
Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe be-
drijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. 

Hoe werkt de willekeurige afschrijving?
U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘nor-
maal’ af. De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar dat in de 
genoemde  periode valt. Voorwaarde is wel dat de investering vóór 1 januari 
2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving 
teruggenomen.  

Uw voordeel
Dankzij deze regeling  kunt u uw belastingafdracht in 2013 met een aantal jaren 
uitstellen. Zo krijgt u extra liquiditeiten en een zetje om juist nu te investeren. 
De regeling levert het bedrijfsleven in 2013 en 2014 samen een liquiditeitsvoor-
deel van 400 miljoen euro op. Zowel ondernemers die vennootschapsbelasting 
als ondernemers die inkomstenbelasting betalen, kunnen er gebruik van maken.

Welke bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking?
Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfs- 
middelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet  
willekeurig kunt afschrijven:
•	 gebouwen en woonschepen
•	 bromfietsen	en	motorrijwielen
•	 personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige  

auto’s)
•	 dieren
•	 wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke
•	 immateriële activa (goodwill, octrooien,  

vergunningen).
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Maak gebruik van de tijdelijke verruiming willekeurige 
afschrijving

Maak gebruik van de tijdelijke verrui-
ming willekeurige afschrijving
Verruimde willekeurige afschrijving 
en betalingscriterium
Pas de studenten- en scholierenrege-
ling toe
Gaat het tarief verkopen verlofdagen 
omlaag?
Tegenhouden vakantie werknemer
Geen sprake van discriminatie bij 
verhuurdersheffing
Let	op	aangifte		verhuurderheffing
Afdrachtvermindering onderwijs 
wordt subsidieregeling
U bent zelf verantwoordelijk voor 
tijdig indienen aangifte
Invoering VAR-webmodule pas in 
2015
Flitspartnerschap om overdrachtsbe-
lasting te voorkomen is fraus legis
Verzekeraars willen kredietverlening 
MKB stimuleren
Fiscaal voordeel bij aanschaf elektri-
sche auto
Geen aangiftebrief omzetbelasting 
meer per 1 januari 2014
Vanaf 1 juli 2013 digitaal verzoek 
teruggaaf accijns verplicht
Belastingdienst komt met nieuwe 
voorbeeldafspraak verbod privége-
bruik bestelauto
Wat brengen de IBAN en SEPA met 
zich mee?
Betalingsproblemen wat nu?
DGA geen recht op ww-uitkering

Inhoud

Let op!
Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u niet willekeurig 
afschrijven. Bedrijfsmiddelen die echter bestemd zijn voor korte verhuur, kunt 
u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, 
aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.

TB
A d m i n i s t r a t i e

administratie en advieskantoor



In 2014 en verder is het afschrijvings-
bedrag € 10, in 2018 (laatste jaar) nog 
€ 5.

voorbeeld 2
Uw boekjaar is gelijk aan het kalen-
derjaar. U doet op 1 juli 2013 een 
investering van € 110. De restwaarde 
is € 10. Er geldt een normale afschrij-
vingstermijn van 5 jaar. U neemt het 
bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in 
gebruik. U betaalt in 2013 € 30 en in 
2014 € 80.

Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 
2013: € 30 (betaling)
Gewone afschrijving € 70:  
5 jaar is € 14
In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: 
maximaal € 30
Normale afschrijving: 
€ 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet 
in gebruik is genomen.
Totale maximale afschrijving in 2013:
€ 30
In 2014 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: 
€ 0 omdat 2014 niet het jaar van 
investeren is.
Normale afschrijving:
€ 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet 
in gebruik is genomen.
Totale maximale afschrijving in 2014:
€ 0
In 2015 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: 
€ 0 omdat 2015 niet het jaar van 
investeren is.
Normale afschrijving: € 70 : 
5 jaar is € 14
Totale maximale afschrijving in 2015:
€ 14
In 2016 tot en met 2019 is het af-
schrijvingsbedrag € 14.

Maakt u tijdens de vakantieperiode 
gebruik van de diensten van studen-
ten en scholieren? Dan kunt u onder 

voorwaarden een beroep doen op 
de studenten- en scholierenregeling. 
Indien u namelijk de regeling toepast, 
hoeft u minder loonbelasting/premie 
volksverzekeringen te berekenen.

