januari 2019

EENMANSZAKEN KRIJGEN VOOR 2020 EEN NIEUW BTWNUMMER ZONDER BSN
De staatssecretaris heeft aangekondigd dat alle eenmanszaken
én zzp’ers in Nederland vóór 1 januari 2020 een nieuw
btw-nummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst
aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te
komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het
burgerservicenummer (BSN) bevat. De AP heeft de minister
van Financiën een verwerkingsverbod opgelegd voor het BSN
in het btw-nummer met ingang van 1 januari 2020. Gebruik
van het huidige btw-nummer kan leiden tot identiteitsfraude
en is in strijd met de privacywetgeving. Alle (circa 1,3 mln.)
eenmanszaken en zzp’ers krijgen een nieuw btw-nummer zonder
BSN, dat zij verplicht zijn te gebruiken voor vermelding op
hun facturen en op hun website. De Belastingdienst gebruikt dit
nummer bij de afhandeling van heffing en verrekening van btw
bij intracommunautaire transacties en bij andere transacties op
basis van EU-regelingen, zoals Mini One Stop Shop (MOSS) en
VAT refund. Voor andere transacties of communicatie tussen
de belastingplichtige en de Belastingdienst in het kader van de
btw blijft het op het BSN-gebaseerde btw-nummer in gebruik. Er
wordt een service ingericht waarmee conversie van het oude naar
het nieuwe nummer of vice versa kan plaatsvinden voor de juiste
afhandeling van transacties binnen de Belastingdienst. Het nieuwe
btw-nummer moet straks o.a. worden vermeld op facturen en de
website. Denk hieraan bij het bestellen van nieuw drukwerk.

VOORLOPIGE AANSLAG
2019, GEBRUIK DE
BETALINGSKORTING!
Heeft u een voorlopige aanslag over 2019 ontvangen, heeft u
voldoende spaargeld liggen en moet u belasting betalen? Dan is
het voordelig om gebruik te maken van de ‘betalingskorting’. Die
korting is gebaseerd op de invorderingsrente (momenteel 4%)
en wordt berekend over de helft van de normale maandelijkse
betalingsperiode (per saldo over 5 maanden, dus circa 5/12
x 4%). U heeft er automatisch recht op als u de aanslag ineens
voldoet. Het levert in ieder geval méér op dan de rente die de
banken momenteel bieden op vrij opneembare spaartegoeden
en kortlopende deposito’s.
Betaal op tijd! Het volledige bedrag van de aanslag moet vóór
het verstrijken van de eerste termijn op de rekening van de
Belastingdienst staan (meestal eind februari). Op de bijlage
'Betaalinformatie' ziet u onder het kopje 'Betaling in één keer'
hoe hoog uw korting is. U kunt korting zelf aftrekken van het te
betalen bedrag van de aanslag.

€ 300-REGELING LOONHEFFING BIJ WISSELEND
GEBRUIK BESTELAUTO
Ook voor het privégebruik van een bestelauto die door meerdere
werknemers wordt gebruikt, moet een fiscale correctie voor de
loonheffing gemaakt worden. Dit kan door gebruik te maken van
een eindheffingsregeling. De zogenaamde € 300-regeling. De
regeling wordt met regelmaat ten onrechte toegepast, wat tot
veel correcties leidt. Wat zijn de voorwaarden?
Er moet ten eerste sprake zijn van een ter beschikking gestelde
auto. Dat houdt in dat de werknemer voor kortere of langere tijd
de feitelijke beschikkingsmacht over de bestelauto moet hebben.
De tweede voorwaarde is dat de regeling alleen geldt voor
bestelauto’s.
De regeling kan alleen worden toegepast als de bestelauto
doorlopend wisselend wordt gebruikt door 2 of meer werknemers.
Deze regeling kan dus niet door een ib-ondernemer voor hemzelf
worden toegepast.
De volgende voorwaarde is dat het doorlopend wisselend gebruik
moet voortkomen uit de aard van het werk. Het mag dus niet
louter afhankelijk zijn van de persoonlijke voorkeuren van de
werknemers.
Tot slot moet gelden dat door het wisselend gebruik, het
bezwaarlijk is voor de werkgever om te bepalen door wie de
auto voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. Daarvan is
geen sprake als er bijvoorbeeld een sleuteladministratie wordt
bijgehouden.

UITSLUITEND ZAKELIJK
GEBRUIK AUTO – GEEN
BIJTELLING VOOR PRIVÉGEBRUIK
Als u een bestelauto van de onderneming heeft en deze
uitsluitend zakelijk gebruikt, dan kan er een ‘Verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik bestelauto’ (UZGB) aangevraagd worden. Let op:
uitsluitend zakelijk betekent dus geen enkele privékilometer.
Hiermee creëert u vooraf al zekerheid over de bijtelling van de
bestelauto. Als de Belastingdienst met de verklaring akkoord gaat,
dan hoeft er bij de winstberekening geen rekening gehouden
te worden met een correctie van het privégebruik en is de
rittenadministratie niet nodig.

BREXIT:
WAT VERANDERT ER VOOR
U ALS ONDERNEMER
Bereid u voor op de Brexit. De afgelopen dagen is de Brexit weer
volop in het nieuws geweest. Zoals het er nu voorstaat, verlaat het
Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart aanstaande.
In dat geval verandert er veel voor Nederlandse ondernemers
die zaken doen met het VK. Eén van de dingen die verandert is
dat voor aankoop van goederen uit het VK door een Nederlandse
ondernemer, waarbij de goederen worden vervoerd van het VK
naar de EU, niet langer een intracommunautaire verwerving
is maar een invoer. Dit betekent dat in beginsel niet alleen
douaneheffingen verschuldigd zijn, maar ook btw. Deze btw dient
betaald te worden bij de douane van het invoerland.
Btw-verlegging
Bent u ondernemer en neemt u regelmatig goederen af in het
VK? Dan heeft u wellicht recent een brief ontvangen van de
Belastingdienst. Hierin wordt u erop gewezen, dat u de mogelijkheid
heeft een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen
(zgn. artikel 23 vergunning). Wanneer deze vergunning wordt
toegekend, hoeft u niet langer de btw voor de invoer bij de douane
te voldoen, maar kunt u deze in de btw aangifte verwerken (en in
dezelfde aangifte normaal gesproken ook weer in aftrek brengen).
Dit resulteert in een cashflow voordeel en scheelt administratieve
rompslomp en vertraging bij de douane.
Bij de brief van de Belastingdienst is een formulier gevoegd
om de vergunning aan te vragen. Als dit formulier z.s.m. wordt
opgestuurd, ontvangt u mogelijk nog voor 29 maart een reactie
van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij deze vergunning ook
voor u aanvragen.
Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan
contact op met ons kantoor.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

