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Machtigingen voor kopie aanslagen:
In de afgelopen maand heeft de Belastingdienst een start gemaakt met het opnieuw versturen
van de brieven inzake de eerder verstrekte machtigingen voor kopie aanslagen t.b.v. ons
kantoor. Kribbig werden wij er van toen we merkten dat de Belastingdienst ons vorig
kantooradres heeft gebruikt, maar goed, gedane zaken nemen helaas geen keer.
Hoe dan ook, als u de brief / brieven ontvangt dan doet u daar niets mee, want als u daar niets
mee doet, dan blijft de machtiging doorlopen, ook naar 2018 toe.
Belastingdienst bevestigt toename Fonds voor gemene rekening:
Via een Fonds voor gemene rekening kunnen vermogende particulieren belasting op hun
vermogen omzeilen. Zo’n fonds is vrijgesteld van vermogensbelasting in box 3 en dus
aantrekkelijk. In plaats daarvan wordt, afhankelijk van mogelijke vrijstellingen, 25 of 40
procent belasting betaald.
De Belastingdienst bevestigt de toename van dergelijke fondsen bij vermogenden. Dit jaar
zijn er al honderden aanvragen binnengekomen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van
voorgaande jaren.
Het gaat niet alleen om het belastingvoordeel. Het fonds is ook populair omdat het in
tegenstelling tot een B.V. niet ingeschreven hoeft te worden in het Handelsregister.
Vermogenden blijven op deze manier anoniem.
De wachttijd voor een aanvraag van een fiscaal nummer bij de Belastingdienst, nodig voor
een Fonds voor gemene rekening, is inmiddels flink opgelopen.
Er blijven vanzelfsprekend nog wel enkele vragen, bijvoorbeeld bij welke grens is iemand te
kwalificeren als vermogend, hoe hoog zijn de beheerskosten van een Fonds voor algemene
rekening en wat “tovert Den Haag” straks uit de hoge hoed.
Eén ding is in ieder geval zeker, de huidige systematiek van belasten en heffen in Box 3 blijft
in ieder geval gehandhaafd tot en met 1 januari 2018.
Het Ubo register en de privacy:
Wij hebben er al vaker over geschreven, het Ubo register komt er hoe dan ook misschien iets
later dan Europa wenst. Er zijn al enkele cliënten die wensen “voor te sorteren” op mogelijke
inperkingen van hun privacy en in dat verband doen wij u onderstaand enkele simpele
oplossingen aan de hand, waardoor het minder eenvoudig wordt u als groot aandeelhouder
van de vennootschap te achterhalen:
•

Verander de naam van de vennootschap in het geval uw achternaam er in voorkomt.
Bijvoorbeeld Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. Deze naam blijft
overigens ongewijzigd.

•

Bij meerdere aandeelhouders worden de namen van de aandeelhouders vermeld in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel

Wilt u echt de zaken goed en diep regelen, dan zijn ook daarvoor oplossingen aan te dragen,
maar gelet op het gehele organiek er achter, kan het geen kwaad om nog een fraai gezegde
aan te halen: “bezint eer ge begint”.
•

U kunt overwegen om de huidige vennootschappelijke structuur in te brengen in een
daartoe op te richten nieuwe Holding B.V. Deze vennootschap richt u natuurlijk niet
zelf op omdat dan de link met uzelf weer is gelegd. Een aan een ‘trustkantoor’
gelieerde stichting of een besloten vennootschap kan fungeren als oprichter van de
vennootschap. De nieuwe vennootschap zal gevestigd zijn op het adres van het
betreffende trustkantoor die tevens directeur wordt van deze vennootschap, let wel, dit
is een “zwaar gewicht” het moet dus wel ergens om gaan.