Hoe werkt de regeling?
U mag onder voorwaarden voor de 
berekening	van	de	loonheffingen	
het kalenderkwartaal gebruiken in 
plaats van het werkelijke loontijdvak. 
U houdt dan meestal minder of geen 
loonbelasting/premie volksverzeke-
ringen in.

De regeling geldt voor:
•	 scholieren voor wie bij het begin 

van het kalenderkwartaal recht 
bestaat op kinderbijslag volgens de 
Algemene kinderbijslagwet;

•	 studenten en scholieren die bij het 
begin van een kalenderkwartaal 
recht hebben op een (voorwaarde-
lijke) gift of prestatiebeurs volgens 
de	Wet	studiefinanciering	2000	of	
de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek;

•	 studenten en scholieren die bij het 
begin van het kalenderkwartaal 
recht hebben op een tegemoetko-
ming in de studiekosten volgens de 
Wet tegemoetkoming onderwijsbij-
drage en schoolkosten;

•	 buitenlandse studenten en 
scholieren uit een ander land van 
de Europese Unie, en uit IJsland, 
Noorwegen, Zwitserland en Liech-
tenstein die beschikken over een 
International Student Identity Card 
(ISIC).

De tijdelijke verruimde regeling 
van willekeurige afschrijving geeft 
aan dat als u het bedrijfsmiddel nog 
niet in gebruik neemt, de willekeurige 
afschrijving wordt beperkt tot het be-
drag dat u hebt betaald. Als u hierdoor 
in een boekjaar waarin de periode 1 
juli tot en met 31 december 2013 valt 
niet willekeurig kunt afschrijven, is er 
daarna geen mogelijkheid meer voor 
willekeurige afschrijving.

De regeling heeft in de praktijk 
vragen opgeroepen over de werking 
van het betalingscriterium. De belas-
tingdienst heeft hierop gereageerd 
met voorbeelden van het betalingscri-
terium bij bedrijfsmiddelen die niet 
direct in gebruik genomen worden.

Voorbeeld 1
Uw boekjaar is gelijk aan het kalen-
derjaar. U doet op 1 juli 2013 een 
investering van € 110. De restwaarde 
is € 10. Er geldt een normale afschrij-
vingstermijn van 5 jaar. U neemt het 
bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 
2013: 
€ 100 x 50% = € 50
Gewone afschrijving € 50 : 
5 jaar is € 10

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: 
maximaal € 50
Normale afschrijving: 
(1/2 jaar x € 10) = € 5
Totale maximale afschrijving in 2013:
€ 55

Verruime willekeurige 
afschrijving en betalings-
criterium
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Pas de studenten- en 
scholierenregeling toe

Let op!
Voor beëindiging van de studen-
ten- en scholierenregeling moet de 
werkgever aan bepaalde verplichtin-
gen voldoen.



Úit het burgerlijk wetboek blijkt 
dat een werkgever  verplicht is om de 
werknemer ieder jaar in de gelegen-
heid te stellen om zijn vakantiedagen 
op te nemen. De werkgever kan de 
vakantie weigeren. Echter, het weige-
ren van de vakantie gaat niet zomaar. 
De werkgever moet hier namelijk 
gewichtige redenen voor hebben. 

Gewichtige redenen
Van een gewichtige reden is sprake 
als het inwilligen van het verzoek om 
vakantie op te nemen leidt tot een 
ernstige verstoring van de bedrijfs-
voering. De wet geeft verder niet aan 
wanneer daar sprake van is maar 
noemt wel een aantal voorbeelden. 
Zo kan gedacht worden aan een 
klein bedrijf waar twee werknemer 
die dezelfde werkzaamheden doen, 
allebei in dezelfde periode met va-
kantie willen. Ook het mislopen van 
een  cruciale klus door vakantie of 
een vakantie tijdens een piekperiode 
kunnen gezien worden als gewichtige 
redenen.

Tegenhouden vakantie
De werkgever moet binnen twee 
weken nadat de werknemer zijn va-
kantieplannen kenbaar heeft gemaakt, 
aangeven dat de werknemer niet in 
de gewenste periode zijn vakantie 
kan opnemen vanwege gewichtige 
redenen. Als de werkgever deze ter-
mijn overschrijdt, dan is de vakantie 
vastgesteld volgens de wensen van de 
werknemer. 

