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AFSCHAFFING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
VOORLOPIG UITGESTELD
Eerder hebben wij u via onze nieuwsbrieven geïnformeerd
over de plannen van het kabinet om de pensioenopbouw in
eigen beheer vanaf 1 januari 2017 af te schaffen. Bovendien
zouden bestaande afspraken met een belastingvoordeel
afgekocht kunnen worden. Nadat de Tweede Kamer eerder
al akkoord was gegaan met het wetsvoorstel die de plannen
met ingang van 1 januari 2017 mogelijk zouden moeten
maken, heeft staatssecretaris Wiebes op het laatste
moment (20 december) de Eerste Kamer verzocht om de
stemming voorlopig uit te stellen. Voorlopig gaan de plannen
dus niet door!
Uiteraard zullen wij u de komende maanden blijven informeren
over de voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot
het pensioen in eigen beheer.

WET DBA EN MODELOVEREENKOMSTEN OP EEN
LAAG PITJE
De Wet DBA is weliswaar al per 1 mei 2016 in werking
getreden, maar de handhaving rondom de Wet DBA is
in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit betekent
dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd
geen naheffingen en boetes krijgen, tenzij sprake is van
kwaadwillende opdrachtgevers. De Belastingdienst heeft op
haar website aangegeven hoe u voorlopig om kunt gaan met
de modelovereenkomsten.
Onderzoek arbeidswetgeving
Het kabinet gaat de komende tijd de arbeidswetgeving
nader beoordelen en met name onderzoeken hoe de
begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘geen verplichting tot
persoonlijke arbeid’ concreter en meer in lijn met het huidige
maatschappelijke beeld van arbeidsverhoudingen kunnen
worden ingevuld.
Wat nu?
Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, kunt
u de modelovereenkomsten voorlopig op een laag pitje
zetten. Dit betekent dat als u met een modelovereenkomst
werkt, u dit niet hoeft te stoppen maar die werkwijze
gewoon kunt voortzetten. Werkt u nog niet volgens een
modelovereenkomst, dan hoeft u dat nu ook nog niet te
gaan doen. Inzet van externe zzp’ers via een goedgekeurde
modelovereenkomst heeft niettemin ook in 2017 nog steeds
de voorkeur, boven niets vastleggen.. De Belastingdienst zal
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u over 2017 nog geen naheffingen of boetes opleggen, tenzij
sprake is van fraude. Sinds 1 mei 2016 kunnen overigens geen
VAR-verklaring meer worden aangevraagd.
Kwaadwillende opdrachtgevers
Er geldt een uitzondering voor kwaadwillende
opdrachtgevers. Bij hen gaat de Belastingdienst vanaf 1 mei
2017 onverkort handhavend optreden. U hoeft echter niet
bang te zijn dat u al snel als kwaadwillend wordt aangemerkt.
Daarvoor moet u, terwijl u weet of had kunnen weten dat
feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, echt opzettelijk
een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten
ontstaan of voortbestaan. Het gaat dus niet om de situatie
waarin mogelijk onzekerheid is over het begrip gezagsrelatie,
maar alleen om opdrachtgevers die opereren in een context
van opzet, fraude of zwendel.

5 TIPS VOOR HET SCHENKEN VAN HET
FAMILIEBEDRIJF
Het kan interessant zijn om het familiebedrijf aan uw kinderen
te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het
kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor
familiebedrijven. Hier volgen vijf tips
Schenken is fiscaal hetzelfde als verkopen. U staakt fiscaal
het bedrijf en moet afrekenen over de stille reserves
en goodwill. Dit zou meteen een liquiditeitsprobleem
opleveren. Logischerwijs krijgt de begiftigde te maken met
schenkbelasting. Bij de overdracht van het bedrijf kan ook
btw een rol spelen. Heeft u een eigen bedrijfspand dan
moet rekening worden gehouden met overdrachtsbelasting.
Kortom: met welke belastingen krijgen u en uw opvolger(s) te
maken? En van welke faciliteiten kunt u gebruik maken?
Tip 1
Bij het schenken moet u de waarde van het bedrijf bepalen.
De stakingswinst bestaat uit de werkelijke waarde minus
de boekwaarde van uw bedrijf. De belastingclaim over
de stakingswinst kunt u doorschuiven naar uw kind. Een
voorwaarde is wel dat het kind gedurende 36 maanden
voorafgaand aan de schenking bij het bedrijf betrokken
moet zijn geweest. Dat kan door een dienstverband of als
medeondernemer in bijvoorbeeld een vof.
Let op!
Treedt uw kind toe tot de vof en legt u niets vast, dan
kan er fiscaal sprake zijn van staking van een deel van uw
bedrijf. Staken betekent dan afrekenen.

