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Digitaal aanvragen VAR:
Ook bij de Belastingdienst begint het besef te groeien dat de bergen papier verleden tijd moeten zijn.
Dit wordt onder andere ingegeven door de wens van de Belastingdienst om steeds “groener” te willen
functioneren, maar ook om de stroom van gegevens enigszins beheersbaar te houden.
Zo is op 22 september jl. de mogelijkheid geopend om digitaal een VAR aan te vragen. Wij zien
voordelen, maar ook nadelen. Het nadeel voor U, als U gebruik maakt van derden voorzien van een
VAR, is wel dat het moeilijker wordt om te checken of de aanvrager wel op de juiste gronden de
juiste VAR heeft aangevraagd.
Ten aanzien van het VAR dossier hebben wij al meerdere keren aangegeven dat de kopie aanvraag
daarvan een onderdeel moet zijn. Ons advies in dezen is blijvend te vragen naar de kopie van de
aanvraag.
Het (complete) VAR dossier zou er naar onze mening als volgt uit moeten zien:
1.
2.
3.
4.
5.

Kopie van de aanvraag
Kopie van de VAR zelf
Kopie van een geldig ID bewijs
Recent uittreksel Handelsregister
Overige correspondentie

De VAR kent binnenkort een geldigheid van 3 jaren. Dat wil ook zeggen dat de Belastingdienst
gedurende die periode mogelijk niet wordt gekend in wijzigingen met betrekking tot de eventueel
eerder afgegeven VAR. De verantwoordelijkheid van de juistheid van de VAR blijft evenwel bij U
liggen, in het geval U gebruik maakt van derden met een VAR.
Moraal van deze laatste opmerking is wel dat U zeer op Uw hoede moet zijn, er is nog steeds erg veel
kaf onder het koren!
Nieuwe Handelsregisterwet:
Al eerder hebben wij U er op gewezen dat er onlangs een nieuwe Handelsregisterwet is ingegaan. De
Kamer van Koophandel c.q. het Handelsregister wordt vanaf die datum gezien als de locatie voor de
basisregistratie van alle(!) ondernemingen. Hier valt dus ook Uw bedrijf onder. Had U wellicht nog
een vrijstelling om zich niet in te schrijven, die vrijstelling is dus NIET meer van toepassing.
Ter completering van ons dossier ontvangen wij graag een uittreksel van het Handelsregister zodra U
zich heeft ingeschreven. Ter completering van het boventaande is nog van belang dat U het
inschrijvingsnummer ook vermeldt op al Uw correspondentie, zoals brieven, facturen en e-mail etc.
Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2008:
Het percentage dat de Belastingdienst met ingang van het vierde kwartaal 2008 gaat hanteren, is
verhoogd van 5.15 naar 5.45 procent.
Traditionele sluitingskantoor Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs:
Al sinds jaar en dag is ons kantoor op de laatste vrijdag van de maand oktober gesloten. Dit jaar valt
de laatste vrijdag ook op de laatste dag van de maand i.c. 31 oktober 2008. Die dag zijn wij
bereikbaar per mobiele telefoon onder nummer (0654) 906 501 alsmede per telefax (035) 694 22 37
en vanzelfsprekend ook per e-mail.

