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De ondernemer en de dga
Ondernemerschap al vóór inschrijving bij KvK
Als iemand zichzelf niet ziet als ondernemer, zal hij zich niet aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De
Belastingdienst kan echter het standpunt innemen dat die persoon ondernemer is voor de inkomstenbelasting,
met alle gevolgen van dien. Zo had een handelaar van vaartuigen zich in 2002 als ondernemer aangemeld bij de
KvK. Hij had geen administratie bijgehouden van zijn activiteiten vóór 2002. Tijdens een boekenonderzoek bleek
echter dat de man in het jaar 2000 meer dan honderd jetski’s had verkocht aan particulieren tegen contante
betaling. Hij had deze gebruiksklaar gemaakt, de fabrieksgarantie geregeld en afgeleverd bij de klanten. Zowel
de fiscus als Hof Den Bosch vond dat de man ook in de jaren vóór 2002 had gefunctioneerd als dealer. Vóór
2002 nam de man immers eveneens deel aan het economische verkeer met een organisatie van kapitaal en
arbeid met het oogmerk winst te behalen. De omstandigheid dat het dealerschap pas officieel was geworden bij
inschrijving bij de Kamer van Koophandel in 2002, deed daar niets aan af. De fiscus mocht hem vanaf het jaar
2000 dus al aanmerken als ondernemer.
VAR wekt geen vertrouwen op voor ‘ondernemer’
Het feit dat iemand jarenlang een Verklaring arbeidsrelatie met de kwalificatie winst uit onderneming (VAR-wuo)
en O-biljetten ontvangt van de Belastingdienst blijkt minder van betekenis dan men wellicht denkt. Zo had een
man die vergoedingen ontving voor de distributie en bezorging van dagbladen en lokale weekkranten steeds een
VAR-wuo en O-biljetten ontvangen van de Belastingdienst. Hof Arnhem-Leeuwarden was echter niet overtuigd
van zijn ondernemerschap. Het afgeven van de VAR-wuo dient vooral om zekerheid te verschaffen aan
opdrachtgevers. De inspecteur had evenmin in voorgaande aanslagen de arbeid bestempeld als
ondernemersactiviteit. De Belastingdienst was dus niet gebonden aan de kwalificatie in de VAR. Bent u ZZP’er
en heeft u vragen over de Verklaring Arbeidsrelatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Let op! Het ontvangen van O-biljetten wekt evenmin gerechtvaardigd vertrouwen op. Het btwondernemerschap is immers veel ruimer dan het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.
Lagere waarde bedrijfsdeel pand door zelfbewoning
Het gebeurt geregeld dat een ondernemer bij het staken van zijn onderneming zijn bedrijfspand overbrengt naar
zijn privévermogen. In dat geval moet hij afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch
verkeer en de boekwaarde van het pand. Sommige omstandigheden leiden ertoe dat de ondernemer een
waardedrukkende factor mag toepassen. Bijvoorbeeld als het pand een woongedeelte heeft dat onlosmakelijk is
verbonden met het bedrijfsdeel en de ondernemer na de staking blijft wonen in het pand. Zo luidt althans het
recente oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden. In de desbetreffende zaak stelde het hof deze waardedrukkende
factor vast op 35% van de waarde in het economische verkeer.
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Aanpassingen voor de directeur-grootaandeelhouder
Het tarief voor de inkomstenbelasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Dit is de
box 2 – heffing. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbare inkomen uit
aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van
toepassing. Daarnaast is het minimumbedrag van het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk
belang (waaronder de dga) verhoogd van € 43.000 naar € 44.000. Let hierop.
Veel informatie op nieuwe website ondernemersplein.nl
Ondernemers hebben vanaf nu altijd en overal toegang tot alle relevante informatie, transacties en diensten van
de gehele overheid. Onlangs werd de website die dit mogelijk maakt, www.ondernemersplein.nl, gelanceerd. Tot
nu toe was de informatie van de rijksoverheid die voor ondernemers relevant is versnipperd en vaak niet digitaal
toegankelijk. Dat probeert www.ondernemersplein.nl nu te wijzigen. Ondernemersplein wordt in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken ontwikkeld door de Kamer van Koophandel. De voor ondernemers meest
relevante overheidsdiensten zijn op het platform aangesloten. Het betreft de KvK, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (voorheen AgentschapNL), de Belastingdienst, de RDW, CBS en de VNG. De komende tijd zullen
meer overheidsdiensten worden aangesloten en zal de website verder worden ontwikkeld op basis van de
wensen die ondernemers hebben.
