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Belang bij de WOZwaarde
Ook als erfgenaam kunt u belang hebben bij
de WOZ-waarde van de eigen woning
van uw ouders. Ook als u niet de
woning erft, maar slechts een
vordering op uw langstlevende
ouder, heeft u een belang.

D

e waarde van de vordering
wordt namelijk mede bepaald
door de WOZ-waarde van de
eigen woning.
Verkrijgingen krachtens erfrecht,
dus ook de vordering op de langstle-

❝Ook als u niet de
woning van uw
ouders erft, kunt u
belang hebben bij de
WOZ-waarde ~

vende
ouder, zijn
in beginsel
belast met
erfbelasting,
tenzij er sprake
is van een vrijstelling. Is de waarde van deze vordering
hoger dan € 19.868 (2014), dan
bent u over het meerdere erfbelasting
verschuldigd. Wat kunt u als erfgenaam doen als u de WOZ-waarde van
de woning van uw ouders te hoog
vindt?

Onlangs heeft de rechter beslist dat
u als erfgenaam bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde van de
woning van uw ouders. Ook als u
als erfgenaam niet de woning erft,
maar slechts een vordering op uw
langstlevende ouder. In dat laatste geval bent u belanghebbende bij de
WOZ-waarde,
omdat u vanwege de heffing
van de erfbelasting een
fiscaal belang heeft.
U kunt dan
bij de
gemeente
een WOZbeschikking
aanvragen voor
de woning van uw
ouders. De gemeente
moet u deze binnen acht
weken toesturen. Tegen deze beschikking kunt u vervolgens in
bezwaar.
ý Neemt u voor meer informatie
contact op met uw RB-adviseur.
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ý Erfbelasting

woning gebaseerd
op WOZ-waarde
Onlangs oordeelde de
Hoge Raad dat voor de erf
belasting voor een woning
niet mag worden uitgegaan
van een (lage) verkoopwaar
de, maar van de WOZwaar
de. Is men het niet eens met
de WOZwaarde, dan staan
hier rechtsmiddelen tegen
open.

ý Ouderparticipatie-

crèches
De minister van SZW heeft
aangegeven dat OPC’s
(ouderparticipatiecrèches)
niet voldoen aan de wette
lijke eisen voor kinderop
vanginstellingen. Ouders
van kinderen in een OPC
krijgen wel kinderopvang
toeslag. Dit verandert
waarschijnlijk per 1 januari
2016. De ‘gedoogsituatie’
wordt per 31 december
2014 beëindigd als de OP
C’s niet akkoord gaan met
het voorstel. Dan wordt
niet langer kinderopvang
toeslag uitbetaald.

ý Beargumenteer

verzoek om uitstel
van behandeling
In beginsel accepteert een
rechter een verzoek om
uitstel van de mondelinge
behandeling van een zit
ting, tenzij een ander
belang zwaarder weegt.
Toen een belanghebbende
geen actie ondernam en
voor de derde keer ver
zocht om uitstel wees Hof
Amsterdam dit af. Het be
lang van de voortgang van
de rechtszaak ging voor.

Mogelijk ruimere uitwer
king regels fiscale eenheid
Als een bv ten minste 95% van de aandelen in een
andere bv houdt, kunnen zij onder voorwaarden een
fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen.

D

at geldt ook voor een belang in
een kleindochtermaatschappij,
mits de dochtermaatschappij ook
deel uitmaakt van de fiscale eenheid.
Bij een fiscale eenheid wordt de vennootschapsbelasting geheven bij de
moedermaatschappij. Voordelen van een
fiscale eenheid zijn o.a.: slechts één aangifte vennootschapsbelasting voor alle
gevoegde maatschappijen samen, verrekening verliezen en winsten van de
maatschappijen in hetzelfde jaar, onderlinge transacties tussen de maatschappijen zonder (directe) winstneming.
Essentieel is dat de moedermaatschappij en (klein)dochtermaatschappij
in Nederland zijn gevestigd. Dat geldt
ook voor internationale concerns. Nederlandse wetgeving staat echter geen
fiscale eenheid toe tussen twee dochtermaatschappijen in Nederland waarvan
de moedermaatschappij is gevestigd in

een andere lidstaat van de EU zonder
vaste inrichting in Nederland, of tussen
een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij in Nederland, als
de dochtermaatschappij is gevestigd in
een andere lidstaat van de EU zonder
vaste inrichting in Nederland.
De Nederlandse rechter heeft aan het
Europese Hof van Justitie gevraagd of
deze uitsluitingen in strijd zijn met de
vrijheid van vestiging binnen de EU. De
Advocaat-Generaal van het Europese
Hof van Justitie is van mening dat dit
het geval is. Nu moet het antwoord van
het Hof van Justitie zelf worden afgewacht. Neemt u voor meer informatie
contact op met uw RB-adviseur.

