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Beste relatie,
- Bent u bezig met een technisch
en vernieuwend project, waarvoor
u de financiering lastig rond
krijgt? Dan heeft het Ministerie
van Economische Zaken goed
nieuws voor u.
- Uw kind is lekker bezig met
sporten en u vraagt zich langs
de zijlijn misschien wel eens af
wat de mogelijkheden zijn om
uw kind of het team fiscaalvriendelijk te sponsoren.
- Eigen bijdrage voor duurdere
auto toch aftrekbaar?
Dat zijn zo maar drie van de 10
interessante onderwerpen in onze
eerste PROBAAT-Nieuwsbrief
in 2006. Mocht u vragen hebben
over één van de onderwerpen in
deze uitgave of over andere
overige financiële zaken dan kunt
u, zoals altijd, bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,

Dagomzet gestolen! Wat nu?
Wat zijn nu de ﬁscale gevolgen wanneer de dagomzet van een bedrijf wordt
gestolen? Van belang hierbij is onder
meer wie de diefstal uit de kassa heeft
gepleegd.
Wanneer een klant van het bedrijf
ervandoor is gegaan met de opbrengst,
dan is het voor het bedrijf van belang dat
er aangifte bij de politie wordt gedaan.
Bij een eventueel geschil met de Belastingdienst, versterkt een aangifte de
positie van de ondernemer. De ﬁscus
kan de diefstal bijvoorbeeld als onttrek-

king opvatten, als uit de administratie
niet kan worden opgemaakt wat er nu
met de opbrengst is gebeurd. Mogelijk
gevolg hiervan is, dat de bewijslast wordt
omgedraaid. Over de behaalde omzet
moet gewoon BTW worden afgedragen.
De omzet is nu eenmaal gemaakt, dat
het geld is gestolen brengt hierin geen
verschil. Dit is anders ten aanzien van de
vennootschapsbelasting c.q. inkomstenbelasting. Er is immers geen opbrengst
meer.
Vervolg artikel op pagina 2

De maatschapsleden:
F.M. Ruhé AA en P. Herrebout AA

Vóórﬁnanciering BPM niet meer nodig
Weliswaar krijgt u als ondernemer de
vóórgeﬁnancierde BPM voor een auto
met grijs kenteken teruggestort, maar u
bent het geld wel een maand kwijt. Dat
kunt u wel beter besteden. Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft na signalen
uit de praktijk bepaald, dat ondernemers
een auto met grijs kenteken kunnen
kopen zonder dat zij BPM betalen. Dus

het onnodig rondgaan van uw geld gaat
tot het verleden behoren. Voorwaarde
blijft wel dat de koper aan de verkoper
een verklaring van de Belastingdienst
overhandigt waaruit blijkt dat er sprake
is van ondernemerschap. Nog wel even
geduld hebben, want de voorbereidingen
voor deze wijziging nemen nog een aantal maanden in beslag. •

Meer dan 12
miljoen euro aan
‘uitdagerskrediet’
beschikbaar
Bent u bezig met een technisch en
vernieuwend project, waarvoor u de
ﬁnanciering lastig rond krijgt? Dan
heeft het Ministerie van Economische
Zaken goed nieuws voor u. Minister
Brinkhorst trekt in 2006 12,2 miljoen
euro uit voor Nederlandse MKB-bedrijven die ‘risicovolle’ innovatieprojecten
gaan uitvoeren.

Vervolg artikel van pagina 1
Kon een van de werknemers de vingers
niet uit de kas houden? Dan zal de werkgever doorgaans proberen het gestolen
geld terug te krijgen van desbetreffende
werknemer. Als de werkgever het erbij
laat zitten, kan de ﬁscus het geld voor de
werknemer aanmerken als loon uit dienstbetrekking en zijn er dus loonbelasting en
premies sociale verzekeringen verschuldigd. Als de directeur-grootaandeelhouder
zelf de dagopbrengst verdonkeremaant,
dan kan het geld worden gezien als loon

