willen bevoordelen, maar de dga
die met rentearbitrage voordeel had behaald. Over het rentevoordeel moest de
dga dan ook het maximale box 1-tarief
van 52% betalen.
Rechtspraak
Tegen de uitspraak is inmiddels cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad
zal zich hierover moeten buigen. De
uitspraak ligt overigens volledig in lijn
met eerdere rechtspraak. Ook bij het
behalen van hoge rendementen met
beleggen is soms sprake van resultaat
uit overige werkzaamheden, dat tegen
het progressieve tarief wordt belast. 

Dan zijn ze vrijgesteld van Nederlandse
belastingheffing over hun loon. Er vindt
in dat geval geen heffing in Nederland
plaats. U kunt bijvoorbeeld denken
aan de situatie dat binnen een internationaal concern in het kader van
een uitwisselingsprogramma of loopbaanontwikkeling een werknemer voor
korte duur naar een ander, buitenlands
concernonderdeel wordt uitgezonden.
Vraag uw adviseur om meer informatie
over het tijdelijk lenen van buitenlandse
werknemers.
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Wetsvoorstellen
op de lange baan
Na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer
een aantal wetsvoorstellen ‘controversieel’
verklaard. Dit betekent dat zij deze voorgestelde
wetswijzigingen niet meer zal behandelen en dat
de wetsvoorstellen blijven liggen tot na de komst
van een nieuwe volksvertegenwoordiging. Welke
wetsvoorstellen zijn op de lange baan geschoven?
Onder meer het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip is
door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Een pleidooi
van de minister van Financiën om dit niet te doen, mocht
niet baten. Dit betekent dat het uniforme loonbegrip hoogstwaarschijnlijk niet voor 2012 van kracht zal worden. Ook
de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd van 65
naar 67 jaar staat stil na de val van het kabinet. De Tweede
Kamer zal zich voorlopig niet over het wetsvoorstel buigen.
Dat geldt ook voor het niet langer indexeren van de ondergrens van c 1.010.000 die geldt voor de hoogste schijf van
het eigenwoningforfait en voor de renteaftrekmaatregelen in
de vennootschapsbelasting.
Ontslagvergoedingen
De Tweede Kamer heeft het voorstel om een plafond te stellen aan ontslagvergoedingen ook controversieel verklaard.
Het voorstel luidt dat werknemers met een jaarsalaris van
c 75.000 of meer voortaan maximaal een jaarsalaris als ontslagvergoeding mee kunnen krijgen. De maximering geldt

alleen als de kantonrechter over het ontslag besluit. Voor
werknemers die minder verdienen, blijft de zogenoemde kantonrechtersformule bestaan. Doordat het voorstel nu controversieel is verklaard, verandert er voorlopig niets aan bestaande
procedures voor het toewijzen van de gouden handdruk.

Nog geen plafond aan
ontslagvergoedingen
Eerste Kamer
Overigens heeft de Eerste Kamer aangegeven niets controversieel te verklaren en dus alle wetsvoorstellen die daar
liggen, te willen behandelen. Dat zou betekenen dat het wetsvoorstel over de flex-bv en de nieuwe regelgeving over de
personenvennootschappen binnenkort op de agenda moeten verschijnen. Wij houden u uiteraard op de hoogte over
de inwerkingtreding van deze wijzigingen.


let op!
tip

Geen dividendnota meer
Keert uw bv dividend uit aan u als
directeur-grootaandeelhouder? Dan
hoeft u uzelf in het vervolg geen divi
dendnota meer te sturen. Dit hoeft
ook niet meer als de deelnemingsvrijstelling op uw onderneming van toepassing is of als uw bv deel uitmaakt
van een fiscale eenheid en binnen de
eenheid dividend wordt uitgekeerd.
In gevallen waarin nog wel een divi
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dendnota moet worden uitgereikt
mag deze voortaan elektronisch verstrekt worden. Tot nu toe moest dat
op papier. Dit kan kosten besparen
en zal de verstrekking van dividendnota’s gemakkelijker maken. Denkt
u er overigens nog wel aan namens
de bv aangifte dividendbelasting te
doen? Uw adviseur kan u hierbij van
dienst zijn.


up to date

up to date
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Langere navorderingstermijn toegestaan
Bij het navorderen over
verzwegen buitenlandse
banktegoeden, mag de
Belastingdienst tot twaalf

Het Europese Hof van Justitie boog
zich over deze vragen en op basis van
die antwoorden heeft de Hoge Raad
onlangs een einduitspraak gedaan.

belastingrechter van ons land.

