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Fiscale boete Top 10 (Deel 6):
De komende maanden zullen wij telkens één onderdeel van de fiscale boete Top 10 belichten.
In deze Nieuwsbrief deel 6: vergoeding / verstrekking van niet zakelijke maaltijden.
Van maaltijden wordt bijna altijd gezegd dat deze een zakelijk karakter hebben. Dat is prima, want dan zijn de
kosten aftrekbaar, of zoals vaak wordt gezegd, de zaak betaalt.
De vraag is echter of de maaltijden altijd wel een zakelijk karakter hebben. Bij voorbeeld een maaltijd in een
weekend heeft vaak geen zakelijk karakter, want zo is de redenatie van de Belastingdienst, in het weekend
neemt men rust, en in die rustperiode horen geen zakelijke besprekingen tijdens een maaltijd,
uitzonderingen(!) daargelaten. Ook net dat ene kinderijsje op de nota kan het karakter van het diner verraden.
Wat dacht U van de dagelijkse lunch, al dan niet met z’n allen zonder dat van het personeel een vergoeding
wordt gevraagd.
Kortom, een diner of lunch is pas zakelijk zodra het een zakelijk karakter heeft.
Als een diner of lunch puur en alleen tot meerdere glorie van U zelf wordt gehouden dan ontbreekt ook het
zakelijke karakter, terwijl een overdadig diner of lunch ook door de fiscale aftrekbeperking kan worden
geraakt.
De top 10:
1.De mobiele telefoon
2.De vaste kostenvergoeding
3.Parkeerkosten en de privé auto
4.Het genietingsmoment
5.Werkkleding wat geen werkkleding is
6.Vergoeding / verstrekking van niet zakelijke maaltijden
Kilometerheffing gedoemd te mislukken:
De PvdA denkt dat de plannen voor de kilometerheffing die minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) na
de zomer aankondigt, tot mislukken zijn gedoemd. PvdA-Kamerlid Lia Roefs zegt in het AD, te weten welke
twee alternatieven Eurlings bekend gaat maken. "Eurlings studeert op een kilometerheffing alleen voor
vrachtwagens, of op een heffing voor iedereen, maar dan op snelwegen", zegt Roefs. "Beide plannen zijn veel
te mager en willen wij absoluut niet”. De PvdA noemt een heffing specifiek voor trucks 'een ordinaire
belastingmaatregel'. "De files verminderen daardoor niet, want trucks moeten toch de weg wel op,
kilometerheffing of niet".
Ook een kilometerheffing op alleen snelwegen helpt niet, denkt de partij. "De Nederlandse automobilist is niet
gek en gaat dan van sluiproutes gebruikmaken".
De sociaaldemocraten vinden het een beter plan in de gehele Randstad een heffing in te voeren. "Of laat
automobilisten op een fileknelpunt eerst vrijwillig een kilometerheffing betalen”. Bestuurders die dat doen
moeten wel financieel tegemoet worden gekomen omdat zij ook nog gewoon wegenbelasting en
aanschafbelasting betalen, schrijft de krant.
De ChristenUnie zegt in het dagblad dat de heffing beter in het hele land kan worden ingevoerd, in plaats van
alleen in de Randstad. De coalitiepartij denkt dat het anders 'veel te ingewikkeld' wordt. Het CDA denkt dat
het niet meer lukt de kilometerheffing voor 2012 in te voeren.
(bron: accountingweb)
Bewaarplicht (financiële)administratie:
Zo langzamerhand weet elke ondernemer dat hij of zij een bewaarplicht heeft van alle stukken dit voor een
termijn van minimaal zeven jaren.
Onlangs is er een arrest gewezen waarvan wij U de essentie niet willen onthouden, en waarmee wij dus het
belang van de bewaarplicht willen aangeven. De kwestie speelt over de jaren 1999, 2000 en 2001 dus de
bedragen staan vermeld in Hollandse Guldens!
“Door een horecaondernemer worden na de verwerking en controle van zijn dagontvangsten, waarbij ook pof
opbrengsten zitten, de kassabonnen en de voor de berekening van de dagontvangsten overige benutte
bescheiden niet bewaard. Dat leidt tot de berekening door de controleambtenaar van een theoretische omzet,
die een navordering van Inkomstenbelasting oplevert over meer winst in 1999 van fl. 390.581,-- en in 2000
van fl. 499.671,--.

De correctie voor de aanslag 2001 bedraagt fl. 545.944,-- meer winst. Met omkering van de bewijslast wijst de
Rechtbank alle bezwaren van de ondernemer tegen deze winstberekening af.
Wel matigt zij de boete tot 30% vanwege de financiële nood waarin de ondernemer door deze aanslagen
terechtkomt”.
Mogelijk belastingvoordeel voor beveiligde winkel:
Het aantal winkelovervallen is na een jarenlange daling plotseling weer gestegen. De stijging alleen voor dit
jaar is al 30 procent, en de regeringspartijen vinden dat de stijging weer naar een daling moet worden omgezet.
