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In verband met de vakantieperiode,
zouden wij u willen vragen om de
administratie van het 2e kwartaal
2011/administratie juni 2011, begin
juli bij ons aan te leveren. Eventueel
kunt u een gedeelte van de
administratie al in juni aanleveren,
zodat wij dit gedeelte van de
administratie kunnen verwerken. Zó
kunnen wij garanderen dat ook
tijdens de vakantieperiode alles
tijdig wordt verwerkt.
Gilly Mentokarijo heeft per 1 mei
2011 ons kantoor verlaten.
Inmiddels hebben wij een vervanger
voor Gilly gevonden in de persoon
van Petra Schutterhoef welke haar
opleiding tot assistent accountant
heeft genoten bij Ernst & Young
Accountants en daarna bij een
lokaal accountantskantoor in
Wijchen. Petra Schutterhoef zal per
1 juni 2011 ons team komen
versterken.
Tanja Deckers is sedert 1 januari
2011 bij ons op kantoor werkzaam.
Zij heeft inmiddels haar draai
gevonden.
Anita van Ballegooij zal per 1 juni
2011 niet meer werkzaam zijn bij
Administratiekantoor van der Aa.
Houd ruimte vrij in uw agenda,
aangezien wij in juni een workshop
verzorgen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden en
werkkostenregeling. Wanneer de
definitieve datum bekend is zullen
wij u hierover informeren.
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Hoog btw-tarief voor
theatervoorstellingen
per 1 juli 2011
De btw-verhoging op
podiumkunsten was met een half
jaar uitgesteld. Wie nu een kaartje
koopt voor een voorstelling die
plaatsvindt op of na 1 juli 2011 is
het hoge btw-tarief van 19 %
verschuldigd. Het lage btw-tarief
mag worden toegepast op
podiumkunsten die na 31 december
2010 maar vóór 1 juli 2011
plaatsvinden. Stel u koopt een
kaartje op 1 juni 2011 en de
voorstelling is op 1 juli 2011 of
later, dan is 19 % btw verschuldigd.
Alleen als de vergoedingen voor
podiumkunsten die op of na 1 juli
2011 plaatsvinden vóór 1 januari
2011 ontvangen zijn, geldt op deze
vergoedingen het verlaagde btwtarief. Voor een voorstelling die in
2011 plaatsvindt en waarvoor een
kaartje in 2010 is gekocht, geldt dus
het lage btw-tarief van 6 %.
De volgende podiumkunsten vallen
onder het hoge btw-tarief:
muziekuitvoeringen en
toneeluitvoeringen, daaronder
begrepen opera’s, operettes, dansen,
pantomimes, revues, musicals en
cabarets, alsmede lezingen en het
optreden door uitvoerende
kunstenaars.
Btw-tarief verbouwingen wordt
per 1 juli 2011 weer aangepast
Het btw-tarief voor een verbouwing
van een woning was tijdelijk omlaag
gegaan van 19 % naar 6%. Dit
lagere tarief gold vanaf
oktober 2010 tot en met juni 2011.
Houd daarbij rekening met de
volgende zaken:
• De woning moet minimaal
2 jaar in gebruik zijn.
• Het verlaagde btw-tarief
geldt alleen voor

•

arbeidsloon, niet voor
materialen.
Het verlaagde btw-tarief geldt
niet voor alle
verbouwingswerkzaamheden.

Vanaf 1 juli is het verhoogde btwtarief weer van toepassing.
Het lage btw-tarief kunt u
benutten als het werk
uiterlijk op 30 juni 2011
gereed is.

