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KORT NIEUWS
Laatste jaar hogere
giftenaftrek

Massaal
bezwaar
spaartegoeden
box 3
Vindt u ook dat u te veel belasting betaalt over uw spaartegoed in box 3?
De rente die u ontvangt, is immers lager dan het forfait van 4%, waarvan de
belastingheffing uitgaat. Veel mensen hebben daarom een bezwaarschrift
ingediend. Dat waren er zo veel, dat de staatssecretaris van Financiën op
26 juni 2015 heeft besloten om dit onderwerp als een zogenoemd massaal
bezwaar aan te merken.
Dit betekent dat in beginsel elke aanslag inkomstenbelasting die op 26 juni 2015
nog niet onherroepelijk vaststond, wordt herzien als de Belastingdienst niet volledig
gelijk krijgt bij de rechter in hoogste instantie. Op dit moment worden hierover
proefprocedures gevoerd namens de Bond voor Belastingbetalers. Inmiddels zijn
uitspraken van lagere rechters bekend.
Die uitspraken zijn weinig bemoedigend voor de belastingbetalers. Zij zijn voor
de jaren 2013 en 2014 allemaal in het ongelijk gesteld. Volgens de rechters wordt
te eenzijdig de nadruk gelegd op het rendement op spaartegoeden, terwijl de
wetgever geen onderscheid maakt in de soort bezittingen. Bovendien is onvoldoende aangetoond dat in de desbetreffende jaren het veronderstelde rendement
van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar zou zijn. Ook heeft de
wetgever een ruime beoordelingsmarge voor het moment van aanpassing van
een onhaalbaar forfaitair rendement. Het is nu wachten op de uitkomsten van de
vervolgprocedures.

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar
als deze uitkomen boven een
drempel. Er geldt ook een maximum aan aftrek, namelijk 10%
van uw verzamelinkomen (vóór
persoonsgebonden aftrek). Gaat
het om een culturele ANBI, dan
wordt de aftrek verhoogd met
25%, maar maximaal met € 1.250.
Deze verhoging geldt alleen nog
in 2017.

Schenking ontvangen?
Doe aangifte schenkbelasting
Heeft u in 2016 een of meer schenkingen ontvangen? Dan moet u
aangifte schenkbelasting doen.
Doe dit voor 1 maart 2017, anders
kunt u een boete krijgen voor het
te laat indienen van de aangifte.
Valt uw schenking volledig onder
een ‘normale’ vrijstelling? Dan
hoeft u geen aangifte te doen.

Inkeerregeling afgeschaft
Op 17 januari 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt dat hij de inkeerregeling
voor zwartspaarders op korte termijn wil afschaffen.
Het komt nog vaak voor dat belastingplichtigen vermogen of inkomen in het buitenland hebben, maar dat niet
vermelden in hun aangifte. Als zij dit vrijwillig kenbaar maken aan de Belastingdienst (inkeren), krijgen zij geen
boete als zij dit alsnog doen binnen twee jaar na het indienen van de onjuiste aangifte. Keren zij vrijwillig in,
maar doen ze dat na deze twee jaar, dan krijgen zij wel een boete, maar wordt deze boete gematigd. Bij inkeer
van vermogen wordt de boete dan verminderd tot 120% en bij inkeer van inkomen tot 60% van de alsnog verschuldigde inkomstenbelasting.
In een brief aan de Tweede Kamer maakt de staatssecretaris kenbaar dat hij deze inkeerregeling wil afschaffen.
Daarmee komt een eind aan de mogelijkheid om binnen twee jaar zonder boete in te keren. In het wetsvoorstel
zal worden opgenomen dat ook binnen deze tweejaarstermijn een boete zal worden opgelegd van 120% bij
vermogen en van 60% bij inkomen. De wetswijziging moet nog in 2017 ingaan. Belastingplichtigen die nog
vermogen of inkomen in het buitenland hebben en dit niet aangeven, doen er dus goed aan om dit zo snel
mogelijk bij de Belastingdienst te melden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw RB-adviseur.
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Openstaande
facturen en
omzetbelasting

Handhaving
Wet DBA uitgesteld
tot 2018
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet DBA. Over de Wet DBA bestaat
veel onrust en onzekerheid bij zzp’ers en opdrachtgevers. Daarom heeft het kabinet
besloten om de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot 1 januari 2018.
Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in die periode geen boete of naheffing. Deze
tegemoetkoming geldt niet voor evidente kwaadwillenden. In de tussenliggende
periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht moet worden aangepast
om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en
hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

De jubelton:
niet altijd reden om te jubelen
Bent u tussen 18 en 40 jaar en heeft u een eigen woning? Vanaf 1 januari
2017 bestaat recht op een eenmalig verhoogde vrijstelling schenk-belasting
van maximaal € 100.000 per schenker bij een schenking voor uw eigen
woning. Inmiddels heeft de staatssecretaris de Uitvoeringsregeling schenken erfbelasting aangepast. Daaruit blijken enkele belangrijke zaken.
De verhoogde vrijstelling geldt weliswaar voor één kalenderjaar, maar als de
vrijstelling dan niet volledig wordt gebruikt, kan de begiftigde ook in de twee
daaropvolgende kalenderjaren het ongebruikte gedeelte van de vrijstelling
belastingvrij benutten voor schenkingen voor een eigen woning. Voor een beroep
op de vrijstelling moet sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Er mag
geen onzekerheid bestaan over de schenking.
Een herroepelijke schenking, waarbij de schenker
de schenking later ongedaan zou kunnen maken,
is dus niet mogelijk. Een schenking mag wel
worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde
dat deze vervalt voor zover het geschonken bedrag
niet conform de voorwaarden voor de schenkingsvrijstelling is besteed aan de eigen woning. Deze
voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd.
Bij schuldigerkenningen kunt u geen beroep doen
op de verhoogde vrijstelling. De schenker moet
het geschonken bedrag namelijk daadwerkelijk
betalen aan de begiftigde.
Duidelijk is dat de jubelton veel mogelijkheden
biedt, maar ook dat u geen carte blanche heeft.
Voor deskundig advies kunt u terecht bij uw
RB-adviseur.