Buitenlandse
tegoeden tot twaalf
jaar na te vorderen

Als de Belastingdienst, nadat een definitieve aanslag is opgelegd, nieuwe
informatie krijgt en er achter komt dat
te weinig belasting is betaald, kan de
inspecteur deze belasting navorderen.
De Belastingdienst mag hiervoor vijf
jaar teruggaan als het gaat om binnenlandse inkomsten. Voor buitenlandse
tegoeden geldt een aanzienlijk langere
termijn, namelijk twaalf jaar. De vraag
was of dit verschil in termijn wel toelaatbaar was of dat sprake was van beperking van het recht op vrije dienstverlening en het vrije kapitaalverkeer.

Aanwijzingen
De uitspraak van de Hoge Raad
houdt in dat de langere navorderingstermijn van twaalf jaar aanvaardbaar
is als de inspecteur niet beschikt over
aanwijzingen voor de buitenlandse
spaartegoeden. Zodra de inspecteur
in een concreet geval wel beschikt
over aanwijzingen voor buitenlandse
tegoeden, is een langere navorderingstermijn alleen in bepaalde geval
len aanvaardbaar. De langere termijn
moet in dat geval noodzakelijk zijn
om de benodigde inlichtingen te

jaar teruggaan. Dat is het
oordeel van de hoogste

verkrijgen en om de aanslag voor te
bereiden en op te leggen. Het maakt
hierbij niet uit of de informatie is verkregen vóór of na afloop van de vijf
jaar die geldt voor binnenlandse tegoeden. Ook speelt het bankgeheim
in het land waar de buitenlandse tegoeden op de bank staan, geen rol.
Beslissingen
Bij rechtbanken, gerechtshoven en
de Hoge Raad is een groot aantal
zaken met betrekking tot de navorderingstermijn van twaalf jaar nog niet
behandeld in afwachting van deze
beslissing van de Hoge Raad. Aangezien er nu eindelijk duidelijkheid
is, zullen deze zaken waarschijnlijk
binnenkort worden afgehandeld. 

Pomp uw verlies op
Door de verruiming van de
mogelijkheid om verliezen in
de vennootschapsbelasting
te verrekenen met winsten
uit het verleden, kan het
aantrekkelijk zijn uw verlies
te vergroten. Bijvoorbeeld
door een investering in een

quentie van die keuze is wel dat u restantverliezen uit 2009 of 2010 minder
lang kunt verrekenen. In plaats van de
komende negen jaar, mag u de restantverliezen slechts verrekenen met winsten van de komende zes jaar. Heeft u
in de jaren 2007, 2008 en/of 2009 winst

Extra aftrekposten
voor elektrische auto

elektrische auto.
Zoals u in de vorige uitgave van Fiscaal
Actueel kon lezen, kunt u er voor kiezen om verliezen van uw bv uit 2009
of 2010 te verrekenen met winsten uit
de drie voorafgaande jaren. De termijn
voor achterwaartse verliesverrekening
is normaal gesproken een jaar. Conse-

gemaakt en ziet het er naar uit dat u in
2010 negatief zult draaien? Dan kan het
een overweging zijn uw verlies ‘op te
pompen’. Bijvoorbeeld door gebruik te
maken van tijdelijke crisismaatregelen,
zoals de mogelijkheid om bepaalde investeringen in twee jaar willekeurig af te
schrijven. Op die manier haalt u meer

voordeel uit de mogelijkheden van verliesverrekening. U moet natuurlijk wel
voldoende winst hebben gemaakt om
de verliezen mee te kunnen verrekenen.
Aftrekposten
Een mogelijkheid voor het creëren van
extra aftrekposten is de aanschaf van
een elektrische auto. Onlangs maakte
de minister van Financiën bekend dat
u voor een investering in een elektrische auto de milieu-investeringsaftrek
kunt claimen. Sinds begin van dit jaar
geldt ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor de investering in een
elektrische auto (en een zuinige auto).
Evenals de mogelijkheid om in 2009 en
2010 bepaalde investeringen in twee
jaar willekeurig af te schrijven. Door
deze faciliteiten wordt de elektrische
auto misschien interessanter.
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Vraag buitenlandse btw terug
Heeft u vorig jaar in het buitenland kosten gemaakt voor uw