Bij de vraag of de verhuurdershef-
fing	discriminatie	oplevert,	geeft	de	
regering aan dat er geen sprake van 
discriminatie is omdat de verhuur-
dersheffing	van	toepassing	is	op	(vrij-
wel) alle verhuurders van woningen 
in de gereguleerde sector.
De leden van de SP-fractie vragen 
waarom er geen discriminatie is 
indien alleen aan bedrijven in een 
bepaalde sector een belasting wordt 
opgelegd. Volgens vaste jurispruden-
tie moet bij de beantwoording van de 
vraag of sprake is van discriminatie 
in de zin van het EVRM en het IVBPR 
worden vooropgesteld dat deze 
betreffende bepalingen niet iedere 
ongelijke behandeling van gelijke 
gevallen verbieden, doch alleen die 
welke als discriminatie moeten wor-
den beschouwd omdat een objectieve 
en redelijke rechtvaardiging ervoor 
ontbreekt. Hierbij komt aan de wetge-
ver een zekere beoordelingsvrijheid 
toe bij het beantwoorden van de vraag 
of gevallen voor de toepassing van 
deze bepalingen als gelijke gevallen 
moeten worden beschouwd en of, in 
het bevestigende geval, een objectieve 
en redelijke rechtvaardiging bestaat 
om die gevallen niettemin in verschil-
lende zin te regelen.

Volgens de regering is duidelijk 
gemaakt waarom verhuurders in de
gereguleerde sector niet als gelijke 
gevallen als andere verhuurders of 
bedrijven in andere sectoren moeten 
worden beschouwd. 

De regering reageert op SP
De leden van de SP-fractie stellen dat 
het enkele opleggen van een belasting 

De vakbond stelt dat de Neder-
landse economie gestimuleerd kan 
worden door werknemers hun vakan-
tiedagen voordelig te laten verkopen 
aan hun werkgever. Hierbij geeft de 
vakbond aan dat de overheid een 
belastingtarief van 25%  zou moeten 
hanteren op het verkopen van verlof-
dagen, in plaats van de gebruikelijke 
loonbelasting.

Werknemers worden zo geprikkeld 
om hun achterstallige vakantiedagen 
te verkopen en het vrijgekomen geld 
zal de economie aanwakkeren. 

Positief effect voor  
ondernemingen
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse 
ondernemingen in totaal ongeveer 
16 miljard euro aan niet opgenomen 
vakantieverlof op hun balans hebben 
staan. De tegoeden moeten volgens 
de wet op uw balans staan en hebben 
daardoor een negatieve invloed op uw 
winst. Verkopen werknemers deze 
vakantiedagen, dan verbetert dat de 
balanspositie van uw onderneming.
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Gaat het tarief verkopen 
verlofdagen omlaag?

Tegenhouden vakantie 
werknemer

Geen sprake van 
discriminatie bij 
verhuurdersheffing



Als ondernemer heeft u het druk 
met de onderneming en laat u uw 
aangifte graag over aan de geschikte 
mensen hiervoor. Dit neemt niet weg 
dat u toch moet nagaan of alles tijdig 
gebeurt. Rechtbank Zeeland-West-
Brabant oordeelt namelijk dat een 
belastingplichtige die een gemachtig-
de inschakelt om de belastingaangifte 
te verzorgen zelf moet controleren of 
de aangifte daadwerkelijk tijdig wordt 
ingediend. 

Hoe aangifte controleren?
Volgens de rechter dient u de gemach-
tigde inzage te vragen in de ingevulde 
aangifte dan wel om een kopie van de 
aangifte te vragen waaruit blijkt dat 
de aangifte tijdig is verzonden. 

Sanctie
U kunt zich bij het niet tijdig indienen 
van uw aangifte niet verschuilen ach-
ter uw gemachtigde. U zult dus gecon-
fronteerd worden met een boete.

positie waar bijvoorbeeld jeugdwerk-
loosheid een groot probleem is, op 
sectoren waarin knelpunten in de per-
sonele voorziening wordt verwacht en 
op wetenschappelijk personeel.