Bescherming erfgenamen tegen
schulden van de nalatenschap

D

e staatssecretaris
van Veiligheid en
Justitie heeft op
6 februari 2014 een concept-wetsvoorstel gepubliceerd op grond
waarvan erfgenamen bij
zuivere aanvaarding van
een nalatenschap in bepaalde gevallen worden
beschermd tegen onverwachte schulden. Het
wetsvoorstel was ter con-

sultatie voorgelegd op internetconsultatie.nl zodat
hierop kon worden gereageerd. Bij zuivere aanvaarding verkrijgt de erfgenaam alle goederen en
schulden van de nalatenschap. Is het saldo van de
nalatenschap negatief,
dan is de erfgenaam met
privévermogen aansprakelijk voor het tekort. Na
zuivere aanvaarding kun-

nen ‘onverwachte’ schulden opkomen. In het
concept-wetsvoorstel
wordt geregeld dat de erfgenaam de kantonrechter
binnen drie maanden na
ontdekking van de schuld
kan verzoeken om hem
(al dan niet gedeeltelijk)
te ontheffen van de verplichting deze schuld uit
zijn privévermogen te voldoen.
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Zelfstandigheid in de zorg
De Belastingdienst en zelfstandige zorgverleners
verschillen (bij het vaststellen van een definitieve
aanslag) regelmatig van mening over de vraag of er
sprake is van het drijven van een onderneming.

Bedrijfs
opvolging
Uit twee recente uitspraken van
gerechtshoven blijkt dat het
onder omstandigheden ook mogelijk is om de bedrijfsopvolgingsregeling toe te passen op een
vastgoedonderneming.

A

Z

elfstandige zorgverleners moeten echter ook bij het aanvragen van een Verklaring
Arbeidsrelatie (VAR) rekening
houden met het standpunt van de
Belastingdienst. Als de zorgverlener via
een bemiddelingsbureau zijn opdrachten ontvangt, dan zal de Belastingdienst meestal geen VAR-WUO (Winst
uit Onderneming) afgeven. De zorgverlener kan bezwaar maken tegen de
afgegeven VAR. Uiteindelijk zal de
rechter moeten beoordelen of de afgegeven VAR juist is of gewijzigd moet
worden in een VAR-WUO. Problemen
kunnen voorkomen worden indien
gebruik wordt gemaakt van de door de
Belastingdienst en zorginstellingen
afgesloten raamovereenkomst. Hiermee

is voor wat betreft de zogenaamde
AWBZ-zorg een alternatief geschapen,
waarbij de zelfstandigheid van de zorgverlener verzekerd is.
Een aandachtspunt is ook de btw-positie van zzp’ers in de zorg. Het is verdedigbaar dat de btw-vrijstelling voor medische
diensten ook wordt toegepast door zzp’ers
in die sector. Onlangs zijn door een Duitse rechter over een vergelijkbare kwestie
prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Eén van de vragen
is of een uitzendbureau in de zorg ook
een beroep kan doen op de btw-vrijstelling. Als het Hof die vraag met “ja” beantwoordt, lijken de diensten van zzp’ers in
de zorg ook vrijgesteld. Nog niet bekend
is wanneer het Hof van Justitie uitspraak
doet in deze zaak.
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ls een onderneming
wordt verkocht, vererft
of wordt geschonken,
moet in principe belasting
worden betaald. Voor de heffing van inkomstenbelasting
maar ook voor de heffing van
erfbelasting en/of schenkbelasting bestaan echter regelingen
waardoor de onderneming
zonder belastingheffing kan
overgaan. De bedrijfsopvolgingsregeling voor vererving of
schenking is alleen van toepassing op ondernemingsvermogen. De Belastingdienst stelt
zich op het standpunt dat een
vastgoedonderneming geen
onderneming is, maar een belegging, met als gevolg dat de
bedrijfsopvolgingsregeling niet
kan worden toegepast op een
vastgoedonderneming.
Onlangs heeft de rechter in
twee zaken geoordeeld over
deze kwestie. In beide zaken
werd geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook
van toepassing was op een
vastgoedonderneming. Zowel
gerechtshof Den Haag als gerechtshof Arnhem concludeerde dat de feitelijk verrichte
werkzaamheden meer inhielden dan normaal actief vermogensbeheer en de vastgoedactiviteiten een onderneming
vormden. Uit deze uitspraken
kan worden afgeleid dat het
onder omstandigheden toch
mogelijk is om de bedrijfsopvolgingsregeling toe te passen
op een vastgoedonderneming.
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Vrijwel alle belastingplichtigen in Nederland
hebben hun aangifte inkomstenbelasting digitaal
ingediend. Het gebruik van DigiD is hiervoor
vereist. Ook een fiscale dienstverlener zal de
aangiften van zijn klanten digitaal indienen.