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Vennootschapsbelasting
Aftrek stakingsverlies beperkt voor fiscale eenheid
Staakt een bv de activiteiten van haar vaste inrichting, dan mag zij een eventueel stakingsverlies in beginsel
aftrekken. Sinds 1 januari 2014 geldt een beperking van de aftrek van het stakingsverlies als de bv in het zicht
van de staking van haar vaste inrichting gaat behoren tot een fiscale eenheid. In dat geval kan de fiscale eenheid
het stakingsverlies alleen verrekenen met haar winst voor zover deze is toe te rekenen aan de bv met de
buitenlandse vaste inrichting. Bij het berekenen van de winst van de bv blijft het stakingsverlies buiten
beschouwing. Deze bv kan de moedermaatschappij zijn of een dochtermaatschappij. De wetgever wil zo
voorkomen dat winstgevende bv’s alleen een fiscale eenheid aangaan met verlieslijdende bv’s om het verlies uit
de staking van een buitenlandse vaste inrichting te kunnen verrekenen. Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem gerust contact met ons op.
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Omzetbelasting
Geen combinatie pro rata en werkelijk gebruik bij berekening btw-aftrek
Als een ondernemer een pand gebruikt voor zowel btw-belaste als vrijgestelde prestaties, moet hij voor de
berekening van de btw-aftrek per ruimte het gebruik bepalen. In eerste instantie moet de toerekening van de btw
plaatsvinden op basis van omzetverhoudingen exclusief btw (pro rata). Deze methode wordt bepaald door de
btw-belaste omzet te delen door de totale omzet. Als de omzetverhoudingen een afwijkend beeld geven van de
werkelijkheid, kan de ondernemer de gemengde kosten verdelen op basis van de werkelijke verhoudingen. Hij
moet dan wel beschikken over gegevens waarmee het werkelijk gebruik objectief en nauwkeurig te bepalen is.
Belaste en vrijgestelde prestaties
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een ondernemer voor de berekening van de btw-aftrek de pro ratamethode niet mag combineren met een verdeling volgens het werkelijk gebruik. In de desbetreffende zaak
verhuurde een holding haar pand aan twee dochter-bv’s. De ene bv verrichtte btw-belaste makelaarsactiviteiten
en de andere bv vrijgestelde assurantieactiviteiten. De holding ging voor de niet-gemengd gebruikte ruimten uit
van het werkelijk gebruik op basis van objectieve en nauwkeurige gegevens (vierkante meters). Voor de
gemengd gebruikte ruimten ging de holding uit van de omzetverhouding. De Hoge Raad besliste dat bij
toepassing van het ‘werkelijk gebruik’ als maatstaf men het werkelijk gebruik van het goed als geheel in
aanmerking nemen. Maar dat was hier niet gebeurd. De holding moest de aftrek daarom uitsluitend berekenen op
basis van de standaard pro rata-methode.
Geen direct verband tussen huisvestingsbijdrage en verhuur
Soms verricht een ondernemer een prestatie voor zijn afnemer waarbij hij een aanvulling op zijn vergoeding voor
die prestatie ontvangt van een derde. De Hoge Raad heeft toegelicht onder welke omstandigheden dit fiscaal
gezien het geval is. In de desbetreffende zaak verhuurde een woningbouwvereniging kamers aan buitenlandse
studenten. Deze studenten waren ingeschreven bij drie hogescholen die samenwerkten met de
woningbouwvereniging. De vereniging ontving naast de huur van de studenten vergoedingen voor leegstand- en
exploitatietekort van de hogescholen. Volgens de Belastingdienst vormde deze vergoeding voor de btw een
aanvulling op de huur. Maar de Hoge Raad zag geen rechtstreeks verband met de prijs voor de verhuur van een
woonruimte aan een student. Zo was de bijdrage voor leegstand gekoppeld aan niet-verhuurde kamers. En uit
niets bleek dat de prijs die de studenten moesten betalen, bepaalbaar was beïnvloed door het als
exploitatievergoeding betaalde bedrag. Voor de vergoedingen waren dus onderling van elkaar afwijkende
voorwaarden gesteld. Hierdoor moest de fiscus de bedragen afzonderlijk in aanmerking nemen.