Uitgesloten van de subsidie
Een aantal doelgroepen komt niet 
meer in aanmerking voor de subsi-
die, namelijk deelnemers aan een 
mbo-bol-opleiding, leerlingen die een 
leerwerktraject volgen in het vmbo, 
voormalig werklozen die werden op-
geleid	tot	startkwalificatie,	personen	
die via een EVC-traject (Elders Ver-
worven Competenties) een ervarings-
certificaat	halen	en	studenten	die	een	
niet-technische hbo-opleiding volgen, 
zoals economie, zorg en onderwijs.

aan bedrijven in een bepaalde sector 
discriminatie zou inhouden. Dit geeft 
blijk van een ander discriminatiebe-
grip dan het bovenstaande, omdat 
dit zou inhouden dat de verschillen 
tussen bedrijven in verschillende 
sectoren niet relevant zouden zijn bij 
deze beoordeling. In een dergelijke 
opvatting zouden alle belastingen die 
een bepaalde sector raken, zoals een 
bankenbelasting of
assurantiebelasting, discriminatoir 
zijn, hetgeen uiteraard niet het geval 
is.

Hebt u al kunnen beoordelen of 
u belast bent met de verhuurders-
heffing?	U	moet	in	2013	aangifte	
verhuurderheffing	doen	als	u	op	1	
januari 2013 eigenaar bent van meer 
dan 10 huurwoningen die op of onder 
de huurgrens van € 681,02 vallen.

Uw aangifte en betaling ver-
huurderheffing	moeten	uiterlijk	30	
september 2013 bij de belastingdienst 
binnen zijn.

De afdrachtvermindering on-
derwijs wordt per 1 januari 2014 
vervangen door de ‘subsidieregeling 
praktijkleren’.

Een subsidieregeling met gerichte 
subsidies zodat er minder doelgroe-
pen voor de nieuwe subsidie in aan-
merking komen dan het geval was bij 
de afdrachtvermindering. De nieuwe 
subsidieregeling wordt vooral gericht 
op de groepen in een kwetsbare 
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Let op aangifte
verhuurdersheffing

Afdrachtvermindering 
onderwijs wordt 
subsidieregeling

Let op!
De exacte voorwaarden zijn nog niet 
bekend, maar zullen uiterlijk 1 no-
vember 2013 worden gepubliceerd. 
De regeling gaat in op 1 januari 2014 
en er wordt geen overgangsregeling 
getroffen.

U bent zelf 
verantwoordelijk voor 
tijdig indienen aangifte



gaan. De tien onroerende zaken gaan 
tot de gemeenschap behoren. De vol-
gende dag ontbinden zij het geregis-
treerd partnerschap. Bij de verdeling 
van de onroerende zaken doen zij 
voor toepassing van de overdrachts-
belasting een beroep op de vrijstelling 
voor verdeling van de huwelijksge-
meenschap of nalatenschap. Deze 
vrijstelling is overigens van toepas-
sing bij geregistreerd partnerschap. 
De inspecteur betoogt dat sprake is 
van	fraus	legis	en	legt	een	naheffings-
aanslag op.

De Hoge Raad verwerpt deze 
constructie met een beroep op 
wetsontduiking en fraus legis. De wet 
verzet zich ertegen dat een dergelijk 
geregistreerd partnerschap praktische 
betekenis zou kunnen hebben. Een 
dergelijk geregistreerd partnerschap 
moet dus voor de overdrachtsbelas-
ting buiten beschouwing worden gela-
ten. De vrijstelling voor verdeling van 
de huwelijksgemeenschap is derhalve 
niet	van	toepassing.	De	naheffingsaan-
slag overdrachtsbelasting is dan ook 
terecht opgelegd.

De komende drie jaar willen ver-
zekeraars €170 miljoen beschikbaar 
stellen voor  kredietverlening aan het 
MKB,	om	zo	het	tekort	aan	financie-
ring te helpen aanvullen. Dit wordt 
vormgegeven in een zogenaamde 
MKB-fonds.

De verzekeraars werken het voor-
stel voor het MKB-fonds de komende 
maanden verder uit. Zo wordt – om 

De introductie van de VAR-webmo-
dule is met een kalenderjaar uitge-
steld. De streefdatum voor invoering 
per 1 januari 2014 zal niet worden 
gehaald. Dit betekent dat pas vanaf 
1 januari 2015 een VAR (verklaring 
arbeidsrelatie) kan worden afgegeven 
met behulp van de nieuwe webmo-
dule. 

De invoering van de VAR-web-
module per 1 januari 2014 kan niet 
gehaald worden omdat het ontwerp, 
de bouw van de webmodule en de 
wijziging van de achterliggende syste-
men van de Belastingdienst meer tijd 
kosten dan in eerste instantie gepland. 

Tot dan blijft het kabinet actief met 
het tegengaan van schijnzelfstandig-
heid.

De Hoge Raad heeft geoordeeld 
dat het aangaan van een geregis-
treerd partnerschap voor de duur van 
één dag om overdrachtsbelasting te 
ontwijken fraus legis is. Een dergelijk 
geregistreerd partnerschap is daarom 
onvoldoende voor toepassing van de 
vrijstelling voor verdeling van de hu-
welijksgemeenschap of nalatenschap.

Wat was het geval?
X en Y zijn ieder 50% eigenaar van 
tien onroerende zaken. X en Y beslui-
ten om op een gegeven moment een 
geregistreerd partnerschap aan te 
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snelheid te maken – gekeken of kan 
worden aangesloten bij een bestaand 
initiatief. Door diverse verzekeraars 
is nu reeds een ‘soft commitment’ 
afgegeven onder voorbehoud van 
enkele technische uitvoeringsaspec-
ten. De teller staat inmiddels op € 170 
miljoen. De komende maanden zal het 
fonds	definitief	worden	vormgegeven	
en zal het voorgelegd worden aan alle 
leden van het Verbond, waarmee het 
bedrag in het fonds naar verwachting 
verder op zal lopen. Het Verbond 
roept de overheid op om belemme-
ringen in regelgeving weg te nemen, 
zodat het MKB-fonds snel krediet kan 
verstrekken aan ondernemers die wil-
len investeren.

Ondernemersorganisaties VNO-
NCW en MKB-Nederland juichen het 
voornemen van verzekeraars toe om 
de komende drie jaar €170 miljoen 
beschikbaar	te	stellen	voor	de	finan-
ciering van kleine kredieten aan het 
MKB. De stokkende kredietverlening 
door banken is een belemmering voor 
verdere groei. Ieder serieus alternatief 
is dus welkom, aldus de ondernemers-
organisaties.

 Invoering VAR-
webmodule pas in 2015

Flitspartnerschap om 
overdrachtsbelasting te 
voorkomen is fraus legis

Verzekeraars willen 
kredietverlening MKB 
stimuleren



de volgende gegevens toesturen:
•	 aangiftetijdvakken
•	 uiterste inlever- betaaldatums
•	 betalingskenmerken

Verzoek om herinnering per 
e-mail
U kunt verzoeken om een reminder 
voor het doen van aangifte omzetbe-
lasting per mail te ontvangen. Dit doet 
u door  op  het beveiligde gedeelte van 
de site van de belastingdienst bij ge-
bruikersinstellingen uw e-mailadres 
op te geven en aanvinken dat een 

e-mailreminder gewenst is.
U bent vanaf 1 juli 2013 wettelijk 

verplicht om voor een verzoek om te-
ruggaaf accijns en verbruiksbelasting 
het nieuwe digitale (elektronische) 
formulier te gebruiken. Dit meldt de 
Douane.

Douane speelt in op behoefte 
van ondernemers
De Douane speelt hiermee in op de 
behoefte van ondernemers om zaken 
met overheidsinstanties digitaal af 
te handelen. Het digitaal invullen en 
inzenden van het verzoek om terug-
gaaf accijns betekent: administratieve 
lastenverlichting (voor u en voor 
de Douane) en versnelling van het 
teruggaafproces. Bestaat het recht op 
teruggaaf van accijns na 1 juli 2013 
niet meer? Gebruik dan ook na 1 juli 
het oude formulier (Verzoek Accijns 
en verbruikbelastingen – teruggaaf). 
In	enkele	gevallen	kunt	u	ontheffing	
krijgen van de plicht om digitaal aan 
te geven.