Zij menen dan ook dat winkeliers door middel van een belastingkorting gestimuleerd moeten worden om over
te gaan tot het (verder) beveiligen van hun winkel, en dan niet alleen de goederen maar ook het personeel.
Op zich een prima voorstel, de vraag is echter of de winkeliers met een belastingkorting echt over de brug te
krijgen zijn. Naar onze mening zijn er meer prikkels voor nodig en het zou ook vanuit een kostenaspect te
overwegen zijn om de criminaliteit grootschaliger aan te pakken.
Te denken valt aan een gezamenlijke inkoop van camera’s en toebehoren via een overkoepelende organisatie
of via een winkeliersvereniging. Ook het gezamenlijk inzetten van gespecialiseerde beveiligingsbedrijven zal
meer zoden aan de dijk zetten.
Hoe dan ook, het is een absoluut punt van zorg en van aandacht!
Opnieuw aanleveren van loongegevens:
Op het moment dat U dit leest is ons kantoor druk in de weer om voor die cliënten die daarvoor een
uitnodiging van de Belastingdienst hebben ontvangen, de loongegevens boekjaar 2006 opnieuw bij de
Belastingdienst aan te leveren. De Belastingdienst had hier om verzocht omdat zij blijkbaar de gegevens niet
kunnen verwerken of simpelweg kwijt zijn geraakt. Een kostenvergoeding wordt door de Belastingdienst niet
gegeven, wel een vriendelijke excuusbrief. Omdat de Belastingdienst niet overgaat tot het verstrekken van een
kostenvergoeding, zullen wij U ook voor deze extra werkzaamheden niet doorbelasten.
Belastingvrij gebruikmaken van zgn. Blackberry’s of andere smartphones:
Werknemers kunnen binnenkort belastingvrij gebruikmaken van hun Blackberry of andere smartphones.
Een officieel besluit van Staatssecretaris De Jager van het Ministerie van Financiën hierover wordt deze week
verwacht. Gewone mobiele telefoons die voor minimaal tien procent zakelijk worden gebruikt zijn al langer
belastingvrij. Mensen met een smartphone kunnen tot op heden niet van deze fiscale regeling profiteren,
omdat smartphones, zoals de Blackberry, op dit moment nog worden beschouwd als een PDA. Dat is een
mobiele minicomputer waarbij de telefoonfunctie ondergeschikt is.
Voor computers geldt pas een fiscale vrijstelling als ze voor minimaal negentig procent zakelijk worden
gebruikt.
Met het besluit van De Jager komt hier verandering in. Een Blackberry die minimaal tien procent voor
zakelijke doeleinden wordt gebruikt, geldt voortaan niet meer als privé voordeel. De werknemer hoeft over de
waarde van het apparaat geen belasting meer te betalen.
Dit besluit gaat officieel in op 22 augustus, aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën.
Inhoudingsplicht Loonheffingen 2008:
Met ingang van 2008 hoeven vennootschappen, waar alleen directeuren grootaandeelhouders in dienst zijn die
niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, geen aangiftes loonheffingen meer te dienen.
De directeuren grootaandeelhouders dienen dan zelf de afdracht inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bedrage Zorgverzekeringswet te gaan betalen. In de
nieuwsbrief van oktober komen wij nog hierop terug.
Binnenkort ontvangen deze vennootschappen een opgaaf Loonheffingen, waarin kenbaar gemaakt kan worden
om welke directeuren het gaat. Deze opgaaf willen wij graag zo spoedig mogelijk, getekend van u ontvangen,
zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen richting de belastingdienst.
Eerste contouren lastenverzwaring:
Juist vandaag zijn de eerste contouren van de lastenverzwaring zichtbaar geworden. Het was de minister van
Financiën (Wouter Bos) die in een televisie interview aangaf dat het privégebruik auto zwaarder belast zal
worden. Sowieso zullen ook de accijnzen voor drank en voor tabak fors stijgen.
Was aan het begin van deze kabinetsperiode het grote uitdelen begonnen, thans liggen er vergevorderde
plannen om het “uitgedeelde geld” via lastenverzwaring voor het bedrijfsleven weer terug te halen. Wij kijken
uit naar Prinsjesdag 2007.
Enquêteformulier Dinkla & Dinkla Nieuwsbrief:
Onlangs hebben wij U een enquêteformulier toegezonden. Het merendeel hebben wij gelukkig terug
ontvangen, echter nog niet alles. Als U het formulier nog niet heeft teruggezonden dan bij dezen het verzoek
om dat alsnog te doen. In de Nieuwsbrief oktober zullen wij de uitkomsten publiceren.
Wilt U meer weten over deze Nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar dinkla@dinkla.nl

U mist een editie van de Nieuwsbrief, of U wilt nog meer nieuws, kijk op: www.dinkla.nl
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed blijven vergissingen mogelijk en, mede op grond van het
informatieve karakter van deze Nieuwsbrief, kunnen wij, de redactie en uitgever daarvoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32045794
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs