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Familievermogensrecht
Eindelijk duidelijkheid over bedrijfsopvolgingsregeling
Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet een vorm
van verboden discriminatie is. Sinds een uitspraak van de lagere rechtbank hield deze vraag de gemoederen
aardig bezig. Particulieren meenden ook gebruik te mogen maken van de ruimte bedrijfsopvolgingsregeling. De
BOR bestaat uit een vrijstelling van 100% van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan
€ 1.045.611 (bedrag 2014) en 83% van de waarde die uitkomt boven dat bedrag. De Hoge Raad heeft echter
geoordeeld dat de BOR niet in strijd is met het discriminatieverbod, omdat gerechtvaardigde doelstellingen ten
grondslag liggen aan het onderscheid. De BOR is namelijk in het leven geroepen omdat de heffing van erf- en
schenkbelasting bij verkrijging van ondernemingsvermogen liquiditeitsproblemen kan oproepen, waardoor de
continuïteit van ondernemingen in gevaar kan komen. De bezwaarschriften tegen de aangifte erf- en
schenkbelasting die massaal waren ingediend bij de Belastingdienst zijn inmiddels afgewezen.
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Loonheffingen en sociale verzekeringen
Tweejaarstermijn bij dubbele huisvesting geldt per opdracht
Werkgevers kunnen werknemers gedurende maximaal twee jaren een onbelaste vergoeding geven voor kosten
van dubbele huisvesting. Vorig jaar mei heeft Hof Den Haag geoordeeld dat deze termijn van twee jaren geldt per
tewerkstelling. De Belastingdienst had in die zaak het standpunt ingenomen dat de termijn gold per
dienstbetrekking. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangegeven zich te kunnen vinden in de
hofuitspraak.
Let op! De werkgever mag geen verschillende termijnen aanhouden voor twee verschillende
tewerkstellingen op dezelfde plek. Kan de werkgever overtuigend aantonen dat het gaat om twee van
elkaar onafhankelijke tewerkstellingen, dan geldt per tewerkstelling wel een aparte termijn.
Eenmalige teruggaaf van Aof-premie
Heeft u al een gedeeltelijke teruggaaf van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds)
ontvangen van de Belastingdienst? Dit betreft een eenmalige teruggaaf van 28,82% van de basispremie
WAO/WIA die de werkgever heeft voldaan tussen 1 januari en 30 juni 2013. Aangiften en correcties die de
werkgever heeft gedaan na 30 september 2013, tellen niet mee. De Belastingdienst berekent de basispremie
WAO/WIA tijdsevenredig voor werkgevers die een aangiftetijdvak hebben van vier weken of een jaar.
Werkgevers die een jaaraangifte over 2013 doen, krijgen de teruggaaf in de loop van 2014.
Geen pseudo-eindheffing RVU bij vrijwillig ontslag vóór sociaal plan
Als op een werkgever een uitkering of premie in het kader van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU)
drukt en hij deze betaalt, moet hij daarover in beginsel 52% pseudo-eindheffing inhouden. Deze pseudoeindheffing blijft achterwege als sprake is van een sociaal plan in het kader van een reorganisatie, waarbij de
vermindering van het personeelsbestand plaatsvindt op basis van objectieve criteria, bijvoorbeeld het
afspiegelingscriterium. Hierbij mag niet de intentie bestaan ouderen te ontslaan met het oog op vervroegd
uittreden. Soms gaat een regeling waarbij werknemers vrijwillig ontslag kunnen nemen vooraf aan een sociaal
plan op basis van objectieve criteria. Volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst
moet men zo’n vrijwillige regeling apart toetsen op objectieve criteria. Maar hierdoor kan de pseudo-eindheffing
van toepassing zijn op de vrijwillige afvloeiingsregeling, terwijl de totale afvloeiingsregeling wel voldoet aan de
vereiste objectieve ontslagcriteria. De staatssecretaris van Financiën vindt dit ongewenst als de vrijwillige
afvloeiingsregeling is te beschouwen als onderdeel van de totale afvloeiingsregeling binnen het sociaal plan.