INKOMSTENBELASTING SPECIAL:
Wegvallen van de aftrek buitengewone uitgaven:
De Staatssecretaris van het Ministerie van Financiën heeft al in het jaar 2007 te kennen gegeven van
de aftrek van buitengewone uitgaven (zeg maar ziektekosten) af te willen.
Al sinds de implementatie van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 heeft deze aftrekpost geleid tot
een procesgang die zijn weerga niet kent. Letterlijk en figuurlijk zijn er hele boekenkasten over vol
geschreven, en nog steeds tot op de dag van vandaag wordt er over geprocedeerd.
Over hoe gecompliceerd de regeling kan zijn twéé voorbeelden:
1. De inrij-canta is een automobiel die vanuit de rolstoel wordt bestuurd. De Belastingdienst ziet
dit als een gewone auto en daarom is geen aftrek mogelijk, behoudens dan een afschrijving
over de aanpassing.
2. De opvouwbare electroscooter daarentegen wordt wel gezien als een buitengewone uitgave,
dus daarover mag volledig afgeschreven worden, en die afschrijving is weer aftrekbaar.
U ziet, het kan bizar uitpakken, en soms is er geen touw meer aan vast te knopen.
Met ingang van 1 januari 2008 werd er al een behoorlijke streep door de rekening gehaald door het
niet meer in aanmerking kunnen nemen van de verzekeringspremies voor ziektekosten.
Met ingang van 1 januari 2009 valt meer dan 90% van alle mogelijkheden weg.
Als U nog zaken wilt regelen die binnen de aftreksfeer van 2008 kunnen vallen, dan adviseren wij U
deze kosten ook in 2008 te laten vallen, dat wil ook zeggen dat die kosten ook in 2008 betaald
moeten zijn.
En toch is het niet allemaal “kommer en kwel”
Er zijn dit jaar nog wat interessante mogelijkheden die zeker het belichten waard zijn:
1. Depotstorting begrafeniskosten: Onder voorwaarden is het mogelijk om begrafeniskosten
vooraf in een depot te storten. Deze depotstorting kan gezien worden als een buitengewone
uitgave en als voldaan is aan alle voorwaarden kan de storting in aanmerking genomen
worden. Een fictief grensbedrag is circa € 6.590,--. Deze regeling is bedoeld voor de
belastingplichtige, de eigen partner en kinderen tot 27 jaar. Voor de fijnproevers: Artikel 6 lid
16.b Wet Inkomstenbelasting 2001.
2. Uitbuiten lage drempel: De drempel dit jaar om voor aftrek in aanmerking te komen is
1.65% van het zgn. Verzamelinkomen. Dit is het inkomen uit Box I (inkomen uit werk en
woning) vermeerderd met het inkomen uit Box II (inkomen uit aanmerkelijk belang) plus het
inkomen uit Box III (inkomen uit sparen en beleggen). Stel U heeft een Verzamelinkomen
van € 100.000,--, rekening houdende met een drempel van 1.65% dan zijn alle uitgaven
boven de € 1.650,-- aftrekbaar. Maar in het verlengde daarvan voor U een voorbeeld: Stel U
en Uw partner schaffen nog twéé brillen aan à € 600,--. Bij de eerder genoemde drempel geeft
dit een aftrek van € 1.192,--. Deze wonderbaarlijke berekening komt door het feit dat de
Belastingdienst U bij de aanschaf van een bril als chronisch zieke kwalificeert, waarvoor
weer een extra aftrekpost telt.
Moraal van dit alles, als U nog fiscaal wilt profiteren van aftrek van buitengewone uitgaven, dan is
2008 wel de laatste keer.

Giftenaftrek i.c.m. de ANBI beschikking:
Sinds 1 januari 2008 kennen wij in Nederland de zgn. ANBI beschikking (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Deze beschikking wordt afgegeven aan instellingen die volgens het Ministerie van
Financiën kwalificeren als instelling waarvoor de giften in aanmerking genomen kunnen worden.
Doet U giften aan een instelling, dan doet U er verstandig aan om te checken of die instelling over
een ANBI beschikt. Geen ANBI is gelijk aan geen giftenaftrek. Wel een ANBI is niet automatisch
een giftenaftrek, daarvoor moet het totaal bedrag van de giften boven een bepaalde drempel
uitkomen, en die drempel wordt weer berekend aan de hand van het Verzamelinkomen.
Wilt U wel aan een ANBI instelling schenken, maar niet worden gehinderd door de eerder genoemde
drempel, dan kunt U een mogelijkheid zoeken in het periodiek schenken. Een notariële akte is dan
wel vereist.
De laatste mogelijkheid willen wij U niet onthouden, namelijk, de mogelijkheid van geen ANBI
beschikking en mogelijk wel giftenaftrek. Gebleken is dat het Ministerie van Financiën het begin
2008 te druk had om alle ANBI beschikkingen op tijd gereed te hebben.
De instellingen die een aanvraag voor een ANBI voor 1 januari 2008 hebben ingediend, en zij
kwalificeren als een echte ANBI instelling, maar hebben tot op de dag nog geen ANBI beschikking,
mogen acteren alsof deze wel een ANBI beschikking hebben.
Voor meer informatie over de ANBI verwijzen wij U graag naar de site van de Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/

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
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