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Urenregistratie achteraf volstaat niet altijd voor de Belastingdienst:
Het globaal achteraf opmaken van dag- en weekstaten volstaat niet als bewijslast voor het
urencriterium. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.
Het is min of meer van algemene bekendheid dat het bijhouden van urenoverzichten en van
kilometeradministraties niet tot de grootste hobby’s behoren en daarom maar vaak wordt
“vergeten”.
Het is evenzo van algemene bekendheid dat als u wat wilt van de Belastingdienst, de
bewijslast op u rust. Anders gezegd, c.q. een voorbeeld: U wilt als zelfstandig ondernemer de
ondernemersaftrekposten in mindering brengen op uw inkomen uit werk en woning (Box I).
Daar is natuurlijk niets mis mee, maar de Belastingdienst kan daar vragen over stellen, en dat
soort vragen gaan in 9 van de 10 gevallen altijd over urenregistraties.
Het achteraf opmaken van een urenadministratie is een schier onmogelijke klus, dus bezint
eer ge begint.
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Onjuiste melding van de Belastingdienst:
Half juni 2017 heeft u ongetwijfeld een brief van de Belastingdienst ontvangen dat de
toezending van elektronische kopie aanslagen op verzoek van ons kantoor is gestaakt.
Op voorhand kunnen wij u melden dat de brief per ongeluk is verzonden, en gelukkig heeft
het zich niet alleen tot ons kantoor beperkt. Er zijn er enkele miljoenen verzonden.
Volgens informatie van de Belastingdienst zal de fout door hun zelf worden hersteld.

Kopie aanslagen:
In het verlengde van het bovenstaande is en blijft het raadzaam dat als u een aanslag ontvangt
u deze naar ons ter controle op de e-mail zet.
Ultimate Beneficial Owners Register / UBO register:
Op last van de Europese Unie moeten alle EU landen op korte termijn een UBO register
aanleggen. Het UBO register komt voort uit een EU-antiwitwasrichtlijn. Met een UBO wordt
bedoeld een uiteindelijke belanghebbende.
Allemaal mooie woorden, goede voornemens en goede doelen maar het zal Nederland niet
zijn om daar toch weer een schepje bovenop te leggen, en juist dat schepje gaat er voor zorgen
dat de geplande implementatiedatum in ieder geval door Nederland niet gehaald zal worden.
Nederland probeert het register zo transparant te maken dat er een te zware inbreuk wordt
gemaakt op het privacy recht.
Natuurlijk moeten zaken als financiering van terrorisme en witwassen met alle mogelijke
middelen bestreden worden, maar er zijn ook grenzen aan de mogelijke middelen.
Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding:
Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit
is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag (Wml). Daar staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit
hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere
verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018.
Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook
op vakantiebijslag over zijn overwerkloon.
Werknemers verliezen wettelijke vakantiedagen per 1 juli:
Per 1 juli 2017 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2016 hebben
opgebouwd. De volgorde van het vervallen en verjaren van vakantiedagen is dit jaar iets
versimpeld.
Onschuldig is onschuldig:
Het kan verkeren in “rechtsprekend” Nederland. Onder andere een hennepkweker is door de
strafrechter vrijgesproken, maar de Belastingdienst kiest haar eigen weg, en die legt aanslagen
op aangaande het veronderstelde inkomen komende uit het (illegaal) kweken van dezelfde
hennep door dezelfde hennepkweker.
In artikel 6 lid 2 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) is o.a.
bepaald dat iemand pas schuldig is als ook bewezen is dat die iemand schuldig is. Men noemt
dat onschuldpresumptie. Het Europees hof voor de rechten van de mens (EHRM) heeft al een
keer eerder bepaald dat onschuldpresumptie ook van toepassing is op fiscale zaken.
In dat licht is het boeiend dat de Hoge Raad er toch nog net iets anders over denkt. Het
wachten is op een “nieuw slachtoffer” die het geduld kan opbrengen om een dergelijke zaak
opnieuw aan te willen brengen bij het EHRM.
Bron: https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/onschuldig-isonschuldig/
Automatische verlenging van de machtigingen Sba’s:
Vanaf 1 augustus breidt de Belastingdienst actieve machtigingsregistraties voor
Serviceberichten Aanslag 2017 automatisch uit naar 2018. De fiscus begint met de
Inkomstenbelasting, gevolgd door de Vennootschapsbelasting en ten slotte de Btw.

Claimen of niet claimen van hypotheekrenteaftrek:
Het lijkt een voor de hand te liggen kwestie, de hypotheekrente in mindering te brengen op
het inkomen uit werk en woning (Box I)
Niets is minder waar, in sommige gevallen wenst men de hypotheekrente niet in aftrek te
brengen op het Box I inkomen, om op die manier de Wet Hillen optimaal te benutten.
Volgens de demissionaire staatssecretaris van Financiën of wel Eric Wiebes is er geen keuze
mogelijkheid, met andere woorden, de hypotheekrente moet altijd in aftrek worden genomen.
Nieuw Kabinet:
De termijn van 100 dagen zit er al inmiddels op en terwijl er nog steeds volop geïnformeerd
wordt lijkt het er op dat de uiteindelijke formatie steeds verder weg lijkt. Dat is niet goed voor
Nederland, juist nu we eindelijk uit het economische dal beginnen te kruipen.
Ook een drastische belastinghervorming voor de Inkomstenbelasting wordt daardoor erg op
de lange baan geschoven. De wet IB 2001 die zo langzamerhand tot “kerstboom” is verheven
hangt vol met zinnige en onzinnige zaken, dit vooral om de eigen achterban van de politieke
partijen tevreden te houden. Laten we hopen op een spoedig nieuw Kabinet waarbij het onze
voorkeur heeft om de post van Staatssecretaris te schrappen (want dat is toch maar gepruts in
de marge geweest) en over te gaan tot het in het leven roepen van een Minister van
Belastingzaken.
Handboek Loonheffingen versie per 1 juli 2017:
De Belastingdienst heeft de nieuwste versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd.
Deze kunt u onder andere op onze website www.dinkla.nl/loonbelasting raadplegen.
Wij adviseren u dit lijvige boekwerk niet uit te printen, het zijn meer dan 300 pagina’s.

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, onjuistheden en/of
onvolkomenheden mogelijk en, mede op grond van het informatieve dan wel signalerende
karakter van deze Nieuwsbrief, kunnen wij, de samenstellers, redactie en uitgever daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56168195
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