Kosten die in aanmerking ko-
men
U kunt het volledige bedrag van de 
auto melden voor MIA en/of Vamil 
inclusief verwijderingsbijdrage en 
gebruiksklaar maken van de auto. 
Accessoires af-fabriek komen in 
aanmerking. Accessoires die door de 
dealer worden geleverd of gemon-
teerd, zoals winterbanden, dakkoffers 
en trekhaken, kunnen niet gemeld 
worden evenals accessoires die niet 
aan de auto vastzitten zoals aanhan-
gers	of	een	fietsendrager.	Legeskosten	
behoren niet tot de investering en 
mogen dus ook niet worden gemeld 
voor MIA en/of Vamil. Ook eventuele 
subsidie voor deze auto moet van het 
investeringsbedrag af.

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de 
Belastingdienst geen Aangiftebrief 
omzetbelasting meer. De acceptgiro 
bij de aangiftebrief verdwijnt ook.

U dient dus voortaan zelf in de 
gaten te houden dat u op tijd aangifte 
omzetbelasting doet en betaalt. Dit 
kunt u zelf bijhouden in het beveiligde 
gedeelte van de internetsite van de 
Belastingdienst. Voor het betalings-
kenmerk dient tevens het beveiligde 
gedeelte van de internetsite van de 
Belastingdienst te worden geraad-
pleegd.

Belastingdienst stuurt overzicht 
belangrijke gegevens
De belastingdienst zal u nog wel, om 
de overgang makkelijker te maken, 
begin januari 2014 een overzicht met 

Geen aangiftebrief
omzetbelasting meer per 
1 januari 2014

U	kunt	fiscaal	voordeel	behalen	bij	
de aanschaf van een elektrische auto 
door	gebruik	te	maken	van	de	fiscale	
regelingen Milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en de Vamil (Willekeurige Af-
schrijving Milieu-investeringen).

MIA	en	Vamil	zijn	fiscale	stimule-
ringsregelingen van de ministeries 
van Infrastructuur en Milieu en Finan-
ciën. Indien u investeert in duurzame 
technieken en productiemethodes 
krijgt	u	fiscaal	voordeel	op	uw	inves-
teringen. Via de MIA kunt u tot 36% 
van de investeringskosten voor een 
milieuvriendelijk bedrijfsmiddel extra 
aftrekken	van	de	fiscale	winst.	Met	
de Vamil kunt u zelf bepalen wan-
neer u de investeringskosten van een 
bedrijfsmiddel afschrijft.

U kunt dus een netto belasting-
voordeel ontvangen over het aan-
schafbedrag	van	de	electrische-auto.	
Het voordeel kan oplopen tot enkele 
duizenden euro’s. Agentschap NL laat 
weten dat er voor 2013 in totaal 125 
miljoen euro beschikbaar is.

Voorwaarden
•	 Volledig elektrische en plug-in hy-

bride auto’s komen in aanmerking 
voor 36% MIA en 75% Vamil onder 
bedrijfsmiddelcode F 5070. Belang-
rijkste voorwaarde: CO2-uitstoot 
lager dan 50 gr/km.

•	 Zeer zuinige personenauto’s komen 
alleen in aanmerking voor 13,5% 
MIA onder bedrijfsmiddelcode E 
5076. Belangrijkste voorwaarde: 
CO2-uitstoot maximaal 88 gr/km 
voor dieselauto’s en 95 gr/km voor 
benzine-auto’s.

Vanaf 1 juli 2013 digitaal 
verzoek teruggaaf accijns 
verplicht

Fiscaal voordeel bij 
aanschaf elektrische auto
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nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet 
gebruikt of als u deze wijzigt, kan het 
zijn dat de schriftelijke vastlegging 
van uw verbod niet (meer) voldoet. ‘
Om dit te voorkomen geeft de belas-
tingdienst aan dat de ondernemer 
een afspraak voor goedkeuring dient 
voor te leggen aan Belastingdienst 
Doetinchem:
Landelijk Coördinatiecentrum Auto
Antwoordnummer 367
7600 VB Almelo.

Op 1 februari 2014 is het zo ver. 
Nederland gaat dan over op het 
nieuwe betalingssysteem IBAN. Zo zal 
er geen verschil meer zijn tussen bin-
nenlandse en grensoverschrijdende 
betalingen en incasso’s in Europa. 
Zo komt één Europese betaalmarkt 
(SEPA staat voor Single Euro Paymen-
ts Area) steeds dichterbij. 