ý Privégebruik auto

ook mogelijk bij
24-uursdiensten
Volgens een onderhouds
monteur die 24uursdiensten
draaide, kon een bedrijfsauto
niet voor privédoeleinden
worden gebruikt en was er
daarom geen bijtelling. De
Hoge Raad oordeelde echter
dat de onderhoudsmonteur
wél privé kan rijden met een
bedrijfsauto. Kilometers bui
ten de tijd van een oproep,
zijn privé.

ý Bewaren bewijs-

stukken loont (1)
Omdat een belastingplichti
ge stelde dat lijfrenteuitke
ringen onbelast waren,
moest hij aantonen dat de
premies niet waren afge
trokken. Omdat hij de gege
vens niet had, wees hij op
de bewaarplicht van de Be
lastingdienst. De rechtbank
oordeelde echter dat de be
lastingplichtige niet werd
ontheven van de eigen ver
antwoordelijkheid, ook al
zou de inspecteur een be
waarplicht hebben.

ý Bewaren bewijs-

stukken loont (2)
Omdat een dga geen aan
gifte inkomstenbelasting
had ingediend, legde de Be
lastingdienst ambtshalve
een aanslag op. Opnamen
bij de bv werden als belast
dividend aangemerkt. De
dga stelde dat dit onbelaste
terugbetalingen van een le
ning waren maar bij gebrek
aan informatie bevestigde
Hof ArnhemLeeuwarden
het standpunt van de Belas
tingdienst.

D

it kan met een beveiligde verbinding met de Belastingdienst, dus zonder de DigiD
van belastingplichtigen. Het
is echter nog niet zo gebruikelijk om
een bezwaarschrift of beroepschrift
digitaal in te dienen.
Als u het niet eens bent met een
definitieve aanslag inkomstenbelasting

❝Met uw DigiD
kunt u ook digitaal
een bezwaarschrift
indienen bij de
Belastingdienst ~
dan kunt u schriftelijk bezwaar maken
tegen deze aanslag. Met uw DigiD
kunt u ook op digitale wijze een be-

zwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. U kunt echter geen bewijsstukken meesturen, dat moet nog via
de normale postbezorging. U kunt op
dezelfde digitale wijze ook beroep instellen bij de Rechtbank als u het niet
eens bent met de uitspraak van de Belastingdienst op uw ingediende bezwaarschrift. In tegenstelling tot het
digitale bezwaar, kunt u bij het beroepschrift wél bijlagen digitaal toevoegen.
Hoewel het dus eenvoudiger is geworden om zelf bezwaar te maken of in
beroep te gaan, kan het verstandig zijn
hiervoor een fiscale dienstverlener in te
schakelen. Daarmee kunnen fouten
worden voorkomen en is de kans op
succes groter. Meer informatie over
digitaal bezwaar indienen vindt u op de
website van de Belastingdienst, informatie over digitaal beroep instellen op
rechtspraak.nl.
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Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Sinds 1 januari 2014 bestaat de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Deze Rijksdienst is
onderdeel van het ministerie van Economische
Zaken en is ontstaan uit een fusie van Agentschap
NL en Dienst Regelingen. Ook zijn taken van de
Productschappen hier ondergebracht.

