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Dividendbelasting:
U heeft ongetwijfeld afgelopen maand de discussie over de Dividendbelasting in de Tweede
Kamer gevolgd. Die Dividendbelasting is totaal wat anders dan de belasting die u moet
betalen als u dividend gaat uitkeren vanuit de eigen B.V. We noemen dat dan wel
Dividendbelasting, maar feitelijk is het een Aanmerkelijk belang (AB) heffing. Deze AB
heffing is nu nog 25%, maar gaat vanaf 2020 in stapjes omhoog. Wij hebben dit al eerder
bericht. U doet er verstandig aan hierop tijdig te anticiperen.
AVG / 25 mei 2018:
De AVG weet wat in (niet alleen) ons land. Vele organisaties hebben de gehele AVG
wetgeving al geïmplementeerd of zijn behoorlijk aan het “warm draaien”.
Zo staat ook bij ons de telefoon niet stil en maken wij steevast een verwijzing naar onze
website www.dinkla.nl/algemeen alwaar het AVG dossier terug te vinden is, of beter gezegd
een compleet stappenplan om te komen tot een goede implementatie.
De vraag wordt nog wel eens gesteld of de AVG ook voor kleine en hele kleine bedrijven van
toepassing is, het antwoord is simpel als eenvoudig: “ja!”
Wat dacht u van de plaatselijke voetbal vereniging, of de biljardclub. Ook dit soort
organisaties werken met privacy gevoelige gegevens, en zodra dat in het spel is, komt de
AVG altijd “om de hoek kijken”.
Wat dacht u van de Belastingdienst. Wij kunnen u nu al melden dat deze organisatie in ieder
geval niet gereed is met de implementatie van de AVG. De Tweede Kamer wil daarom ook
weten hoe de stand van zaken is, en daarom heeft een lid van het CDA 25 vragen
geformuleerd. Op de vraag waarom zoveel vragen kwam het antwoord: “Het is een grote
organisatie en daarom valt er veel te vragen”. Wij denken dat de 25 vragen een relatie heeft
met de 25e mei. Hoe dan ook, van heel klein tot enorm groot elke organisatie zal de zaken
rond moeten hebben.
In dat geval kan een controle van de Belastingdienst boeiend gaan uitvallen als er wordt
gevraagd om een auditfile ex artikel 47 Awr te gaan verstrekken. Als in dat geval de
vertrouwelijkheid kan niet gewaarborgd worden kan de vraag worden gesteld of u wel
verplicht bent om een dergelijke file te verstrekken.
Zit u in de situatie: “AVG, wat moet ik er mee…” dan willen wij u graag van dienst zijn.

De AVG en Kantoor Dinkla & Dinkla:
Op 22 mei jl. hebben wij u via de e-mail o.a. een verwerkersovereenkomst toegezonden. In de
body van dat bericht hebben wij u gevraagd de overeenkomst verder in te willen vullen en
getekend naar ons kantoor te retourneren.
Verhoging BTW laag tarief:
Het zat er al aan te komen, maar het heeft er alle schijn van dat het verlaagde tarief van 6%
per 1 januari 2019 naar 9% wordt verhoogd. Ook hier is dus sprake van “draaiknoppen
politiek” en zodra de verhoging is ingezet is over het algemeen het hek van de dam.
Staat u op het punt om voor de eigen woning een schilder in te huren, doe dat dan nog dit jaar
want het scheelt ten opzichte van volgend jaar de helft aan Omzetbelasting.
Privégebruik auto:
De afgelopen jaren zijn er circa twee miljoen bezwaren bij de Belastingdienst
binnengekomen. We noemen dat de wet van de grote getallen. Van die bezwaarmakers zijn er
1.874 geweest die het bezwaar ook verder hebben onderbouwd maar… alle bezwaren zijn van
tafel geveegd om dat de onderbouwing niet voldoende was. Hieruit blijkt weer dat als iemand
wat van de Belastingdienst wilt terugkrijgen, hij/zij toch echt meer moet doen dan een
melding in de trend van: “Ik ben het er niet mee eens en daarom wil ik geld terug ontvangen”.
Lijfrente uitkeringen:
Vaak hebben mensen gespaard voor hun oude dag door middel van een lijfrente verzekering.
Deze verzekering komt op enig moment tot uitkering, althans op enig moment ontvangt u van
de verzekeraar een brief dat er een uitkering gaat komen. Op dat moment wordt het maatwerk
van uw assurantieadviseur, immers, er staan vanaf dat moment vele mogelijkheden open om
voor uzelf de zaken zo goed mogelijk in te richten.
Enkele zaken zijn daarbij van belang: Is het een hele oude polis, een zgn. pre Brede
Herwaarderingspolis, of is het een polis die na introductie van de Brede Herwaardering onder
de overgangsregeling viel, of is het een echte Brede Herwaarderingspolis, of is het een polis
die na 1 januari 2001 is afgesloten, of is het tot slot een bancaire lijfrente.
Er zijn dus de nodige (on)mogelijkheden, maar hoe dan ook, zodra u de brief van de
verzekeraar ontvangt is het opletten geblazen.
Bewaartermijnen:
Het blijft blijkbaar een heet hangijzer en daarom zetten wij nog een paar zaken voor u op een
rijtje
Wat u nooit weg mag gooien:
1. Huwelijkse voorwaarden
2. Vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst
3. Schenkingsovereenkomsten
4. Beschikkingen
5. Testamenten
6. Overige akten waarvan u denkt dat het van belang is
Hoe te bewaren:
• Digitaal aangeleverd krijgen is digitaal bewaren
• Op papier aangeleverd krijgen is op papier bewaren

U kent de Belastingdienst inmiddels een klein beetje, op grond van o.a. de Algemene wet
inzake rijksbelastingen mag de Belastingdienst gegevens bij u opvragen, daarbij mag de
Belastingdienst ook nog in alle redelijkheid van u verlangen in welke vorm ze het willen
hebben, digitaal of op papier, en tot slot ook nog op welke termijn.
U heeft (ook) op dat gebied dus een zorgplicht, dus zorg steeds voor goede back-ups, een
brand- en of waterschade is allang niet meer voldoende om onder de bewaarplicht uit te
komen. Wij kunnen u verzekeren dat de Belastingdienst alle verhalen/smoezen al een keer
voorbij heeft zien komen.
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.