up to date

onderneming? Vergeet dan niet de buitenlandse btw terug te
vragen. Sinds begin van dit jaar is dat een stuk eenvoudiger
geworden.
Voorheen moest u voor de btw die in
het buitenland aan u in rekening was
gebracht een teruggaafverzoek bij de
buitenlandse belastingautoriteit indienen. Dit is sinds 1 januari 2010
veranderd. U kunt nu bij de Nederlandse Belastingdienst terecht om de
in het buitenland betaalde btw terug
te vragen. Met een elektronische aangifte kunt u het teruggaafverzoek bij
de inspecteur indienen. Hierbij hoeft u
in beginsel de originele facturen niet
meer mee te sturen. Ook de verklaring
van hoedanigheid is komen te vervallen.
Het is daarmee een stuk gemakkelijker
geworden om de betaalde buitenlandse
btw terug te krijgen.
De Nederlandse Belastingdienst stuurt
u een ontvangstbevestiging, beoordeelt het verzoek en stuurt het langs
elektronische weg door naar de buitenlandse belastingdienst van het EU-land
waar teruggaaf wordt gevraagd. Ook
van deze buitenlandse belastingdienst
krijgt u een ontvangstbevestiging. Als
het goed is neemt de buitenlandse
belastingautoriteit vervolgens binnen
vier maanden nadat het verzoek is
ingediend een beslissing. Als zij nog
aanvullende informatie van u willen
(bijvoorbeeld originele facturen), kan
deze termijn worden verlengd tot ten
hoogste acht maanden. Na goedkeu-

ring krijgt u binnen tien werkdagen uw
teruggaaf uitbetaald. Is de uitbetaling
te laat, dan heeft u recht op een (invorderings)rentevergoeding. U moet
dan wel binnen de wettelijke termijn
van een maand hebben voldaan aan
het eventuele verzoek om aanvullende
informatie.
Een nieuw element in de teruggaafverzoeken is dat de kosten, waarover
de btw wordt teruggevraagd, in een
tiental categorieën moeten worden ingedeeld. Het gaat om negen specifieke
categorieën: (1) brandstof, (2) verhuur
van vervoermiddelen, (3) andere kosten voor vervoermiddelen, (4) wegentol, (5) reiskosten, (6) logies, (7) eten
en drinken, (8) toegang tot beurzen en
tentoonstellingen, (9) weelde uitgaven
en (10) een categorie ‘overig’.
Zoals gemeld hoeft u in beginsel geen
facturen met het verzoek mee te zenden. Maar de belastingautoriteit van
het andere EU-land mag wel verlangen
dat toch een elektronische kopie wordt
meegestuurd, als het bedrag waarover
de btw is berekend minimaal c 1000
bedraagt. Voor brandstof geldt een
minimum factuurbedrag van c 250.
Let op dat alleen originele facturen
in aanmerking komen voor teruggave
van btw.

Buitenlandse btw die in 2009 in rekening is gebracht en op 1 januari
2010 nog niet is teruggevraagd, moet
ook volgens de nieuwe regels worden
teruggevraagd. De termijn voor het
terugvragen van btw is in alle gevallen
verlengd. Had u voorheen tot 1 juli de
tijd, nu kunt u het teruggaafverzoek
tot 30 september indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. De periode
waarop het verzoek betrekking heeft is
minimaal drie maanden tot één jaar.
Als u de buitenlandse btw per kwartaal
wilt terugvragen, moet dit minimaal
c 400 per kwartaal zijn. Als u het één
keer per jaar wilt terugvragen, moet
dit minstens c 50 bedragen. Laat geen
geld liggen en vraag de betaalde btw
terug! Uiteraard kan uw adviseur u
ondersteunen bij het invullen van
het teruggaafverzoek op de speciale
website van de Belastingdienst
(https://eubtw.belastingdienst.nl/). 
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