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Voor de werkgever en werknemer

Geachte lezers,
Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Spelregels digitale rittenregistraties
Het is u wel bekend dat u rittenadministratie moet bijhouden voor het aantonen van uw
zakelijke en privékilometers. Nu is er een normenkader voor digitale rittenregistratiesystemen opgesteld.

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!
Een rittenadministratiesysteem moet aan
de volgende doelstellingen voldoen:
U moet alle ritten met de auto volledig,
juist en tijdig registreren. Bijzondere
gebeurtenissen zoals verschillen tussen
de geregistreerde en de werkelijke kilometerstand van de auto en het wijzigen
van (rit)gegevens moet u zodanig vastleggen dat zij achteraf binnen redelijke
tijd kunnen worden geverifieerd.
De ingevoerde gegevens van ritten en
bijzondere gebeurtenissen moeten een
juiste, tijdige en volledige verwerking op
éénduidige wijze inzichtelijk maken.
Het systeem mag geen functies bevatten
die het mogelijk maken om geregistreerde

gegevens te wissen of zodanig aan te
passen dat de oorspronkelijke gegevens
niet meer te traceren zijn. Geregistreerde
gegevens worden gedurende de wettelijke
bewaartermijn bewaard.
Rapportages bevatten alle ritgegevens
met alle relevante kenmerken op de
juiste manier gerangschikt en geven een
betrouwbaar en éénduidig beeld van de
geregistreerde gegevens.
Let op!
Volgens de Vereniging Auto van de Zaak
voldoet op dit moment nog geen enkel
rittenregistratiesysteem aan de normen
van de Belastingdienst. Wanneer systemen aan de normen voldoen, ontvangen
zij een keurmerk van de vereniging. •

Voor de ondernemer

E-factureren nu ook
over de grens
Vanaf begin 2009 mogen ondernemers
in Nederland elkaar al rekeningen sturen
per e-mail. Vanaf 1 januari 2013 wordt
het in alle lidstaten van de Europese Unie
toegestaan om (grensoverschrijdend)
e-facturen te sturen.
Vanaf 1 januari 2013 treedt de Europese
richtlijn factureringsregels in werking. Hierdoor krijgen Europese ondernemers niet
alleen de mogelijkheid om elektronische
facturen te versturen, maar worden er ook
tal van vereenvoudigingen doorgevoerd
rond de btw-verplichtingen op een factuur.
Wat zijn de voordelen van e-factureren?
Het grootste voordeel van de e-factuur
is uiteraard het kostenvoordeel. De volledige verwerking kost gemiddeld € 6 per
stuk, de papieren tegenhanger kost zo’n
€ 30. Daarnaast zorgt geautomatiseerde
verwerking van e-facturen voor een betere
controle op uw financiële administratie
en een kortere doorlooptijd van het
factuurproces. De ontvanger van een
e-factuur kan de factuurgegevens bijvoorbeeld rechtstreeks elektronisch uit het
factuurbericht in zijn administratie inlezen
met speciale software.
Wat zijn de eisen van e-factureren?
Aan de e-factuur worden speciale eisen
gesteld: de factuur mag niet veranderd
zijn (integriteit) en moet afkomstig zijn
van de verzender (authenticiteit). De
e-factuur moet dus origineel zijn, goed
leesbaar en niet te vervalsen. Bovendien
moet de factuur voorzien zijn van echtheidskenmerken, zoals een elektronische
handtekening of een elektronisch bestand
voor het uitwisselen van gegevens.
Let op!
Hoewel de facturen ‘vormvrij’ mogen zijn,
blijven de overige factuurvereisten van de
btw overeind: op de e-factuur moet de
ondernemer alle informatie vermelden die
ook op een papieren factuur moet staan.
Ook het zeven jaar lang bewaren van
facturen blijft verplicht. •

