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RSM informeert u graag over de fiscale actualiteiten.
Neemt u gerust contact op met uw RSM-adviseur als
u naar aanleiding van de nieuwsberichten nog vragen
heeft. Uw RSM-adviseur kan samen met u beoordelen of
u in aanmerking komt voor een fiscale faciliteit en wat de
mogelijke aanvullende voorwaarden zijn.

NIEUWE AANVRAAGRONDE NOW 6 MEI VAN
START

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen
vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe
NOW-steun (vijfde aanvraagperiode NOW). Deze steun heeft
betrekking op een periode van drie maanden, van april tot en
met juni.
Tegemoetkoming NOW
De tegemoetkoming volgens de NOW vergoedt maximaal
85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij minder
omzetverlies wordt ook de tegemoetkoming evenredig
afgebouwd.
Nieuwe aanvraagperiode
De nieuwe aanvraagperiode vanaf 6 mei loopt tot en met
30 juni. Na uw aanvraag krijgt u op basis van het geschatte
omzetverlies een voorschot van 80%. Dit wordt in drie
keer, verspreid over drie maanden, uitbetaald. Het eerste
voorschot ontvangt u binnen 2 tot 4 weken na uw aanvraag.
Let op!
Stopt u uw onderneming in de aangevraagde periode, dan
stopt het UWV de betaling.
Definitieve vaststelling
Vanaf 31 januari 2022 start de aanvraagperiode voor de
definitieve vaststelling. De definitieve tegemoetkoming wordt
op basis van het werkelijke omzetverlies vastgesteld. Heeft
u te veel NOW ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen
bedrag terugbetalen.
Daling loonsom
Uw loonsom mag, net als bij de twee voorgaande
tegemoetkomingen, met maximaal 10% dalen ten opzichte
van juni 2020, zonder dat dit leidt tot een verlaging
van de NOW. Bij een verdergaande daling volgt wel een
vermindering.
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PERSONEEL INHUREN? VOORKOM
INLENERSAANSPRAKELIJKHEID

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk
gesteld worden voor de premies en belastingen die deze
derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen
te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid
te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in
Arnhem.
Wat is inlenen?
U bent inlener als u een personeelslid van een ander
inhuurt. Daarbij is van belang dat u de leiding heeft over
de betreffende werknemer en ook toezicht houdt. Doet
u dit niet, dan is er geen sprake van inlening, maar van
aanneming van werk door de ander en dus ook niet van
inlenersaansprakelijkheid.
Waarvoor aansprakelijk?
Als inlener kunt u aansprakelijk gesteld worden als de uitlener
de verschuldigde belastingen en premies niet afdraagt. Het
betreft loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen, premies Zorgverzekeringswet en
de btw die de uitlener moet afdragen voor het personeel dat
de werkzaamheden voor de inlener verricht.
Risico beperken
U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door de
uitlener te vragen naar een verklaring betalingsgedrag,
door zelf een goede administratie bij te houden en door de
verschuldigde belastingen en premies te storten op een
geblokkeerde rekening (G-rekening).
Disculpatiemogelijkheid
Als u kunt aantonen dat het niet afdragen van belastingen
en premies door de uitlener niet uw schuld is, kan uw
aansprakelijkheid beperkt worden of vervallen. De bewijslast
hiervoor ligt bij u. De inlener in bovenstaande zaak beriep
zich op deze zogenaamde disculpatiemogelijkheid, maar
tevergeefs. Uit de feiten bleek namelijk onder meer dat
de inlener niet had geïnformeerd naar een G-rekening en
evenmin om een verklaring inzake betalingsgedrag had
gevraagd, terwijl hij zich wel van de risico’s bewust was. De
aansprakelijkheid voor zo’n € 150.000 bleef dan ook in stand.
Let op!
Leent u in van een uitlener die is opgenomen in het
register van de Stichting Normering Arbeid, dan
bent u gevrijwaard voor het volledige bedrag van de
aansprakelijkheid als u aan een aantal voorwaarden
voldoet.