Uw kind ﬁscaalvriendelijk sponsoren

Bedrijven die een dergelijke uitdaging
aangaan kunnen voor een derde van de
ontwikkelingskosten van een project een
lening aanvragen uit het ‘uitdagerskrediet’. Er geldt een maximumbijdrage van
één miljoen euro.
De minimumomvang van een project is
vastgesteld op € 300.000; de kleinste bijdrage van de overheid is dus € 100.000.
Daarnaast is de voorwaarde gesteld dat
een project de potentie heeft te leiden tot
substantiële en snelle groei (minimaal 2050 procent per jaar) van de onderneming,
in omzet en/of aantal medewerkers.
Verder is de eis gesteld dat een project
een vergaande innovatie laat zien en
met kop en schouders uitsteekt boven
concurrerende producten. Ook moeten
de ﬁnanciële risico’s van het project de
draagkracht van de onderneming te
boven gaan. Aanvragen voor een ‘uitdagerskrediet’ kunnen sinds 15 februari
2006 ingediend worden bij SenterNovem,
dat de regeling uitvoert in opdracht van
het Ministerie van Economische Zaken. •

of als dividend. Wordt het geld aangemerkt als dividend, dan wil de ﬁscus
graag logischerwijs dividendbelasting
ontvangen. Als de Belastingdienst het
gestolen geld als loon bestempelt, dan
is het bedrag voor de vennootschapbelasting aftrekbaar, maar privé belastbaar met inkomstenbelasting. Als uit
de administratie niet duidelijk naar voren
komt of nu sprake is van loon of dividend, dan gaat de ﬁscus ervan uit dat
het gaat om dividend. Simpelweg omdat
een dividenduitkering de staat meer
oplevert. •

Uw kind is lekker bezig met sporten en u
vraagt zich langs de zijlijn misschien wel
eens af wat de mogelijkheden zijn om
uw kind of het team ﬁscaalvriendelijk te
sponsoren.
Dit kan, maar daar is wel een aantal
voorwaarden aan verbonden. Zo moet
de sponsoring een zakelijk doel hebben.
Uitbreiding van de naamsbekendheid
is hier een voorbeeld van. Wanneer uw
kind door heel het land aan wedstrijden
deelneemt en u een lokaal opererend
bedrijf bestiert, dan zal het vergroten van
de naamsbekendheid niet snel als doel
dienen. De kosten moeten verder ook
in verhouding staan met het nut van
de sponsoring. Een sponsoractie die
€ 10.000 kost en u naar schatting maar de
helft oplevert, is doorgaans niet aftrekbaar.

De rechtbank Arnhem heeft op 7 december 2005 over een dergelijke situatie een
uitspraak gedaan. Een vader, ondernemer
van beroep, sponsort het kartingteam van
zijn zoon. De vader brengt de door hem
betaalde sponsorbedragen voor de kart
en een bestelbus als ondernemingskosten
in aftrek. De inspecteur is het hier niet
mee eens. Hij stelt dat de ondernemer de
uitgaven uitsluitend heeft gegaan om persoonlijke redenen. Hij wil de aftrek van de
kosten geheel schrappen. De rechtbank is
het niet eens met de inspecteur en meent
dat er wel degelijk een prestatie ten
behoeve van de onderneming tegenover
staat. Op de helm, kleding, de kart en de
bestelbus staan immers reclameteksten
van de onderneming. Overigens vindt
de rechtbank wel dat de kosten in geen
verhouding stonden tot het nut van de
kosten. De ondernemer en de inspecteur
hebben echter beiden niet aangegeven
welke kosten een ondernemer zou hebben
moeten maken om de naamsbekendheid
van de onderneming te vergroten.
De rechtbank heeft daarom zelf bepaald
dat een aftrek van 25% van de kosten
is toegestaan.
Heeft u plannen op sponsorgebied?
Maakt u dan een afspraak met ons. Dan
bekijken we samen welke mogelijkheden
er voor u zijn. •