H

et doel van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland is het
vergroten van kansen van ondernemers en het versterken van hun positie.
Op de website van de Rijksdienst kunt u
als ondernemer terecht voor informatie
over duurzaam, innovatief, agrarisch en
internationaal ondernemen. De website
biedt bijvoorbeeld informatie over wet- en
regelgeving in een groot aantal landen,
waaronder informatie over belastingen.
Verder vindt u er informatie over diverse
subsidies en informatie over (fiscale) regelingen zoals de energie-investeringsaftrek
(EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA),
de vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil), de Wet bevordering speuren ontwikkelingswerk (Wbso), de
research- en development aftrek (RDA)

en de Subsidieregeling praktijkleren. De
Subsidieregeling praktijkleren betreft een
vervanging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (WVA). De Rijksdienst
werkt in binnen- en buitenland samen met
overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. U kunt subsidies en
regelingen aanvragen via het eLoket op de
website. Heeft u vragen over fiscale faciliteiten voor ondernemers, kijk dan voor
meer informatie op rvo.nl of neem contact
op met uw RB-adviseur.

Voorlopige aanslagen

D

e Belastingdienst
legt regelmatig
voorlopige aanslagen op die later blijken af te wijken van de
definitieve aanslagen.
Dit kan bijvoorbeeld
komen door een latere
wetswijziging.
Bij een ingrijpende
wetswijziging kost het
geruime tijd om deze te
verwerken in de automatiseringssystemen van de

Belastingdienst. Om te
voorkomen dat de Belastingdienst veel voorlopige
aanslagen moet aanpassen, heeft de inspecteur
de mogelijkheid gekregen
een wijzigingsverzoek
voor een voorlopige aanslag te negeren als een
wetswijziging niet,
niet-volledig, niet-juist of
niet-tijdig in de automatisering is verwerkt. Uiterlijk bij de definitieve

aanslag over het (boek)
jaar worden voornoemde
onjuistheden hersteld.
De verplichting tot herziening op verzoek van de
belastingplichtige blijft
wel bestaan als de voorlopige aanslag ‘aanmerkelijk’ afwijkt van het
vermoedelijke bedrag van
de belastingschuld. De
staatssecretaris heeft niet
duidelijk gemaakt wanneer hiervan sprake is.
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Controle
aangifte IB
2013
Momenteel zijn er al veel aangiften
inkomstenbelasting 2013 ingediend.
Ieder jaar selecteert de Belastingdienst
enkele onderwerpen in de aangifte inkomstenbelasting waaraan dat jaar
extra aandacht wordt besteed.

V

oor de aangifte inkomstenbelasting 2013 zijn
de volgende thema’s geselecteerd waarop extra wordt
gecontroleerd:
• zorgkosten, zoals dieetkosten
en medicijnen
• gastouders
• zorgverleners die zorg verlenen
aan houders van een persoonsgebonden budget
• hypotheekverhoging
• giften
• echtscheiding
• vermogen in het buitenland en
Belgisch pensioen

Het is mogelijk dat de Belastingdienst bij de beoordeling en afwikkeling van uw aangifte met
name over deze onderwerpen in
uw aangifte informatie vraagt.
Een ander actueel onderwerp
is de tijdelijke boetevrije inkeerregeling. Heeft u inkomsten of
(buitenlands) vermogen niet opgegeven in de (eerdere) aangifte(n) inkomstenbelasting, dan
heeft u de mogelijkheid om deze
vrijwillig te verbeteren. Dit heet
de inkeerregeling. Doet u dat
vóór 1 juli 2014, dan kunt u nog
gebruik maken van de tijdelijke
verruiming van de inkeerregeling.
Onder voorwaarden wordt dan
ook voor eerdere aangiften geen
vergrijpboete opgelegd. Kijkt u
voor meer informatie over de
hiervoor genoemde thema’s of de
voorwaarden van de inkeerregeling op belastingdienst.nl.
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ý Duurzame energie

aantrekkelijker voor
huurders
Volgens de minister van EZ
krijgen huurders met zon
nepanelen op het dak van
de verhuurder vanaf 2015
mogelijk korting op ener
giebelasting. Nu krijgen
huurders alleen vrijstelling
als zij eigen panelen op
het dak hebben. Met de
nieuwe regeling, worden
door de verhuurder ge
plaatste zonnepanelen ge
zien als onderdeel van het
verhuurde pand.