Niets doen is natuurlijk ook een optie, maar het aantal mensen die privacy wel zeer hoog in
het vaandel hebben staan groeit met de dag.
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp):
De spelregels voor omgang met persoonsgegevens worden aangescherpt. Vanaf 25 mei 2018
is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de punten
is registratieplicht voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de
werkgever. Er moet geregistreerd gaan worden welke persoonsgegevens voor welk doel
gebruikt worden, waar komen de gegevens vandaan en met wie zijn ze gedeeld, en hoelang
worden deze gegevens bewaard. De werkgever moet gaan documenteren welke
persoonsgegevens hij van een werknemer ontvangt en aan wie deze worden verstrekt.
Ter voorbereiding op de AVG is er een flyer met tien stappen beschikbaar op de site van de
rijksoverheid.
www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/04/19/anticiperen-op-de-algemeneverordening-gegevensbescherming
Prinsjesdag 2017:
Op het moment dat deze bijdrage geschreven wordt (16 augustus 2017) is de ronde van
informatie nog steeds in volle gang. Alle partijen zien mogelijkheden, alle partijen zijn
optimistisch maar het is en blijft zo dat er pas “hoera” geroepen kan worden als het nieuwe
Kabinet bij de Koning op het bordes staat, en eerlijk gezegd zien wij dat op korte termijn nog
niet gebeuren. Zou het wel gebeuren dan is het maar zeer de vraag hoe zich dat gaat
manifesteren tijdens de Troonrede en het aanbieden van de Miljoenennota vanuit het koffertje
van de Minister.
Zelf denken wij dat het een verhaal gaat worden van “pappen en nat houden”, of beter gezegd
dat 2018 fiscaal gezien een verloren jaar gaat worden, met andere woorden, weinig
spectaculaire veranderingen. Op naar 19 september 2017.
Weinig fiscaal nieuws:
U merkt aan de inhoud van deze zomereditie dat er weinig fiscaal nieuws te melden is. Dat is
meestal in de zomer, maar door de samenval van de zomerperiode en een demissionair
Kabinet, is het wel heel erg stil geworden. Voor ons een mooie gelegenheid om andere zaken
onder uw aandacht te brengen die minstens net zo belangrijk zijn als al het fiscale nieuws.

Privégebruik auto:
Onder het motto van een “never ending story” graag uw aandacht voor de volgende wel hele
strakke uitleg van een fiscale wetgeving:
De casus:
• Een persoon reed in een auto waarvoor een normale bijtelling gold. Omdat persoon
minder dan 500 kilometer per jaar reed, zou de bijtelling achteraf mee kunnen vallen.
Met die auto heeft hij circa 400 kilometer gereden.
• In dat zelfde jaar wordt de auto ingeruild op een gloednieuwe auto waarvoor helemaal
geen bijtelling gepleegd hoeft te worden, de zgn. 0% auto.
• Persoon in kwestie helemaal gelukkig, hij was van de kilometeradministratie af.
• Toch pech, omdat hij voor de 0% auto geen kilometeradministratie heeft bijgehouden,
kon hij niet aantonen dat hij minder dan 500 kilometer privé in dat jaar had gereden.
• Voor de 500 kilometergrens moeten alle privé kilometers van alle auto’s tezamen in
aanmerking genomen worden, en dat staat weer los van het percentages van de
bijtelling.
Of dit een zuur verhaal is, jawel maar zeker om hier rekening mee te houden!
Buitenlandse btw 2016 terugvragen vóór 1 oktober 2017:
Heeft u in 2016 btw betaald in een ander EU-land, vraag dan vóór 1 oktober 2017 de btw
terug. U kunt de btw terugvragen uit een EU-land onder de volgende voorwaarden:
•
•
•

De onderneming is in Nederland gevestigd.
In het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd, wordt geen btw-aangifte gedaan.
De goederen en diensten zijn gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Afhandeling:
De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waar u btw
terugvraagt. Als uw verzoek na 30 september 2017 binnenkomt bij de Belastingdienst, kan het
zijn dat het andere EU-land uw verzoek niet meer in behandeling neemt.
Meer informatie leest u op www.belastingdienst.nl/eubtw
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
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V.