VRAAG VÓÓR 1 JULI 2021 BTW ZONNEPANELEN
TERUG

Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en
de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in
actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet
meer terug te krijgen van de Belastingdienst.
Elke particulier met zonnepanelen die energie terug levert
aan het energiebedrijf is btw-ondernemer. Om die reden kan
die particulier ook de btw over de zonnepanelen terugvragen.
Kocht u in 2020 zonnepanelen? Meld dit dan vóór 1 juli 2021
bij de Belastingdienst.
Aanmelden
Aanmelden doet u via het formulier opgaaf
zonnepaneelhouders. Dat moet nu nog op papier, maar
onlangs is aangekondigd dat dit waarschijnlijk vanaf juni 2021
ook digitaal kan.
Let op!
Meld u aan vóór 1 juli 2021. Doet u dit daarna, dan kunt u
de Belastingdienst alleen nog ambtshalve verzoeken om
btw-teruggaaf. Het nadeel hiervan is dat u dan tegen de
beslissing van de Belastingdienst geen bezwaar of beroep
kunt indienen.
Btw-aangifte
Na indiening van het formulier zal de Belastingdienst een
btw-aangifte uitreiken. De btw over de zonnepanelen kan via
deze btw-aangifte worden teruggevraagd.
Let op!
Een btw-teruggaaf is alleen mogelijk als de factuur én
het contract met het energiebedrijf op naam staan van
degene die verzoekt om de btw-teruggaaf.
Wel of geen btw-teruggaaf
Vaak wordt gedacht dat na aanschaf van zonnepanelen,
de btw-teruggaaf een zekerheid is. De werkelijkheid wijst
helaas anders uit. Zo kunt u bijvoorbeeld voor geïntegreerde
zonnepanelen minder btw terugvragen en loopt u bij een
hoger bedrag aan zonnepanelen het risico dat u een deel
van de btw weer terug moet betalen. En kocht u eerder
zonnepanelen, bijvoorbeeld op een andere woning, dan loopt
u het risico dat u de btw in het geheel niet kunt terugvragen
als u niet vóóraf actie onderneemt. Ook de btw-teruggaaf
van een ondernemer die als particulier op zijn woning
zonnepanelen plaatst, is complexer dan vaak gedacht.

Tip!
Overleg daarom vóórdat u zonnepanelen aanschaft
met ons welke complicaties in uw situatie van
toepassing kunnen zijn. Daarmee voorkomt u dat u voor
onaangename verrassingen komt te staan.

MINDER BELASTING BETALEN BIJ ZORG KIND NA
ECHTSCHEIDING?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer
kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken,
kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke
combinatiekorting (IACK). Er wordt dan al snel gesproken
over co-ouderschap. De zorg voor het kind of de kinderen
moet dan min of meer gelijkelijk tussen beide ouders worden
verdeeld. Als dat onvoldoende gebeurt, is er in fiscale zin geen
sprake van co-ouderschap en mist een van beide ouders
mogelijk de IACK.
IACK
De IACK bedraagt dit jaar 11,45% van uw arbeidsinkomen
boven € 5.153, met een maximum van € 2.815. U moet wel
ten minste € 5.153 verdienen.
Voorwaarden IACK
Verder gelden voor de IACK in 2021 de volgende
voorwaarden:
•
U hebt een kind dat op 1 januari 2021 jonger is dan 12.
•
Dit kind staat in 2021 minstens 6 maanden ingeschreven
op uw woonadres. Bent u co-ouder, dan mag uw kind
ook zijn ingeschreven op het adres van uw ex.
•
U hebt geen fiscale partner of u hebt minder dan 6
maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6
maanden een fiscale partner én u verdient minder dan
uw fiscale partner.
Wanneer bent u co-ouder?
U bent in 2021 co-ouder als het kind in een herhalend ritme in
totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is.
Ook dagdelen tellen hier mee. Dit komt bijvoorbeeld neer op
drie dagen per week.
Verdeling zorg
Over de verdeling van de zorg is nogal wat te doen geweest,
met verschillende rechterlijke uitspraken. Zo gold tot voor
kort nog dat het kind minstens drie dagen per week bij een
ouder moest verblijven om aan de voorwaarden te voldoen.
Die eis is nu versoepeld doordat het aantal dagen op jaarbasis
wordt beoordeeld, mits er sprake is van een zekere regelmaat.
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Niet alleen overdag
Eerder kwam een zaak voor de Hoge Raad waarin opnieuw de
verdeling van de zorgplicht tussen ouders aan de orde kwam.
De ouders in deze zaak hadden een kind van 1 jaar dat een
aantal dagen per week van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds
19.30 uur bij de moeder verbleef. Deze merkte dit verblijf
aan als één dag, maar de Hoge Raad ging hier niet in mee.
De Hoge Raad besliste dat één dag moet worden opgevat
als 24 uur. Omdat momenteel de eis gesteld wordt dat een
kind minstens 156 dagen per jaar bij een ouder verblijft, is het
arrest ook nu nog van belang.

Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits
Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd
worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde
zelftestkits. Ook het vaccineren met deze vaccins en het
afnemen van de tests kan gedurende die periode gebeuren
zonder btw. Normaal moet hierover btw berekend worden,
maar in sommige gevallen geldt de medische btw-vrijstelling.
Als normaal btw berekend moet worden, kan de leverancier
of toediener van de vaccins en tests gewoon zijn btw blijven
aftrekken. Geldt normaal de btw-vrijstelling, dan mag de btw
niet afgetrokken worden.

Dagdeel
Op de site van de Belastingdienst wordt aangegeven dat ook
dagdelen bij elkaar worden opgeteld voor de berekening van
de 156 dagen.

