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KLEINE WERKGEVERS MOGEN VANAF 2020 HOGERE
ONBELASTE VERGOEDINGEN GEVEN AAN WERKNEMERS
Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste
vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde
werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een
kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd.
Dit wordt op een zodanige manier gedaan dat kleine werkgevers
relatief het meeste voordeel hebben.
Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale
fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast
vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop
kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn
vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.
Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste
€ 400.000 van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom
van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800
onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800 nu.
Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2%
gelden. Met name midden- en kleinbedrijven (mkb) hebben hier
voordeel van.

CRYPTOMUNTEN EN DE
BELASTINGDIENST
De handel in cryptomunten (zoals bitcoin en ethereum) is
moeilijk in kaart te brengen door de onderliggende techniek
en het ontbreken van gegevensuitwisseling zoals we die bij
banken en tussen landen wel kennen. Bovendien blijken deze
munten gebruikt te worden voor het witwassen van geld. De
Belastingdienst heeft daarom speciale inspecteurs/controlemedewerkers opgeleid en technische middelen ontwikkeld om
hier beter inzicht in te krijgen. Ook heeft de Belastingdienst
een speciale informatiepagina gemaakt over cryptomunten.
En ondertussen denken ook AFM en DNB mee. AFM en DNB
vinden dat er een nationaal vergunningstelsel voor cryptoomwisselplatforms
en
aanbieders
van
crypto-bewaarportemonnees moet komen. Dat staat in een advies dat de
minister van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Ondertussen moet u de waarde van cryptomunten wel degelijk
aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting 2018. Ze zijn
onderdeel van het vermogen en vallen dus in Box 3. U moet
daarbij uitgaan van de waarde op 1 januari 2018. De koers was
toen een stuk hoger dan nu, maar voor de aangifte is dat niet
relevant. U hanteert hierbij de waarde van het omwisselplatform
dat u gebruikt.
Zijn de cryptomunten binnen uw onderneming of B.V. aangeschaft,
dan behoort het resultaat tot uw bedrijfswinst en de waarde tot
het ondernemingsvermogen.

TERUGGAAF ENERGIEBELASTING BIJ MEERDERE
AANSLUITINGEN OP ÉÉN WOZ-LOCATIE
Gebruikers moeten energiebelasting betalen bij de levering
van elektriciteit en aardgas. Deze energiebelasting wordt door
de energiemaatschappijen afgedragen aan de belastingdienst.
Wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan
teruggaaf aanvragen van teveel betaalde energiebelasting.
Dit heeft te maken met de belastingschijven voor energie.
Hoe meer verbruik, hoe minder belasting (per kWh of m3 gas).
Wettelijk is het geregeld dat de schijven van de energiebelasting
slechts éénmaal voor alle aansluitingen op één WOZ-beschikking
doorlopen hoeven te worden. Onder aansluiting wordt verstaan:
een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak
(volgens de Wet waardering onroerende zaken WOZ) op een
Nederlands distributienet, waaruit elektriciteit of aardgas aan de
verbruiker wordt geleverd.
Wordt de energie geleverd door één en dezelfde leverancier, dan
moet u bij die leverancier om teruggaaf verzoeken. De leverancier
moet dan de doorberekende energiebelasting herrekenen
en eventueel te veel in rekening gebrachte energiebelasting
teruggeven.

1 aansluiting en meer dan één onroerende zaak

Wordt de energie echter geleverd door verschillende leveranciers,
dan moet u direct bij de Belastingdienst om een teruggaaf
verzoeken. Na teruggaaf betaalt u netto evenveel belasting als
wanneer u de totale hoeveelheid energie had afgenomen van één
leverancier.

U kunt teruggaaf van energiebelasting aanvragen als achter
1 aansluiting voor elektriciteit meer dan 1 onroerende zaak is
aangesloten.

In theorie kan dit tot zes weken na de aanslag, in de praktijk met
vijf jaar terugwerkende kracht. Indien eenmaal aangegeven, zal
dit jaarlijks worden doorgevoerd. Het gaat vooral om de levering
van elektriciteit. Voor aardgas zal er meestal geen of beperkte
teruggaaf mogelijk zijn. Een tweede gasmeter komt niet zo vaak
voor en alleen een hoog gasverbruik leidt tot een substantiële
teruggave.

Als particulier kunt u alleen in aanmerking komen voor de
“Teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak achter
1 aansluiting voor elektriciteit”.

Dit kan het geval zijn als een huis is gesplitst in 2 of meer zelfstandige
onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen zijn
aangelegd. Volgens de huidige wetgeving kan dan maar 1 keer
de wettelijke belastingvermindering worden toegepast. Daarom
merkt de wetgever zoveel mogelijk de uiteindelijke verbruiker die
beschikt over een zelfstandige onroerende zaak als verbruiker
aan. Bij de toepassing van de belastingvermindering houdt de
belastingdienst daarom rekening met het aantal zelfstandige
onroerende zaken “achter 1 aansluiting”.

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