ZZP’ers krijgen niet automatisch
ondernemersstatus
Het kabinet is niet van plan om alle
zelfstandigen zonder personeel
automatisch de status van
ondernemer voor de
inkomstenbelasting toe te kennen.
Onder de huidige regelgeving
verkrijgt een zzp’er niet automatisch
de status van ondernemer voor de
inkomstenbelasting. Daarvoor heeft
hij meerdere opdrachtgevers nodig
en dat is bij veel zzp’ers lang niet
altijd het geval. Daarom kent de
verklaring arbeidsrelatie (oftewel
VAR) conform de fiscale
systematiek vier soorten VAR’s:
inkomsten uit dienstbetrekking,
resultaat uit overige
werkzaamheden, winst uit
onderneming en inkomsten behaald
als directeur-grootaandeelhouder
van een B.V.
De Sociaal Economische Raad
(SER) had voorgesteld om een
rechtsvermoeden van meerdere
opdrachtgever te introduceren. Dat
zou voor het afgeven van een var
aan een zzp’er betekent dat deze in
beginsel altijd als ondernemer voor
de inkomstenbelasting zou worden
beschouwd. Het kabinet vindt echter
dat dit voorstel de fiscale
systematiek teveel doorkruist. De
huidige systematiek blijft dus in
stand.
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Weekers komt ondernemers met
buitenlandse btw tegemoet
Voor veel ondernemers die te
maken hebben met het terugvragen
van buitenlandse btw verlopen de
teruggaafprocedures verre van
vlekkeloos. Dat kan al snel tot
liquiditeitsproblemen leiden.
Daarom is staatssecretaris Weekers
(Financiën) met een regeling
gekomen waarbij ondernemers
tijdelijk om uitstel van betaling van
belastingschulden kunnen
verzoeken. Daarnaast gaat de
Belastingdienst een coulancerente
vergoeden aan ondernemers die te
lang op hun buitenlandse btwteruggaaf hebben moeten wachten.
De teruggaafprocedure werkt als
volgt. De Nederlandse ondernemer
dient een verzoek in via een speciale
internetsite van de Belastingdienst.
De Belastingdienst beoordeelt het
verzoek op volledigheid. Daarna
stuurt de Belastingdienst het naar de
lidstaat waar de btw is betaald. Die
lidstaat neemt het verzoek in
behandeling. Een lidstaat moet zijn
beslissing om een teruggaafverzoek
toe te kennen of af te wijzen,
mededelen binnen vier maanden na
de technisch correcte ontvangst van
een verzoek. Als het stellen van
nadere vragen nodig is, kan de
termijn van vier maanden worden
verlengd. Indien een lidstaat de
teruggaaf toekent, betaald die
lidstaat het terug te betalen bedrag
rechtstreeks uit aan de Nederlandse
ondernemer.

Afschaffing regeling
rittenregistratie bestelauto’s op
komst
Staatssecretaris Weekers
(Financiën) wil de rittenregistratie
voor bestelauto’s (bedoeld om de
bijtelling voor privégebruik)
afschaffen. Weekers schrijft in een
brief aan de Tweede Kamer dat hij

in juni van dit jaar met een
zogenaamde autobrief zal komen
waarin voorstellen zullen worden
opgenomen voor een alternatieve
regeling, zonder rittenregistratie.
Deze voorstellen zullen in nauw
overleg met de sector worden
uitgewerkt. Daarbij zal ook worden
gekeken naar de bijtelling voor de
bestelauto van de zelfstandige
zonder personeel.
Bij de uitwerking van een regeling
waarbij de rittenregistratie
achterwege kan blijven, kan echter
niet voorbij worden gegaan aan
mogelijk budgettaire effecten van
een dergelijke regeling. Dergelijke
effecten dienen generiek dan wel
specifiek binnen de groep van
bestelauto’s te worden opgevangen,
bijvoorbeeld door het aanpassen van
tarieven in de
motorrijtuigenbelasting of het
aanpassen van de belasting van
personenauto’s en motorrijwielen.
Fiscale aftrek pensioenpremie
zzp’ers naar 10 jaar
Zzp’ers kunnen binnenkort langer
fiscaal gefaciliteerd meeliften in de
pensioenregeling van het bedrijf
waar ze het laatst in loondienst
waren. Staatssecretaris Weekers
(Financiën) is van plan de maximale
termijn voor de fiscale
aftrekbaarheid van pensioenpremies
te verlengen van 3 naar 10 jaar.
Het is de bedoeling dat de langere
termijn voor de fiscale faciliteit in
2012 ingaat. Zzp’ers kunnen dan
maximaal 10 jaar de pensioenpremie
fiscaal aftrekken. Voor zzp’ers in
Nederland betekent dat een forse
verbetering van hun
pensioenwaarden.
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In 2011 € 1.500 BPM-korting op
Euro-6 dieselpersonenauto’s
Sinds 1 januari 2011 moet elke
nieuwe dieselpersonenauto zijn
voorzien van een affabriekroetfilter
op grond van de dan geldende Euro5 norm. Nederland maakt gebruik
van de
mogelijkheid
om vanaf 1
januari 2011
Euro-6
dieselpersonenauto’s fiscaal te
stimuleren.
De stimulering mag blijven bestaan
totdat de Euro-6 norm verplicht
wordt (per 1 september 2015). Deze
stimulering houdt in dat in 2011
voor een Euro-6 dieselpersonenauto
een korting op de BPM geldt van €
1.500, in 2012 € 1.000 en in 2013 €
500.
Belastingdienst pakt gesjoemel
met kassa’s aan
De Belastingdienst waarschuwt
ondernemers die omzet manipuleren
met zogeheten afroommodules op
hun kassa, dat zij een boete riskeren
van 100% bovenop de
belastingaanslag. Met een
afroommodule kunnen ondernemers
delen van hun omzet op de kassa
aanslaan zonder dat het voor de
Belastingdienst zichtbaar is.
Eerder ontdekte de FIOD dat een
kassaleverancier uit Almere kassa’s
verkoopt met zo’n afroommodule.
Uit een steekproef van de
Belastingdienst onder gebruikers
van deze kassa’s bleek dat 15 %van
de mbk-ondernemers de omzet
manipuleert. Bij
coffeeshopeigenaren bleek 1 op de 3
ondernemers een deel van de omzet
te verzwijgen. Eén coffeeshop
verzweeg jaarlijks bijna een miljoen
euro aan inkomsten. Wanneer
ondernemers vrijwillig aangeven dat
ze op die manier omzet hebben