Voor de werkgever en werknemer

Definitieve Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
Door de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte heeft de fiscus meer mogelijkheden om jaarloongegevens op te vragen.
Verzoek binnen zes maanden
U heeft de verplichting om een eerdere
tekortkoming in de loonaangifte te corrigeren met een correctiebericht. Indien
de inspecteur met betrekking tot een
aangifte over een tijdvak in een verstreken kalenderjaar binnen een halfjaar
na het einde van dat kalenderjaar
constateert dat die aangifte onjuist
of onvolledig is en niet bij een latere
aangifte in dat jaar is hersteld en deze
tekortkoming aan de inhoudingsplichtige
is toe te rekenen, kan hij maatregelen
treffen. De fiscus kan de inhoudingsplichtige verplichten om de gegevens
van in dat kalenderjaar door de werknemer genoten loon te verstrekken
welke van belang kunnen zijn voor de
heffing van inkomstenbelasting.
Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
Het ministerie van Financiën publiceerde
bij de oude regeling elk jaar een minis-

teriële regeling. Hierin werd duidelijk
gemaakt welke gegevens de fiscus op
verzoek bij u kon opvragen. In het
Belastingplan 2012 werd de mededeling
gedaan dat hiervoor een definitieve
regeling zou komen. Deze definitieve
regeling is nu vastgelegd in de Regeling
gegevensuitvraag loonaangifte. Dit
betekent niet dat de fiscus u na zes
maanden, na afloop van het kalenderjaar, niet meer kan verplichten om de
aangifte te corrigeren. Binnen vijf jaar
na afloop van een kalenderjaar kan
de Belastingdienst u namelijk nog
verplichten om de loonaangifte met
een correctiebericht te corrigeren. Dit
correctiebericht stuurt u dan tegelijk in
met de reguliere loonaangifte.
Relevantie voor de praktijk
Als de informatie in uw loonaangifte
onvolledig of onjuist is geweest en u
dat niet heeft gecorrigeerd, dan mag de
fiscus alsnog de juiste jaarloongegevens
bij u opvragen. De jaarlijkse ministeriële
regeling heeft plaats gemaakt voor een
definitieve regeling. •

Voor de werkgever en werknemer

Voor de DGA

Voorkom mislopen betalingskorting bij betaling ineens

Aftrek pensioenpremie verlengd

Bij een wijziging van een voorlopige aanslag kan het voorkomen dat er geen recht
meer is op een belastingkorting.
Belastingkorting
Een belastingkorting wordt soms door
de Belastingdienst aangeboden als een
aanslag in twee of meer termijnen betaald
mag worden. De betalingskorting kan
verwerkt worden indien het gehele bedrag
(minus de betalingskorting) vóór de vervaldag van de eerste betaaltermijn op de
rekening van de fiscus is bijgeschreven.
Vermindering van de aanslag
Aandacht verdient de vermindering
van de aanslag en de gevolgen voor
de belastingkorting. Het is namelijk
mogelijk dat een voorlopige aanslag na
verzoek wordt verminderd, maar dat de
voorlopige aanslag al is betaald met de
betalingskorting daarbij inbegrepen. In
dit geval zal belastingplichtige een deel
van de genoten belastingkorting moeten
terugbetalen, omdat de belastingkorting
lager is op grond van de verminderde
aanslag.
Twee afwijkende situaties
Het kan gebeuren dat belastingplichtige
enkel en alleen het niet bestreden bedrag

op tijd betaalt in afwachting van de
vermindering. In dat geval is er niet altijd
recht op een betalingskorting. Er zijn twee
gevallen te onderscheiden;
1. De verminderingsbeschikking ligt vóór
of op de eerste vervaldag. Er bestaat wel
recht op betalingskorting als het bedrag
van de nieuwe aanslag vóór of op de
eerste vervaldag is betaald.
2. De datum van de verminderingsbeschikking ligt na de eerste vervaldag.
Als belastingplichtige het gehele bedrag
van de oorspronkelijke aanslag niet
heeft betaald dan is er geen recht op
betalingskorting. Er is immers niet aan
de oorspronkelijke voorwaarden voldaan
voor de betalingskorting.
Let op!
Als er een verminderingsbeschikking is
aangevraagd door belastingplichtige dan
is het aan te raden om bij onzekerheid
de oorspronkelijke niet bestreden aanslag
bij voorbaat te voldoen. Zodoende zal
het recht op de belastingkorting niet in
geding komen. •