Fiscus houdt termijn dividendbelasting strikt in de gaten
Het is raadzaam, goed de termijnen
van aangifte en betaling van dividendbelasting in de gaten te houden. De
Belastingdienst is zeer gespitst op
overschrijdingen van de termijnen.
Al bij de eerste overschrijding kunnen
ondernemingen een boete verwachten.
Zo bleek onlangs uit een uitspraak van
het gerechtshof in Den Bosch.
Wegens te late betaling en aangifte
legde de inspecteur een bedrijf een
verzuimboete op van € 4.537. Aan haar
aandeelhouder had de B.V. in 2001
ruim € 130.000 dividend uitgekeerd.
De inspecteur ontving de aangifte en
de betaling op 31 augustus 2002.
Deze waren beide te laat. De B.V. was
van mening dat het slechts ging om een
eerste late betaling. Een mededeling
hierover doen was volgens de B.V. door
de inspecteur toegestaan, een boete
opleggen niet. Het Hof deelde de mening

Eigen bijdrage voor
duurdere auto toch
aftrekbaar?
U heeft als werkgever normen vastgesteld
die bepalen hoe duur de auto van de
zaak mag zijn. Een van uw werknemers
wil graag een auto uit een duurdere
klasse rijden of wenst meer accessoires.

van het bedrijf echter niet en gaf de
inspecteur gelijk. Volgens de regels van
de ﬁscus ontstaat bij late aangifte van
dividendbelasting een schuld wanneer
de opbrengst van aandelen en dergelijke
vrijkomt. Wel verleende het gerechtshof
een vermindering wegens overschrijding
van de redelijke termijn. •

U gaat akkoord, maar brengt de extra
kosten wel in rekening bij de werknemer,
bijvoorbeeld door het verhogen van de
vergoeding die de werknemer betaalt
voor het privé-gebruik. In de praktijk
bestaat discussie over de vraag of deze
extra bijdrage in mindering mag worden
gebracht op het autokostenforfait. De
Belastingdienst neemt de discussie weg
door een mededeling in het Handboek
loonhefﬁngen 2006. In dit handboek
staat dat ook een hogere eigen bijdrage
in verband met de keuze voor een auto
uit een duurdere klasse in aftrek kan
worden gebracht. •

Pas op met alimentatie afkopen
vóór de scheiding

We hopen uiteraard dat u in lengte
van jaren gelukkig getrouwd blijft.
Maar wanneer u gaat scheiden, kunt
u de alimentatie afkopen. Deze afkoopsom is aftrekbaar, maar het moment
van de formele totstandkoming van de
scheiding, lees: het inschrijven van de
scheiding bij de burgerlijke stand, is
erg belangrijk.

Het beste kunt u wachten tot de scheiding helemaal rond is en dan de afkoopsom overmaken aan uw ex-echtgenoot.
Dan weet u zeker dat u recht heeft op
aftrek. Het komt echter geregeld voor
dat de afkoopsom al vóór de scheiding
is betaald. Dit hoeft voor de teruggave
sinds kort geen probleem op te leveren,
mits de echtscheiding ten tijde van de
aangifte is ingeschreven bij de burgerlijke
stand.
Tot vorig jaar gold, dat afkoopsommen
pas voor teruggave in aanmerking
kwamen, wanneer de scheiding een voldongen feit was. Betalingen mochten dus
alleen aan ex-echtgenoten plaatsvinden.

En dit was een belangrijke voorwaarde.
Zo ondervond ook een man die als
voorschot een bedrag van ruim zes ton
aan zijn vrouw overmaakte. De scheiding
had echter nog niet daadwerkelijk plaatsgevonden. Het Hof Amsterdam oordeelde
dat op het moment van betaling de
vrouw formeel nog zijn echtgenote was.
Het bedrag was pijnlijk genoeg niet
aftrekbaar.
De voorwaarden zijn sinds dit jaar dus
verruimd. Ten slotte nog een tip: controleer zélf bij de burgerlijke stand of
de scheiding daar bekend is. Advocaten
willen nog wel eens vergeten om de
uitspraak in te schrijven. •

BTW arbeidsintensieve diensten blijft laag
Dankzij een akkoord dat vorige maand
tijdens de raad Economische en Financiële
Zaken, afgekort tot Ecoﬁn, is bereikt,
kunnen de huidige lage btw-tarieven
voor kappers, schilders en andere dienstverleners blijven bestaan tot eind 2010.
Na een week van intensieve besprekingen
op Europees niveau is Polen alsnog
akkoord gegaan met het compromis.
Nederland kent sinds 2000 een btw-tarief
van 6 procent in plaats van 19 procent.