Tip 2
Bij schenken van het bedrijf hevelt u ondernemingsvermogen
over naar de volgende generatie. Hierbij komt
schenkbelasting om de hoek kijken.
De Successiewet geeft een ruime vrijstelling van 100% tot
€ 1.060.298. Daarboven is een vrijstelling van toepassing
van 83%. Boven de € 1.060.298 is dus 17% van de waarde
belast voor de schenkbelasting. Zonder deze faciliteit
zou maximaal 20% (tarief kinderen) erfbelasting over het
ondernemingsvermogen verschuldigd zijn. Met deze faciliteit
daalt de belastingdruk (boven een waarde van € 1.060.298)
tot 3,4%.
Let op!
Deze vrijstelling is voorwaardelijk. De begiftigde moet
de onderneming voor minimaal vijf jaar voortzetten. Pas
daarna is de vrijstelling definitief.
Tip 3
Moet er uiteindelijk toch schenkbelasting worden betaald,
dan kunt u (rentedragend) uitstel van betaling aanvragen voor
de duur van tien jaar.
Tip 4
Heeft u een eigen bedrijfspand dan kan de begiftigde gebruik
maken van een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Het
bedrijf met het pand moet dan wel worden voortgezet.
De vrijstelling geldt ook als u het bedrijf vanuit een
eenmanszaak voortzet, met een van uw kinderen in de vorm
van een vof.
Tip 5
Bij de overdracht van een bedrijf in zijn geheel is er een
vrijstelling voor de btw.
Tip: door de vele faciliteiten worden fiscale belemmeringen
weggenomen. Het kan daarom interessant zijn uw bedrijf
te schenken. Maar let op, een bedrijfsopvolging binnen de
familie blijft ingewikkeld. Laat u daarom adviseren door uw
RSM-adviseur.

LAGE BIJTELLING NUL-EMISSIE AUTO VANAF
2019 BEPERKT
Volgend jaar wijzigen de bijtellingspercentages en blijven er
voor nieuwe auto’s nog maar twee percentages over: 4%
voor nul-emissie auto’s en 22% voor alle andere auto’s. Voor
2018 blijft dit gehandhaafd, maar vanaf 2019 geldt voor nulemissie auto’s op batterij een beperking.
Bijtelling 2017 en 2018
Voor auto’s met een datum eerste toelating op de weg in
2017 of 2018, gelden de volgende bijtellingspercentages:
CO2-uitstoot

Bijtelling

0

4%

Meer dan 0

22%

De bijtelling van 4% geldt gedurende 60 maanden.
Bijtelling 2019
Voor 2019 is een beperking van de lage bijtelling voor nulemissie auto’s op batterij gepland. De bijtelling van 4% geldt
dan alleen nog tot een cataloguswaarde van € 50.000, voor
het meerdere bedraagt de bijtelling dan 22%.
Tip: de beperking geldt alleen voor nul-emissie auto’s
op batterij. Voor nul-emissie auto’s op waterstof blijft de
bijtelling 4% over de gehele cataloguswaarde.
CO2-uitstoot

Bijtelling

0 (op batterij)

4% tot € 50.000, daarboven 22%

0 (op waterstof)