Let op!
Alleen voor de levering van vaccins en testkits die een
bepaalde goedkeuring hebben meegekregen, geldt het
0% btw-tarief.

Tip!
Wilt u op zeker spelen, spreek dan een schema af waarbij
u uw kind(eren) per jaar ten minste 156 hele dagen van 24
uur verzorgt, in een herhalend ritme.
Tip!
Heeft u twee of meer jonge kinderen met uw ex-partner?
Door bij ieder (minstens) één kind in te schrijven, voldoet
u beiden automatisch aan de voorwaarden zolang het
betreffende kind jonger is dan 12 jaar. U hoeft dan niet te
voldoen aan de ingewikkelde regels van co-ouderschap.

NIEUWSBERICHTEN
Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020
Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de
inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als
massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor eerdere jaren.
Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan
moet u tijdig bezwaar maken. De vraag is uiteraard wat de
kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad
voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wel overgaat tot
vermindering van de box 3-heffing, waar dat voor de jaren
2013 en 2014 niet gebeurd is, wordt niet zo groot geacht.
Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de
massaalbezwaarprocedure relatief eenvoudig is.
Tip!
Maakte u in de jaren 2017, 2018 of 2019 al bezwaar tegen
box 3? Dan geldt dat niet automatisch voor 2020. U moet
dus voor dit jaar opnieuw bezwaar maken.
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Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog
onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. Werknemers krijgen
per 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk
doorbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof zoals
het nu is, bedraagt 26 keer de overeengekomen arbeidsduur
per week en is meestal onbetaald. Het kabinet wil regelen dat
werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op 9 weken
gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. In die periode
bestaat er recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van
50% van het (maximum)dagloon. Dit betaalde verlof moet
wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.
Het resterende ouderschapsverlof kan nog steeds worden
opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar
blijft onbetaald. Inmiddels heeft de Tweede Kamer met het
wetsvoorstel ingestemd.
Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020
Voor werknemers die een leerwerk- of praktijkopleiding
volgen, kan een werkgever recht hebben op een subsidie
praktijkleren van maximaal € 2.700. De subsidie voor
het schooljaar 2019/2020 had de werkgever uiterlijk 16
september 2020 om 17.00 uur moeten aanvragen. Was
de werkgever te laat met aanvragen, dan is de aanvraag
afgewezen. Voor werkgevers die zich uiterlijk 30 september
2020 meldden bij de RVO is echter in bepaalde gevallen een
herkansing mogelijk. Deze werkgevers kunnen alsnog tussen
3 mei 2021 en 21 mei 2021 17.00 uur een aanvraag subsidie
praktijkleren 2019/2020 indienen. Maar daarvoor gelden
strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te
laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse
internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan
verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één
euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt €
39,50 per dag. De regeling geldt alleen voor ondernemers bij
wie de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. De vaste
aftrek geldt onder bepaalde voorwaarden, zoals dat de rit
langer moet duren dan 24 uur en dat de verste bestemming
niet in Nederland mag liggen.
Let op!
U mag ieder jaar opnieuw beslissen of u de regeling
gebruikt. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u de
kosten niet aan te tonen.
Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage
werknemer
Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk
internetabonnement aan uw werknemer? De Belastingdienst
maakte bekend dat dan die vergoeding ook onbelast is als
uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Eerder dacht de
Belastingdienst hier nog anders over. ‘Noodzakelijk’ betekent
dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig
heeft en gebruikt. Als hij het werk in theorie ook zonder
de voorziening kan uitvoeren, kan de voorziening toch
noodzakelijk zijn. Ook gereedschappen, computers, mobiele
communicatiemiddelen, zoals smartphones en dergelijke
apparatuur, kunt u belastingvrij vergoeden of verstrekken als
ze ‘noodzakelijk’ zijn.
Let op!
Een eigen bijdrage van de werknemer betekende tot
nog toe dat een voorziening niet als ‘noodzakelijk’ werd
aangemerkt. Alleen een eigen bijdrage voor een duurdere
uitvoering van een voorziening was toegestaan. Dit
standpunt is dus verlaten.
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Mocht u naar aanleiding van deze MKB Nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met uw adviseur binnen één van de RSM-kantoren.
RSM in Nederland
Alkmaar, T 072 541 11 11
Amsterdam, T 020 635 20 00
Eindhoven, T 040 295 00 15
Haarlem, T 023 530 04 00
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Rotterdam, T 010 455 41 00
Schiphol, T 020 653 36 66
Utrecht, T 030 231 73 44
Venlo, T 077 354 28 00
www.rsmnl.com

De in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de
specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming
van dit nieuwsbericht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de
daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele
advisering. RSM Netherlands Holding N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
onjuistheden en de gevolgen hiervan. Juni 2021
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