Deze overgang gaat echter niet 
vanzelf. Hierop moet u zich als onder-
nemer goed voorbereiden.

Wat is IBAN/SEPA?
Uw IBAN-nummer (IBAN staat voor 
International Bank Account Num-
ber) wordt per 1 februari 2014 het 
standaard rekeningnummer voor 
alle betalingen, dus zowel privé als 
zakelijke transacties. De lengte van 
het IBAN verschilt overigens per land. 
In Nederland gaat het om achttien 
posities. 

De uniforme Europese betaalmarkt 
is een initiatief van de Europese 
Commissie, dat de ambitie heeft om 
de meest dynamische, innovatieve en 
concurrerende economie ter wereld te 
zijn. Oftewel: de Single Euro Payments 

Area (SEPA). 

Momenteel hanteert ieder land zijn 
eigen betaalproducten en -procedu-
res. Met SEPA vervagen de verschillen 
tussen landen in nationale wet- en 
regelgeving, processen en kosten. Als 
gevolg hiervan worden alle rekening-
nummers omgezet naar het interna-
tionale bankrekeningnummer IBAN. 
Vanaf 2014 gaan de Eurolanden over 
op dezelfde Europese betaalvormen 
en incassoproducten. Dit geldt zowel 
voor buitenlandse als binnenlandse 
betalingen en incasso’s.

SEPA raakt dus niet alleen bedrij-
ven met internationale betrekkingen, 
maar ook voor bedrijven die alleen 
zaken doen in Nederland. 

Gevolgen voor u
Wat er straks precies verandert voor 
u en uw onderneming, hangt uiter-
aard af van de manier waarop uw 
betalingsverkeer is ingericht. Doet 
u met enige regelmaat zaken in het 
buitenland?	Of	richt	u	zich	specifiek	
op Nederland? Uw bedrijfsvoering 
beïnvloedt de wijzigingen die u moet 
doorvoeren dus aanzienlijk. U dient 
zich als ondernemer wel te realiseren 
dat het - met of zonder internatio-
nale contacten - belangrijk is om zich 
actief op deze veranderingen voor te 
bereiden.

Houd er bijvoorbeeld rekening mee 
dat alle rekeningnummers in uw ad-
ministratie moeten worden omgezet 
naar IBAN. Ook aanpassingen in uw 
huidige softwarepakketten kunnen 
noodzakelijk zijn. Kom dus tijdig in 
actie, begin direct.

De Belastingdienst heeft in overleg 
met VNO-NCW en EVO een nieuwe 
voorbeeldafspraak gemaakt voor 
het verbod op privégebruik van een 
bestelauto die de werkgever aan de 
werknemer ter beschikking stelt.

Als een ondernemer een bestelauto 
ter beschikking stelt waarvoor de on-
dernemer privégebruik verbiedt, geldt 
de bijtelling privégebruik auto niet. De 
volgende voorwaarden dienen wel in 
acht te worden genomen:
•	 Ondernemer legt het verbod vast 

in een schriftelijke afspraak en 
bewaart deze bij de  loonadminis-
tratie.

•	 Ondernemer ziet toe op de nale-
ving van het verbod. Bij controle 
moet het toezicht aannemelijk 
kunnen worden gemaakt. Toezicht 
op de naleving van het verbod kan 
worden gehouden door bijvoor-
beeld:
- de kilometerstanden te vergelij-

ken met de meldingen van het 
aantal gereden kilometers die met 
de leasemaatschappij(en) zijn 
overeengekomen;

- de kilometerstanden te vergelij-
ken met de hoeveelheid gebruikte 
brandstof;

- gegevens te controleren over 

verkeersboetes, schademeldingen 
of tanken buiten werktijd.

De belastingdienst adviseert om de 
oude afspraak te vervangen door de 
nieuwe.
Belastingdienst: ‘Als u de (oude of 

Wat brengen de IBAN en 
SEPA met zich mee?

Belastingdiens komt met 
nieuwe voorbeeldafsraak 
verbod privégebruik 
bestelauto

Let op!
Dit bericht is niet bedoeld voor 
ondernemers die de ‘Verklaring 
uitsluitend gebruik zakelijk gebruik 
bestelauto’ gebruiken.