4% onbeperkt

Meer dan 0

22%

Alleen voor nieuwe auto’s
Uit de wetteksten was niet duidelijk of de beperking voor
de nul-emissie auto alleen geldt voor nieuwe auto’s of ook
voor auto’s die al vóór 2019 een eerste toelating op de weg
hadden. Onlangs is bekend geworden dat de beperking alleen
geldt voor nieuwe auto’s. De nul-emissie auto met een eerste
toelating op de weg in 2017 of 2018 blijft dus gewoon vanaf
2019 gedurende de gebruikelijke 60 maanden een bijtelling
houden van 4% over de gehele cataloguswaarde, ook voor
zover deze groter is dan € 50.000.
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NIEUWSBERICHTEN
Betaalt u niet te veel WGA-premie in 2017?
De Belastingdienst is gestart met het versturen van de
nieuwe beschikkingen Werkhervattingskas (Whk). De door
u verschuldigde gedifferentieerde premie Whk hangt af
van verschillende factoren. Daardoor kan het voorkomen
dat de Whk-beschikking 2017 die u ontvangt, gebaseerd is
op onjuiste gegevens. Controleer de beschikking dan ook
goed. Vraag ook de lijsten op van de uitkeringen van (ex-)
werknemers die aan u worden toegerekend. Mogelijk staan op
de lijst werknemers die nooit bij u in dienst zijn geweest, dan
wel op wie de no-riskpolis van toepassing was, zodat u niet
opdraait voor de betreffende uitkering. Kloppen de gegevens
niet, dien dan binnen zes weken na de dagtekening van de
beschikking bezwaar in. Natuurlijk kunnen wij u daarbij van
dienst zijn.
Huis kopen? Spring fiscaal gunstig bij
De hypotheekrente is nog steeds extreem laag. Het kopen
van een huis kan daarom zeer interessant zijn. Wat als de bank
de aankoop voor jongeren niet wil financieren? Aankloppen
bij ouders of grootouders kan dan een optie zijn. Als ouders
of grootouders hun (klein)kind een lening voor een eigen
woning verstrekken, is de rente bij het (klein)kind gewoon
aftrekbaar. De ontvangen rente is bij de (groot)ouders niet
belast. Wel moet over de verstrekte lening in box 3 belasting
worden betaald (30% over het forfaitaire rendement dat
afhankelijk is van de hoogte van het box 3-vermogen). Dat is
overigens niet anders dan wanneer het geld op een spaar- of
beleggingsrekening staat.
Verstrekken de ouders of grootouders een lening, dan is het
raadzaam om binnen de bandbreedte een zo hoog mogelijke
rente af te spreken. Dat levert namelijk ook een hogere
aftrek op voor degen die het geld lenen. De afgesproken
rente moet uiteraard wel zakelijk zijn. Wat zakelijk is, verschilt
per situatie. Het is te overwegen de rente (deels) terug te
schenken als bijvoorbeeld de jongere de hoge rente niet kan
betalen. Verreken de rente niet en scheldt deze ook niet kwijt,
maar maak een aparte schenkovereenkomst. Zo voorkomt u
mogelijke problemen met de Belastingdienst.
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Bijtelling auto mag niet over lagere aankoopprijs
Als u met een bijtelling te maken heeft, omdat u rijdt in een
auto van de zaak, dan wordt deze bijtelling al jaren berekend
over de catalogusprijs van deze auto. Een beroep op het
toepassen van de bijtelling over een lagere waarde is onlangs
door de Hoge Raad afgewezen. De zaak bij de Hoge Raad
draaide om de waarde van de auto waarover de bijtelling
berekend moet worden. Getracht werd om de bijtelling over de
werkelijke (lagere) aankoopprijs te laten berekenen in plaats
van over de in de wet vastgelegde catalogusprijs. U hoeft
niet altijd de bijtelling toe te passen over de cataloguswaarde.
Is de auto meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik
genomen dan wordt de bijtelling berekend over de waarde
in het economische verkeer (die een stuk lager kan zijn dan
de cataloguswaarde). Houd er wel rekening mee dat in deze
gevallen de standaardbijtelling 35% bedraagt in plaats van de
25% die geldt voor jongere auto’s.
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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 B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de
gevolgen hiervan. December 2016
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