Heeft u onenigheid met een
leverancier en is daarom zijn
factuur nog niet betaald? U moet
dan mogelijk (een deel van) de
daarop vermelde omzetbelasting
terugbetalen aan de Belastingdienst.
U bent dat namelijk verplicht als
de uiterste betaaltermijn van de
factuur meer dan 12 maanden is
verstreken en u nog steeds niet
heeft betaald. De eerder door
u verrekende voorbelasting van
de factuur moet u dan in de
eerstkomende aangifte omzetbelasting vermelden en terugbetalen. Deze regeling geldt
voor alle facturen, waarvan de
betalingstermijn met meer dan
12 maanden is verstreken. Het
is daarbij niet relevant wat de
oorspronkelijke factuurdatum
was. Let op: dit laatste is dus
anders dan bij het terugvragen
van omzetbelasting bij openstaande vorderingen. Betaalt
u later toch nog, dan mag u de
betaalde omzetbelasting wel
weer terugvragen.

KORT NIEUWS
Minder aftrek voor
kosten eigen woning
Heeft u recht op aftrek van eigenwoningrente en valt uw inkomen
deels in de hoogste (de vierde) belastingschijf? Dan krijgt u in 2017
minder aftrek voor uw eigen woning. Sinds 2014 daalt jaarlijks het
maximale tarief van de aftrek. In
2017 is het tarief in de vierde schijf
52%, maar het aangepaste tarief
voor de aftrek eigen woning
‘slechts’ 50%.

Kleinere verhuurders
vrijgesteld van
verhuurderheffing
Er komt een wijziging in de verhuurderheffing. De heffingsvrije voet
van 10 zou worden verhoogd tot
25 woningen. Uiteindelijk heeft de
Tweede Kamer besloten dat verhuurders met minder dan 51 woningen zijn vrijgesteld van heffing. De
Eerste Kamer is op 31 januari 2017
akkoord gegaan met het voorstel.
Fiscaal Actueel | Nr. 1 - 2017

Fiscaal Actueel
Bepaal uw gebruikelijk loon
Beoordeel of uw salaris nog voldoet aan de regels over het gebruikelijk loon. Per 1 januari 2017 is de drempel
van € 44.000 verhoogd naar € 45.000. Daarnaast geldt sindsdien een tegemoetkoming voor innovatieve start-ups.
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw eigen B.V., dan kunt u zelf de hoogte van uw salaris bepalen.
De wet laat u daar niet helemaal vrij in; u moet namelijk een ‘gebruikelijk loon’ voor uw werkzaamheden ontvangen.
Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal het hoogste van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
• € 45.000.
Een lager salaris is alleen mogelijk als u aannemelijk kunt maken dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 45.000 is.
De tegemoetkoming voor innovatieve start-ups houdt in dat het gebruikelijk loon van de DGA mag worden vastgesteld
op het wettelijk minimumloon. Een innovatieve start-up is een onderneming die een starter is voor de WBSO.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw RB-adviseur.

Openstaande vorderingen?

Let op de hierin begrepen omzetbelasting!
Op 1 januari 2017 is er een wijziging gekomen voor het terugvragen van omzetbelasting in niet-betaalde
vorderingen. De aanpassing leidt ook tot lagere administratieve lasten. U hoeft namelijk geen afzonderlijk
schriftelijk verzoek meer te doen, maar kunt de desbetreffende omzetbelasting gewoon in de reguliere aangiften
terugvragen.
Het terugvragen van omzetbelasting in onbetaald gebleven facturen kan pas plaatsvinden wanneer duidelijk kan
worden aangetoond dat de nota niet meer (volledig) zal worden betaald. Dat is bijvoorbeeld op het moment dat de
debiteur failliet is verklaard of als een crediteuren-akkoord is gesloten. In de nieuwe regeling wordt echter verondersteld
dat de debiteur niet meer zal betalen als 12 maanden na de uiterste betaaldatum zijn verstreken en nog steeds niet is
betaald. U kunt dan direct in de eerstvolgende aangifte de omzetbelasting terugvragen, die is begrepen in deze openstaande factuur. Betaalt de debiteur daarna alsnog (een deel), dan moet u uiteraard (een deel van) de terugontvangen
omzetbelasting weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Let op: De nieuwe regeling geldt niet voor facturen van voor 1 januari 2017!
Voor deze oude facturen begint de 12-maands-termijn pas te lopen op 1 januari 2017. U kunt dus pas gebruikmaken van deze regeling voor oude facturen met ingang van 1 januari 2018, tenzij de debiteur voor die tijd
bijvoorbeeld failliet gaat. Dan kunt u op dat eerdere moment de omzetbelasting terugvragen, ongeacht de
oorspronkelijke factuurdatum.

Fiscaal Actueel wordt met de uiterste zorg samengesteld. Het Register Belastingadviseurs (RB) aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het RB. Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging voor fiscalisten en staat voor vakmanschap, een goede advisering en actuele kennis van fiscale ontwikkelingen.

Fiscaal Actueel | Nr. 1 - 2017