ý Tweede Kamer

akkoord met wetsvoorstel hervorming
kindregelingen
Op 11 maart 2014 ging de
Tweede Kamer akkoord met
het wetsvoorstel hervorming
kindregelingen. De meeste
maatregelen gaan per 1
januari 2015 in. In het nieu
we stelsel krijgen ouders te
maken met 4 in plaats van 11
regelingen: kinderbijslag,
kindgebonden budget,
combinatiekorting en
kinderopvangtoeslag.

ý Geen wijziging

belastingstelsel
Minister Dijsselbloem (Fi
nanciën) stelde onlangs dat
wordt nagedacht over een
herziening van het belas
tingstelsel. Een verlaging
van belasting op arbeid zou
moeten worden gecompen
seerd door een verhoging
van belasting op vermogen.
Staatssecretaris Wiebes zei
echter dat het nu geen tijd
is om het belastingstelsel
drastisch te hervormen.

Bezwaar tegen de
crisisheffing
Had u in 2013 een of meer werknemers in dienst met
een jaarloon van meer dan € 150.000, dan bent u in
2014 over het meerdere 16% crisisheffing verschuldigd.

I

n 2013 is massaal bezwaar gemaakt tegen de afdracht van de crisisheffing,
omdat de heffing mogelijk in strijd is
met Europees recht. Om diezelfde reden
kan ook bezwaar worden gemaakt tegen
de afdracht van de crisisheffing in 2014.
De termijn voor het maken van bezwaar begint te lopen op de dag na de
betaling van de loonbelasting en eindigt
zes weken later. Dat betekent dat het
einde van de termijn voor het maken
van bezwaar per werkgever kan verschillen. Voor de meeste werkgevers zal deze
termijn echter begin juni verstrijken.
Wilt u bezwaar maken, dan moet u dat
voor die tijd doen.
In overleg met diverse koepelorganisaties voor accountants en belasting-

adviseurs zijn enkele proefprocedures
gestart om te beoordelen of de crisisheffing 2013 in strijd is met Europees recht.
Dit initiatief krijgt een vervolg voor de
bezwaren tegen de crisisheffing 2014. Als
u bezwaar maakt tegen de crisisheffing
2014 zal de Belastingdienst u wederom
een aanbod doen om aan te sluiten bij
enkele proefprocedures. U hoeft dan niet
zelfstandig te procederen, waardoor u
zich de kosten van een procedure bespaart. Wel zijn aan dit aanbod voorwaarden verbonden. Laat u zich daarom goed
informeren door uw RB-adviseur.

Aangifte gedaan?
Vraag nog toeslagen aan!

I

nmiddels hebben de
meeste belastingplichtigen hun aangifte
inkomstenbelasting over
2013 ingediend bij de
Belastingdienst. Op
basis van deze gegevens
kan ook beoordeeld
worden of er recht bestaat op toeslagen. Zijn
er al eerder toeslagen
over 2013 aangevraagd

en voorschotten ontvangen, dan zal de Belastingdienst op basis van
de gegevens van de aangifte beoordelen of deze
voorschotten niet te
hoog of te laag zijn.
Belastingplichtigen die
geen voorschotten over
2013 hebben ontvangen
of deze hebben stopgezet hebben nog tot

1 september 2014 de
mogelijkheid een (nieuwe) aanvraag in te dienen. Het kan dus de
moeite lonen om alsnog
te beoordelen of er recht
bestaat op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden
budget in 2013. Voor de
kinderopvangtoeslag
geldt deze regeling niet.

fiscaal actueel
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Bouwterrein

7

Privé
gebruik
auto en btw
Op grond van het BUA gold
tot 1 juli 2011 een aftrekuitsluiting voor de btw voor het
geven van gelegenheid tot
privévervoer aan personeel.
Tegen deze btw-correctie is
veel bezwaar gemaakt. De
Hoge Raad heeft geoordeeld
dat de regeling niet in strijd is
met EU-recht en ook niet met
het gelijkheidsbeginsel.

D
De levering van nieuw onroerend goed kan leiden tot
heffing van zowel btw als overdrachtsbelasting. In veel
gevallen is er geen sprake van een dubbele heffing,
vanwege de zogenoemde samenloopvrijstelling.