Goedkeuring
De staatssecretaris keurt daarom goed dat de toets op objectieve criteria mag plaatsvinden na afronding van het
sociaal plan én de voorafgaande vrijwillige afvloeiingsregeling. Hij staat hierbij een doelmatigheidsmarge toe van
10%. Twee voorwaarden zijn verbonden aan de goedkeuring. Ten eerste moeten de ontslagen op basis van het
sociaal plan inclusief de vrijwillige vertrekregeling binnen 36 maanden zijn afgerond. Daarnaast moet de
werkgever vooraf een inschatting vastleggen. Hij moet achteraf een verantwoording opmaken over de naleving
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van de objectieve ontslagcriteria. Hij moet deze inschatting en de verantwoording op controleerbare wijze
bewaren in zijn loonadministratie. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met ons onp.
Let op! Blijkt achteraf dat meer ouderen zijn ontslagen dan mogelijk was binnen de grenzen van de
objectieve ontslagcriteria en de doelmatigheidsmarge van 10%, dan wordt voor de gehele groep oudere
werknemers alsnog pseudo-eindheffing RVU toegepast.
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Auto
Bijtelling privégebruik auto ondanks vuil en stank
Wie stelt dat zijn bestelauto van de zaak alleen geschikt is voor goederenvervoer zodat een bijtelling achterwege
kan blijven, moet dit goed onderbouwen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een stinkende, sterk vervuilde
terreinauto met een nagelvast bevestigde gereedschapskist niet automatisch uitsluitend ingericht voor
goederenvervoer. Als de werkgever in zo’n geval op geen andere manier kan aantonen dat de auto niet wordt
gebruikt voor minder dan 500 privékilometers, moet hij gewoon de bijtelling voor privégebruik toepassen.
Verscherping in investeringsregelingen voor bedrijfsauto
Per 1 januari 2014 zijn de investeringsregelingen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), milieuinvesteringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) aangescherpt. Dit blijkt uit de
verschenen Milieulijst 2014. Zoals eerder al was aangekondigd komen elektrisch aangedreven voertuigen met
een uitstoot van 0 tot en met 50 gram CO2 per kilometer niet langer in aanmerking voor de Vamil. Ook de MIA
geldt sinds 1 januari 2014 niet meer voor zeer zuinige personenauto’s. Alleen investeringen in elektrisch
aangedreven voertuigen komen voor 36% van het investeringsbedrag (tot maximaal € 50.000) in aanmerking
voor de MIA. Dit geldt echter alleen voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Voor
zogenoemde plugin-hybride auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 en hoogstens 30 gram is de aftrek 27%
en bedraagt de aftopping € 35.000. Verder is de aftrek 13,5% als het voertuig een CO2-uitstoot heeft van meer
dan 30 en hoogstens 50 gram per kilometer. De aftopping is in dat geval € 12.500. Tot slot komt een investering
in een op aardgas aangedreven voertuig voor 50% in aanmerking voor de MIA. Wilt u gebruik maken van een
van deze regelingen? Vraag ons naar meer informatie.
Steenslag bewijst gebruik van auto
Uit een zaak voor Hof Amsterdam blijkt dat bij twijfel over de staat van een auto ook andere zaken dan de
kilometerstand kunnen meetellen. In deze zaak stond de vraag centraal of een uit Duitsland geïmporteerde auto
telde als een gebruikte auto of een nieuwe auto. Op het moment van de BPM-aangifte stond 1723 kilometer op
de teller. Volgens het hof was hierdoor geen sprake van een ongebruikte auto, maar de auto kon nog kwalificeren
als nauwelijks gebruikt. Omdat er meer sporen van gebruik waren, zoals steenslag en de staat van de banden,
concludeerde het hof toch dat het ging om een meer dan nauwelijks gebruikte auto. Dat de auto volgens de
inspecteur als nieuw rook, deed daar niets aan af.
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Toekomstvoorzieningen
Opnieuw gemorrel aan de pensioenopbouw
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend dat eerdere wetsvoorstellen aanpast
(Belastingplan 2014 en het voorstel tot wijziging van het Witteveenkader) naar aanleiding van het afgesloten
‘pensioenakkoord’. Onder deze nieuwe wijzigingen wordt het maximum opbouwpercentage voor pensioen op
basis van het middelloonstelsel verlaagd naar 1,875% per dienstjaar voor iedereen met een inkomen onder de
grens van € 100.000. Voor pensioen op basis van het eindloon zal het percentage 1,657% zijn. Over het deel van
het inkomen boven de € 100.000 introduceert de wijziging een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis.
