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Vrijwillig melden buitenlands vermogen blijft lonend:
Hoewel de inkeerregeling per 1 januari 2018 is afgeschaft, blijft de Belastingdienst
belastingplichtigen met ‘geheim’ (buitenlands) vermogen aansporen om dit vermogen
vrijwillig op te geven bij de fiscus. De Belastingdienst heeft nu namelijk aangegeven dat dit
tot een lagere boete kan leiden.
Inkeerregeling:
Onder de oude inkeerregeling was het mogelijk om verzwegen vermogen op te geven en
zodoende strafrechtelijke vervolging te vermijden. Ook werd de boete gematigd tot 120% in
plaats van maximaal 300%. Deze regeling is nu afgeschaft, al geldt er wel een
overgangsregeling.
Overgangsregeling:
De overgangsregeling houdt in dat voor aangiften die voor 1 januari 2018 zijn ingediend, of
hadden moeten worden ingediend, het mogelijk blijft om in te keren. Daarnaast blijft het voor
binnenlands vermogen sowieso nog mogelijk om gebruik te maken van de inkeerregeling.
Lagere boete:
Voor aangiften die worden gedaan vanaf 1 januari 2018 geldt de inkeerregeling niet meer.
Toch is het volgens de Belastingdienst nog altijd lonend om verzwegen buitenlands vermogen
toch alsnog vrijwillig aan te geven. Op de website van de fiscus staat namelijk dat als men
vervolgens volledig meewerkt aan het onderzoek, de Belastingdienst de boete dan alsnog kan
verlagen.
Bron: Nextens
Verdragenoverzicht stand van zaken per 1 januari 2018:
Op onze website www.dinkla.nl/algemeen-fiscaal hebben wij een overzicht geplaatst met de
landen waarmee Nederland een Belastingverdrag heeft.
Dit verdrag geeft zoals gemeld de situatie per 1 januari 2018 aan, de situatie per 31 januari
2018 kan anders zijn. Daarom is het om die reden zinvol om in voorkomende gevallen de
website van de Belastingdienst te raadplegen.
Olympische Spelen 2018:
Over enkele dagen na ontvangst van deze Nieuwsbrief beginnen de Winterspelen, deze keer
in Zuid Korea. Met een tijdsverschil van 8 uur kan het voor de hand liggen dat er bijzondere
tijdstippen nog naar de televisie wordt gekeken. Dit kan een (tijdelijk) verhoogd ziekte verzuim in de hand werken. Een extra check naar uw personeel kan geen kwaad.

Stijging AB tarief versus daling Vpb tarief:
In het regeerakkoord 2017 / belastingplannen staan verschillende zaken die pas op langere
termijn in zullen gaan.
Eén daarvan is dat het tarief voor de Vennootschapsbelasting vanaf 2019 licht zal dalen. Met
het oog daarop het heeft het zeker zin om winst pas vanaf 2019 te nemen, dit natuurlijk indien
dat mogelijk is.
Het zal Nederland niet zijn als een dergelijke daling budgettair neutraal geregeld moet
worden, dus heeft men afgesproken dat het Aanmerkelijk Belangtarief (in de volksmond: de
dividendbelasting) vanaf 2019 licht zal stijgen.
Overweegt u dividend uit te keren dat is het te overwegen dat dit jaar nog te realiseren. Bij
een uitkering van dividend moet er vanzelfsprekend wel sprake zijn van een winstsituatie,
terwijl de uitkering ook de toets der kritiek moet kunnen doorstaan.
Loon Kosten Voordeel:
Het LKV (loonkostenvoordeel) is op 1 januari 2018 ingegaan. Neemt u 1 of meer werknemers
in dienst van 56 jaar of ouder of (herplaatst u) iemand met een arbeidsbeperking, dan heeft u
misschien recht op deze tegemoetkoming voor werkgevers. Natuurlijk kunt u dit rechtstreeks
afstemmen met uw (nieuwe) relatiebeheerder bij ons op kantoor.
Algemene Verordening Gegevensbescherming:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en
vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Onder de AVG moeten
allerlei zaken afzonderlijk vastgelegd worden. Wij hebben u er al eerder over geïnformeerd en
wij zullen u ook steeds blijven informeren totdat de wet ook daadwerkelijk is ingegaan. Wij
zullen dit doen aan de hand van een stappenplan. Dat stappenplan zullen wij steeds publiceren
op onze website www.dinkla.nl/algemeen
Op voorhand heeft u er deze maand al kennis mee kunnen maken. Is, of beter gezegd was email het systeem bij uitstek voor communicatie over lonen en salarissen, anno 2018 is het zo
langzamerhand een “not-done” positie geworden om bijvoorbeeld loonstroken over de e-mail
te zenden, vandaar dat wij druk doende zijn voor u een portal in te richten waarbinnen de
communicatie gaat plaatsvinden of inmiddels heeft plaatsgevonden.
Begin van een nieuw jaar zaken opnieuw inrichten:
Het begin van een nieuw jaar wordt meestal ook gezien als een moment bij uitstek om zaken
opnieuw in te richten, zaken de revue te laten passeren enzovoorts:
Niet limitatief kan opgenoemd worden:
• Het beoordelen van uw assurantie portefeuille. Is alles nog wel voldoende verzekerd,
zijn er misschien wel zaken over-verzekerd?
• Is het verrekenbeding binnen de huwelijkse voorwaarden wel toegepast, ligt dat vast,
is die vastlegging door beide huwelijkse partners ondertekend?
• Wij gaan er van uit dat u een testament heeft. Is dat testament nog wel up-to-date,
heeft u wel een executeur benoemd. Deze executeur kan een 1, 2 of zelfs een 3 sterren
executeur zijn. Staat er geen executeur in benoemd, dan wordt dat hoog tijd, want
tijden veranderen.
• De administratie moet u enige jaren bewaren. Daar staat minimaal een termijn voor
van zeven jaren, soms zijn dat er tien. Wij verwijzen u naar onze website alwaar een
document terug te vinden is welke administratie hoelang bewaard moet worden. Heeft
u voldoende ruimte en die ruimte kost u geen geld, dan is het te overwegen om de
administratie langer te bewaren.