verzwegen, blijft de boete beperkt
tot maximaal 30 %. Bovendien
kunnen 2009 en 2010 boetevrij
worden afgewikkeld. Ondernemers
die gebruik willen maken van deze
tijdelijke kans om alsnog eerlijk
belastingaangifte te doen, kunnen
zich sinds deze week melden op
kassa@belastingdienst.nl.
Staatssecretaris Weekers
(Financiën) is blij dat de meeste
ondernemers hun omzet netjes
bijhouden. Maar ondernemers die
sjoemelen met kassa’s moeten goed
beseffen dat de Belastingdienst deze
trucjes kent. Fraudeurs die omzet
blijven verzwijgen worden keihard
aangepakt. De Belastingdienst
beschikt over informatie dat ook
andere leveranciers dit soort
modules inbouwen. Daarom voert
de Belastingdienst overleg met de
branche om te komen tot eerlijke
kassasystemen.
Nieuwe regels rond vakantie en
ziekte
Om de werknemers te stimuleren
hun vakantiedagen écht op te
nemen, wordt een vervaltermijn van
zes maanden (nu nog 5 jaar)
ingevoerd. De wettelijke
verlofdagen moeten straks dus
binnen 18 maanden (het opbouwjaar
+ zes maanden) oftewel vóór 1 juli
van het volgende jaar worden
opgenomen. Deze dagen vervallen
niet als een werknemer kan
aantonen dat hij om privéredenen of
als gevolgd van drukte op het werk
redelijkerwijs geen verlof kon
opnemen. De verjaringstermijn van
bovenwettelijke vakantiedagen blijft
5 jaar.
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In het kort komt de wijziging hierop
neer:
-

-

-

-

-

-

Langdurige zieke
werknemers bouwen meer
vakantiedagen op dan in de
huidige situatie;
Het moet makkelijker en
vanzelfsprekender worden
tijdens ziekte vakantiedagen
op te nemen;
Wettelijke dagen krijgen
een vervaltermijn van 6
maanden na het
opbouwjaar;
Bovenwettelijke dagen
houden de verjaringstermijn
van 5 jaar;
Nieuw opgebouwde
wettelijke dagen vervallen
het eerst;
Afspraken blijven mogelijk.

Verder geldt dat een zieke
werknemer volgens de huidige
wetgeving alleen dagen
opbouwt over de laatste 6
maanden van zijn ziekteperiode.
Bij een ziekte van 2 jaar, bouwt
hij dus 10 wettelijke dagen op.
Bij de nieuwe situatie zal een
fulltime werknemer voortaan 40
wettelijke dagen hebben bij een
ziekteperiode van 2 jaar.
Het is de bedoeling dat de
nieuwe regeling op 1 april 2011
ingaat.

Wat niet veranderd is dat bij het
einde van het dienstverband niet
opgenomen vakantiedagen
moeten worden
uitbetaald.

In de huidige situatie heeft elke
fulltime werknemer heeft bij
een werkweek van 40 uur recht
op 20 vakantiedagen, de
zogeheten wettelijke dagen. Bij
parttimers wordt dit berekend
naar rato. De meeste
werknemers hebben daarnaast
vaak nog recht op extra dagen,
de zogeheten bovenwettelijke
dagen.
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