H

ierdoor is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar
alleen btw. Voor ondernemers
kan de btw aftrekbaar zijn,
waardoor helemaal geen belasting is
verschuldigd.
De samenloop tussen de overdrachtsbelasting en de btw is niet alleen aan de
orde bij de levering van bijvoorbeeld een
nieuw bedrijfspand of een woonhuis,
maar ook bij de levering van een bouwterrein. Het begrip ‘bouwterrein’ moet
hierbij ruim worden opgevat. Volgens de
wettelijke definitie gaat het bij een bouwterrein om onbebouwde grond, waaraan
bijvoorbeeld bewerkingen hebben plaatsgevonden of waarvoor een omgevingsvergunning (“bouwvergunning”) voor
een bouwactiviteit is verleend. Volgens

het Europese Hof van Justitie is een terrein waarop bebouwing staat die nog
wordt gesloopt, ook een bouwterrein.
Hierdoor is bij de levering van zo’n terrein waarvan de bebouwing nog wordt
gesloopt ook btw verschuldigd, en geen
overdrachtsbelasting. Maar, niet elke
levering van grond met bebouwing die
wordt gesloopt is belast met btw. In een
geval waarin een winkelcentrum gedeeltelijk werd gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw, en daarbij nog toegankelijk was voor het publiek, was volgens
het Hof van Justitie geen sprake van een
bouwterrein. Daarom kon de koper geen
beroep doen op de vrijstelling overdrachtsbelasting. Van geval tot geval
moet dus worden beoordeeld of er btw is
verschuldigd, of overdrachtsbelasting.

e afgelopen weken is
de Belastingdienst
een actie gestart om
bezwaarschriften tegen de
btw-correctie voor privégebruik van een auto van de
zaak af te doen. Het gaat
om bezwaren over de jaren
2008, 2009 en 2010. Op
basis van arresten van de
Hoge Raad uit 2012 en
2013 zijn de argumenten
die destijds zijn aangevoerd
tegen de btw-correctie in
feite komen te vervallen.
Daarom vraagt de Belastingdienst om de bezwaren
in te trekken. Wanneer men
het bezwaar niet wil intrekken, wordt gevraagd om
een nadere motivering. In
dit verband keurt de fiscus
goed dat de btw-correctie
wordt gesteld op 27% van
de btw op de daadwerkelijk
gemaakte en geadministreerde autokosten.
Let u erop dat er voor de
jaren 2011, 2012 en 2013
nog wel argumenten zijn
om het bezwaar tegen de
btw-correctie aan te
houden. Hiervoor worden
momenteel nog proefprocedures gevoerd.
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De auto van de zaak
en de BTW

Auto van de
zaak voor
buitenlandse
werknemer

Voor de btw met betrekking tot de auto van
de zaak kan worden gewezen op enkele
belangrijke aspecten.

A

ls een bedrijfsauto ter
beschikking wordt gesteld
aan een werknemer die
niet in Nederland woont, is het de
vraag of voor het privégebruik een
Nederlandse btw-correctie mag
worden toegepast. Tot dusver stelt
de Belastingdienst zich op het
standpunt dat wanneer de werkgever in Nederland is gevestigd, er
ook voor de auto die door een
buitenlandse werknemer privé
wordt gebruikt een Nederlandse
btw-correctie geldt. In andere
EU-lidstaten wordt hierover kennelijk anders gedacht. Hierdoor
kan in twee landen btw zijn verschuldigd over het privégebruik.

Als een werknemer even iets ophaalt op de zaak voor bezoek van een klant, dan wordt het
traject woningbedrijf als woonwerkverkeer gezien.

Even langs de zaak met de
bedrijfsauto: woonwerkverkeer?
Woon-werkverkeer dat wordt gereden met een auto van de zaak is belast met btw. Een ondernemer kan
ervoor kiezen om het daadwerkelijke
privégebruik vast te stellen en daarover btw af te dragen, of om een
forfait van 2,7% van de cataloguswaarde toe te passen. Wanneer het

❝Woon-werkverkeer
is een ruim begrip ~
forfait niet wordt toegepast, is het
van belang om te weten wat precies
onder ‘woon-werkverkeer’ wordt
verstaan. Volgens de Belastingdienst
is dit een ruim begrip. Wanneer een
werknemer vanuit huis naar een pro-

ject rijdt, maar daarbij even langs de
zaak gaat om iets op te halen, moet
het traject woning-bedrijf als
woon-werkverkeer worden beschouwd. Omdat dit als privé wordt
gezien, is hierover dan ook btw verschuldigd.

ý Raadpleeg uw RB-adviseur voor fiscale aspecten van de auto van de zaak
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