Dit geldt voor onder meer ﬁetsenmakers
en schilders. Als er geen akkoord zou zijn
bereikt, zou Nederland per direct het lage
tarief moeten afschaffen. Met alle gevolgen voor de prijzen van bijvoorbeeld een
knipbeurt of de tarieven van de ﬁetsenmaker. De raadsformatie Economische
en Financiële Zaken vergadert doorgaans
één keer per maand. Nederland kan in
deze Raad onder meer vertegenwoordigd
worden door minister Gerrit Zalm. •

Bijdrage kinderopvang binnenkort verplicht?
Minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid bereidt een wetsvoorstel
voor om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht te
stellen. Of het daadwerkelijk komt tot een
wettelijke verplichting hangt af van de
resultaten van een onderzoek in mei naar
de mate waarin werkgevers ﬁnancieel bijdragen aan de kosten voor kinderopvang
van hun werknemers. Onderzocht wordt
hoeveel procent van de werknemers een
beroep kan doen op een ‘volwaardige’
regeling. Dit betekent dat een werknemer
aanspraak moet kunnen maken op een
vergoeding van ten minste een zesde deel
van de kosten voor opvang van kinderen
tot en met de basisschoolleeftijd. Bij de
behandeling van de Wet kinderopvang is
als doel gesteld dat 90 procent van de
werknemers in 2008 een volwaardige

bijdrage moet krijgen. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen zicht op is, dat
dit in 2008 gehaald zal worden, dan
wordt het wetsvoorstel ingediend. De
bewindsman heeft er vertrouwen in dat
sociale partners hierin zullen slagen, maar
wil toch een reservelijn bouwen. De Wet
kinderopvang gaat er vanuit dat ouders,
de beide werkgevers en de overheid
gezamenlijk de kosten voor kinderopvang
betalen, omdat kinderopvang in ieders
belang is. Op uitdrukkelijk verzoek van
de werkgeversorganisaties en de bonden
is eerder afgesproken dat zij samen aan
de CAO-tafel bepalen hoe de kosten voor
de opvang worden verdeeld. De onderzoeksresultaten zijn naar verwachting in
juni beschikbaar. Minister De Geus streeft
ernaar voor het zomerreces een deﬁnitieve beslissing te nemen. •

Foutje bijtelling
BPM-vrije
accessoires levert
mogelijk voordeel op
Als u een auto van de zaak rijdt, dan
mag u voor de jaren 2004 en 2005
de waarde van BPM-vrije accessoires
buiten beschouwing laten bij de aangifte
inkomstenbelasting. In een besluit uit
2004 is een foutje geslopen waardoor
BPM-vrije accessoires niet tot de ﬁscale
waarde van de auto van de zaak worden
gerekend.
De accessoires waar het om gaat zijn
bijvoorbeeld cruisecontrol, boordcomputer, lpg-installatie en navigatiesysteem.
De voorzieningen moeten in de auto zijn
aangebracht voordat deze een kenteken
kreeg, veelal in de fabriek.
Door een lagere ﬁscale waarde van hun
auto, hebben leaserijders een voordeel
dat kan oplopen van enkele tientjes tot
een paar honderd euro. Het besluit is
met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken. Voor 2006 moet er dus gewoon
worden bijgeteld over de oorspronkelijke
cataloguswaarde inclusief accessoires.
Tegen aanslagen Inkomstenbelasting
2004 en 2005 die nog niet onherroepelijk
vaststaan en waarbij in de aangifte rekening is gehouden met deze BPM-vrije
accessoires, kan door deze fout met
succes bezwaar worden aangetekend! •

Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