Door middel van een netto lijfrente kan een oudedagsvoorziening worden opgebouwd die moet overeenkomen
met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende arbeidsinkomen.
Let op! Over de uit het netto-inkomen betaalde premie of inleg moet vervolgens belasting worden
geheven.
Plannen voor collectieve pensioenregeling voor zzp’ers
Het kabinet wil de grootste belangenorganisaties van zzp’ers ondersteunen bij het opzetten van een vrijwillige
collectieve pensioenregeling voor de groep in de zogeheten derde pijler: personen die zelf zorgen voor een
oudedagsvoorziening. Wie deelneemt aan de collectieve pensioenregeling voor zzp’ers kan vrijwillig in- en
uitstappen en zelf bepalen hoeveel hij periodiek inlegt. Een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk zal de
ingelegde gelden collectief beleggen en beheren om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Er is ook
sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. Men zal het pensioenvermogen niet hoeven aanspreken
om in aanmerking te komen voor bijstand. Het kabinet zal de wetgeving waarschijnlijk hieromtrent binnenkort
presenteren aan de Tweede Kamer.
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Eigen woning
Herstel eigenwoningstatus na verhuur tijdens uitzending mogelijk
Wie naar het buitenland wordt uitgezonden, kan onder voorwaarden zijn woning toch laten aanmerken als een
eigen woning. Eén van de voorwaarden is dat de woning minstens één jaar een eigen woning vormde en
‘sindsdien tijdelijk als hoofdverblijf niet anders dan tijdelijk ter beschikking staat’. Deze woning mag gedurende die
periode niet worden verhuurd aan derden. In een zaak voor Rechtbank Den Haag hechtte de inspecteur veel
waarde aan het woord ‘sindsdien’. Hij stelde dat de woning, zodra deze wordt verhuurd aan derden, definitief de
status van eigen woning kwijtraakt. De rechtbank wees deze grammaticale uitleg af. Bij verhuur tijdens uitzending
is inderdaad geen sprake meer van een eigen woning. Wordt de verhuur beëindigd, dan kan de woning weer
kwalificeren als eigen woning.
Gebruik oude WOZ-waarde bij erfbelasting toegestaan
De Belastingdienst mag bij de berekening van de verschuldigde erfbelasting een geërfde woning waarderen
tegen de WOZ-waarde van die woning in het jaar van verkrijging. Twee vrouwen hadden in een
beroepsprocedure bij Hof Amsterdam gesteld dat deze waarderingsregel in strijd is met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM). Omdat de WOZ-waarde voor een kalenderjaar als waardepeildatum 1
januari van het voorgaande kalenderjaar heeft, zal de gebruikte waarde immers (hoogstwaarschijnlijk) afwijken
van de waarde bij overlijden. Het hof oordeelde echter dat de wetgever binnen zijn bevoegdheden was gebleven.
Tip! Men kan verzoeken de WOZ-waarde van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van overlijden te
hanteren als maatstaf.
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Administratieve verplichtingen
Hoge Raad licht ‘kenbare fout’ toe
Als een aanslag te laag is vastgesteld vanwege een fout die voor de belastingplichtige ‘redelijkerwijs kenbaar’ is,
mag de fiscus navorderen. In dat geval hoeft geen sprake te zijn van een nieuw feit of van kwade trouw aan de
kant van de belastingplichtige, wat normaal wel vereist is. De Hoge Raad heeft in een arrest het begrip ‘kenbare
fout’ toegelicht. Daarbij gaat het om fouten die in één oogopslag zichtbaar zijn. Als de fout pas duidelijk wordt na
een vergelijking van de aanslag met het aangiftebiljet en het opzoeken van informatie op internet, is geen sprake
van een kenbare fout.
SEPA overstapperiode verlengd tot 1 augustus 2014
Op 1 februari 2014 had de ‘Single Euro Payments Area’ (SEPA) tot stand moeten komen. Voor het girale
betalingsverkeer brengt de SEPA de Europese Overschrijving en de Europese Incasso met zich. Terwijl
Nederland de afgelopen tijd alles op alles heeft gezet om de SEPA-deadline van 1 februari te halen, blijkt nu dat
de rest van de EU hier minder haast mee heeft gemaakt. De Europese Commissie ziet zich dan ook genoodzaakt
om de overgangstermijn met een half jaar te verlengen tot 1 augustus 2014. Maar de Europese Commissie wil
deze periode niet nog eens verlengen.
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