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Nieuws
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van
Financial Services landgraaf. Hierin vindt u
diverse (fiscale) artikelen en tips en weetjes
die voor uw onderneming van belang zijn.
Deze nieuwsbrief zal 4 keer per jaar worden
uitgebracht.
Geen problemen met de vervanger van
de VAR
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is
vervangen door modelovereenkomsten. De
uitvoering ervan loopt stroef. De Belastingdienst zal soepel omgaan met de regels, tot 1
juli 2018 worden er geen naheffingen en
boetes opgelegd als de opdrachtgever en –
nemer er ten onrechte van uitgaan dat er
geen dienstbetrekking is. Alleen in
fraudegevallen zal de fiscus optreden.
Verstrekt een opdrachtgever een opdracht
aan een opdrachtnemer en is er geen sprake
van een dienstbetrekking, dan hoeft er geen
loonheffing te worden ingehouden.
Dat er geen sprake is van een
dienstbetrekking kan zeker worden gesteld
door het gebruiken van een modelovereenkomst. Deze staan op de site van de
belastingdienst.
Het gebruik van een modelovereenkomst is
niet verplicht.
Alleen wanneer er duidelijk sprake is van
een dienstbetrekking, maar dit genegeerd
wordt en er dus ook geen loonheffing
ingehouden word kan de fiscus naheffen en
boetes opleggen.
Vergoeding bij storing
Vanaf 01-07-2017 geldt een verplichte
compensatie voor storingen van telefonie,
internet en televisie. Dit is verplicht bij elke
storing die langer dan 12 uur duurt en geldt
voor abonnementen en prepaid gebruik.
Een storing tussen 12 en 24 uur houdt een
vergoeding in van 1/30 deel van de
maandelijkse abonnementskosten. Voor
prepaid geldt dat voor elke 24 uur € 0,50
wordt vergoed.

Bijverdiensten en zelfstandigenaftrek

Keurmerk rittenregistratie

Voor een aantal ondernemersfaciliteiten is
het van belang dat er minstens 1.225 uren
per jaar in de onderneming gewerkt worden.
Daarnaast moet ook meer dan de helft van
het aantal arbeidsuren aan de onderneming
besteed worden. Uren besteed aan nevenwerkzaamheden horen hier niet bij.

Om onder de bijtelling voor de auto van de
zaak uit te komen, dient er aangetoond te
worden dat er minder dan 5oo km privé is
gereden. Hiervoor kan een rittenregistratiesysteem worden gebruikt. Dit is niet
verplicht, maar maakt de bewijsvoering
makkelijker. Zeker voor systemen met het
keurmerk.

Het vereiste aantal uren moet betrekking
hebben op werkzaamheden ten behoeve van
de onderneming. Hiertoe behoren
bijvoorbeeld ook reisuren en het doen van
de administratie. Werkzaamheden die
ernaast worden uitgeoefend, ondanks dat
het geen arbeid in loondienst is, mogen hier
niet automatisch aan worden toegerekend.
Deze tellen alleen mee als er voldoende
samenhang is.

Investeringsaftrek voor nieuwe website
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan
onder voorwaarden investeringsaftrek
verkregen worden. Het bedrijfsmiddel moet
tot het ondernemingsvermogen behoren,
geactiveerd en afgeschreven worden.
Een website kan dan ook als bedrijfsmiddel
worden beschouwd. Hierop is echter een
uitzondering, afhankelijk van de manier
waarop de website betaald wordt. Wordt
voor het gebruik van de website geen vast
bedrag, maar een jaarlijkse of maandelijkse
bijdrage betaald, dan is er geen sprake van
fiscaal eigendom. In dit geval bestaat er dan
ook geen recht op investeringsaftrek.
Voor het verkrijgen van de
investeringsaftrek (max. 28%,
minimuminvesteringsbedrag meer dan €
2.300) is het van belang om in één keer te
betalen voor het verkrijgen van het
eigendom. Ook dient het ICT-bedrijf het
eigendom van de website met huisstijl en
logo over te dragen en niet zelf de rechten
daarvan te behouden.

Een rittenregistratiesysteem met het door de
fiscus erkende keurmerk, voldoet aan de
fiscale eisen. Er kunnen wel nog steeds
controles en naheffingen volgen, want de
ondernemer dient zelf aan te geven of een
rit privé of zakelijk is. Systemen met het
keurmerk voldoen aan de overige fiscale
eisen, zodat daar dus geen naheffing of
boete over opgelegd kan worden.
Het keurmerk is niet verplicht. Een eigen
registratie is ook toegestaan mits aan de
eisen wordt voldaan.
Boetes niet aftrekbaar
De boetes die de fiscus oplegt voor het te
laat betalen van belasting zijn niet aftrekbaar
van de winst. Ook verkeers- en parkeerboetes zijn niet aftrekbaar.

Btw aangifte 3e kwartaal
30 september is het einde van het 3 e
kwartaal 2017. Dit betekent dat er weer btw
aangifte gedaan moet worden. De btw
aangifte over het 3e kwartaal van 2017 dient
voor 31 oktober 2017 bij de belastingdienst
ingediend en betaald te zijn.
Nieuwsbrief december 2017
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in
december 2017.