Gezien het aandelenbezit van dochter 
is belanghebbende dus geen werk-
nemer in de zin van de WW en heeft 
deze derhalve geen recht op een ww- 
uitkering.

Niet voldoen aan meldingsplicht
Voldoen de bestuurders niet aan de 
meldingsplicht, dan bestaat het wet-
telijke vermoeden dat het niet betalen 
van de belastingen en premies te 
wijten is aan de bestuurders. Dit zou 
dan het gevolg zijn van kennelijk on-
behoorlijk bestuur. De bestuurder die 
vindt dat het niet aan hem te wijten 
is, zal dat moeten bewijzen. Lukt dat 
niet, dan zijn gewoon alle bestuurders 
hoofdelijk aansprakelijk. Gevolg is dat 
de belastingdienst het privévermogen 
van de bestuurder aanspreekt voor de 
belastingschulden van het lichaam. 

Een DGA die een arbeidsovereen-
komst heeft met zijn BV  is in beginsel
werknemer in de zin van de Werk-
loosheidswet (WW) als hij een
minderheidsbelang heeft. Dit kan an-
ders zijn als ook familieleden van de
DGA een aandelenbelang hebben in de 
vennootschap. 

De casus
Belanghebbende is DGA en houdt 48% 
van de aandelen in een B.V. Zijn
dochter houdt 26% van de aandelen. 
De aandeelhouders hebben besloten
de activiteiten van de BV stop te zet-
ten en belanghebbende te ontslaan.
Belanghebbende vraagt vervolgens 
een ww-uitkering aan.

In beginsel geldt dat een privaatrech-
telijke dienstbetrekking voldoende is
om recht te hebben op een ww-uitke-
ring. Voor DGA’s gelden
echter aanvullende voorwaarden die 
opgenomen zijn in de Regeling
aanwijzing directeur-grootaandeel-
houder.	Een	DGA	kwalificeert	niet	als
werknemer indien:
•	 de DGA (al dan niet gezamenlijk 

met zijn echtgenoot) ten minste 
50% van de aandelen bezit of;

•	 aangewezen bloed- of aanverwan-
ten ten minste 2/3 van de aandelen 
bezitten. 
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Kunt u als gevolg van de economi-
sche crisis ook niet altijd uw belas-
tingen en premies op tijd betalen? 
Dan kunt u maar beter snel aan de 
bel trekken. U doet er verstandig aan 
om dit tijdig bij de belastingdienst te 
melden.

Melden betalingsonmacht
Op de website van de Belastingdienst 
kunt u formulieren vinden voor het 
melden van de eventuele betalingson-
macht. U dient de betalingsonmacht 
binnen twee weken te melden na het 
tijdstip waarop u de belasting had 
moeten betalen. Dit betekent bijvoor-
beeld dat de (maandelijks) af te dra-
gen loonbelasting over juli 2013 moet 
worden betaald vóór eind augustus 
2013. Kunt u niet betalen? Dan dient  
de melding van de betalingsonmacht 
uiterlijk op 14 september 2013 plaats 
te vinden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Er geldt een hoofdelijke aansprakelijk-
heid voor bestuurders voor het afdra-
gen van de BTW, loonbelasting, sociale 
premies en de verplichte bijdrage aan 
het (bedrijfs)pensioenfonds. Deze 
mogelijke aansprakelijkheid geldt in 
principe alleen voor bestuurders van 
rechtspersonen zoals bijvoorbeeld 
een NV of BV.

DGA geen recht op 
ww-uitkering

Let op!
De meldingsplicht geldt voor iedere 
bestuurder van de onderneming. 
De Belastingdienst kan zowel de 
statutaire bestuurder als de feitelijke 
bestuurders aanspreken voor de 
schulden. 

Betalingsproblemen wat 
nu?

Ondanks de uiterst zorg-
vuldige wijze waarop onze 
berichtgeving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets 
misgaan. De redactie, de 
uitgever en de verspreider 
sluiten bij deze aansprake-
lijkheid uit ter zake van even-
tuele onjuiste berichtgeving.   
Voor toelichting kunt  u altijd 
contact met ons opnemen.