•
•

Heeft u een samenlevingscontract, dan kan het zeker geen kwaad om dat contract eens
ernstig tegen het licht te houden om te checken of het de toets der kritiek anno 2018
kan doorstaan.
Zoals gemeld een niet limitatieve opsomming dus…. enzovoorts

WOZ beschikkingen:
In de maand februari 2018 zullen de gemeenten in Nederland weer over gaan tot het
beschikbaar stellen van de WOZ beschikkingen. Het is het intrappen van een open deur door
de stelling aan te gaan dat de waarde van onroerende zaken behoorlijk in de lift zitten.
Toch is een kritische blik op de beschikking zeker gewenst.
Wilt u bezwaar gaan aantekenen dan heeft u daar maximaal zes weken de tijd voor, en die tijd
gaat in vanaf de datering van de beschikking. Vanzelfsprekend kunnen en willen wij u
behulpzaam zijn bij het opstellen van een bezwaar- en of een beroepschrift.
Vermogensrendementsheffing box 3-heffing:
Nadat vele beroepen tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing ongegrond zijn
verklaard, heeft Hof Amsterdam nu de kritiek van belanghebbenden erkend. Het Hof heeft
geoordeeld dat in 2014 (en inmiddels ook 2013) de vermogensrendementsheffing een
verboden schending van het recht op eigendom vormt. Het Hof haalde eerdere arresten aan,
waarin de Hoge Raad had geoordeeld dat het forfaitair rendement van 4% pas in strijd is met
het EVRM als dit rendement gedurende een lange reeks van jaren niet meer valt te halen. In
het jaar 2011 was volgens de Hoge Raad nog niet voldaan aan deze voorwaarde. Het Hof te
Amsterdam heeft nu gekeken naar het jaar 2014. Volgens het Hof is van belang welk reëel
rendement een particulier die weinig risico wil nemen, kan behalen gedurende een lange reeks
van jaren. De rechter ging daarbij mede uit van een overzicht in het eindrapport van de
Commissie Van Dijkhuizen “Naar een activerender belastingstelsel”. Uit dit overzicht blijkt
dat over de jaren 2001 – 2012 het gemiddelde jaarlijkse reële rendement op spaarrekeningen
0,5% was.
Het Hof leidt uit dit aanzienlijke verschil af dat in 2014 en 2013 de risicomijdende particuliere
belegger over een lange periode geen reëel rendement van 4% had kunnen behalen. De box 3heffing van 1,2% (forfaitair rendement van 4% x 30% belasting) was in 2014 en 2013 geen
proportionele heffing meer. Het hof liet echter de aanslag in stand. Het wil namelijk de
wetgever enige tijd gunnen om de situatie die op zichzelf een schending van het
eigendomsrecht vormt, te beëindigen. Daarbij wees het hof op de gewijzigde box 3-heffing
per 1 januari 2017. Voor rechtsherstel zal men naar een hogere rechter moeten stappen.
In de Tweede Kamer zijn al schriftelijke vragen gesteld in de zin van of de Staatssecretaris
denkt hoe de uitspraak zich verhoud in combinatie met het fair balance principe.
Wij spreken de hoop uit dat belanghebbende in cassatie gaat.
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
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karakter van deze Nieuwsbrief, kunnen wij, de samenstellers, redactie en uitgever daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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