Per 1 januari 2012 geeft de Pensioenwet
een ex-werknemer de mogelijkheid de
pensioenregeling vrijwillig voort te zetten
voor een termijn van 10 jaar. Dit betekent
dat u als zzp’er na het dienstverband
de pensioenpremie maximaal 10 jaar
fiscaal kunt blijven aftrekken. Voorheen
was dit maximaal 3 jaar. Met de nieuwe
regeling kunt u dus 7 jaar langer tegen
een voordelig belastingregime bij het
pensioenfonds van het bedrijf waar u het
laatst in dienst was blijven. •

voor de particulier

Overdrachtsbelasting op
woningen
definitief op 2%
Het zijn moeilijke tijden op de woningmarkt. De huizenprijzen staan onder
druk en de verstarde hypotheekmarkt
dwingen tot maatregelen om de
woningmarkt uit het slop te halen.
Om de woningmarkt te stimuleren
wordt per 1 juli 2012 het tarief van
de overdrachtsbelasting op woningen
definitief verlaagd van 6% tot 2%.
De verlaging zou eerst tijdelijk zijn en
verlopen op 1 juli 2012. •

Voor de ondernemer en de BV

voor de DGA

Europese subsidie
voor het MKB

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de dga

MKB krijgt Europese subsidie voor
innovatieve en eco-vriendelijke producten,
processen, technologieën en diensten.
U kunt in aanmerking komen voor
subsidie van Eco-Innovation, indien u
innovatieve en eco-vriendelijke producten
op de Europese markt wilt brengen.
Eco-Innovation maakt onderdeel uit
van het Europese subsidieprogramma
Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). De subsidie is
bedoeld voor innovatieve en ecovriendelijke producten, processen,
technologieën en diensten op het
gebied van:
-

recyclen van materialen;
producten voor duurzame gebouwen;
voedsel en frisdrank;
water;
vergroening van de industrie.

Voorrang MKB
Eco-Innovation geeft voorrang aan het
MKB, maar ook andere bedrijven of
instellingen kunnen een aanvraag
indienen. De helft van de projectkosten
kan met de subsidie worden gefinancierd.
Dit jaar is het budget circa e 34,8
miljoen, waarvan ongeveer 50 projecten
worden ondersteund. Aanvragen moeten
uiterlijk 6 september elektronisch zijn
ingediend. •

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA)
kunt u grote financiële risico’s lopen als
u plotseling arbeidsongeschikt raakt.
Niet alleen uw eigen inkomsten kunnen
plotseling terugvallen, maar ook de
continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar
komen als u door arbeidsongeschiktheid
uitvalt. Om deze risico’s voor u en uw
bedrijf te beperken, is het van belang
na te denken over het afsluiten van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Echter een dergelijke verzekering is voor
u als dga veelal niet goedkoop. Naar

schatting heeft meer dan de helft van
de directeur-grootaandeelhouders geen
AOV. Het is wel raadzaam om te overwegen een AOV af te sluiten. Er kunnen
zich allerlei situaties voordoen, die grote
gevolgen kunnen hebben voor uw
financiële gezondheid bij langdurige
ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid. Uw bedrijf kan hierbij zomaar
tijdelijk of zelfs definitief stil komen te
liggen. Het is voor u als dga daarom
belangrijk om de AOV als financieel
planningsinstrument in overweging te
nemen. •

voor de particulier

Vermogenstoets voor de zorgtoeslag!
Per 1 januari 2013 bestaat er geen
recht meer op zorgtoeslag wanneer het
vermogen in box 3 meer dan € 80.000
hoger is dan de vrijstelling in box 3.
Concreet houdt dit in dat alleenstaanden
met een vermogen in box 3 van méér
dan € 101.139 (€ 80.000 + € 21.139)
geen recht meer hebben op zorgtoeslag.
Voor partners bedraagt het vermogen
in box 3 waarbij het recht op zorgtoe-

slag vervalt € 122.278 (€ 80.000 +
€ 42.278).
Tip!
Het wel of geen recht hebben op zorgtoeslag is dus mede afhankelijk van de
omvang van het vermogen in box 3.
U kunt mogelijk in aanmerking komen
voor zorgtoeslag indien u uw vermogen
in box 3 weet te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van schenkingen. •
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