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Fiscaal
Verhuur studeerkamer is
economische activiteit
De Hoge Raad heeft in oktober 2013
beslist dat een DGA de werkkamer in zijn
of haar eigen woning met omzetbelasting
kan verhuren aan de eigen BV. Dat is van
groot belang omdat sinds 2011 de omzetbelasting die drukt op een nieuw gebouwde
woning alleen nog maar teruggevraagd
kan worden voor zover de woning voor
belaste prestaties wordt gebruikt. De vraag
was of verhuur van een studeerkamer zo’n
belaste prestatie is. Volgens de fiscus
vormde de enkele verhuur van een werkkamer (zeker als die zelfstandige toegang
mist) in de woning van de DGA aan de
eigen BV geen (belaste) economische
activiteit. De Hoge Raad was het met dit
standpunt dus niet eens
Als aan de overige voorwaarden wordt
voldaan, kan met deze beslissing de btw
worden teruggevraagd die in rekening is
gebracht bij de bouw van een woning,
voor zover die btw is toe te rekenen aan
de verhuurde ruimten.

Teckeltax toegestaan
Het ging om relatief ‘klein geld’, maar de
opwinding in fiscaal Nederland was er niet
minder om. Het Gerechtshof in ’s-Hertogen-

bosch besloot begin 2013 dat gemeenten
geen hondenbelasting mochten heffen als
ze met het opgehaalde geld niets bijzonders
deden voor de plaatselijke honden (en
hun baasjes). Deden ze dat toch, dan was
sprake van verboden discriminatie. Maar
de Hoge Raad heeft hier een streep door
gezet. De hondenbelasting is een gewone
gemeentelijke belasting, aldus de Hoge
Raad, waarvan de opbrengst in de algemene middelen terecht komt. En daarmee
mag een gemeente gewoon doen wat ze
wil.

DGA werkgever geen
compensatie Wet uniformering
loonbegrip
De eerder ingevoerde Wet uniformering
loonbegrip (Wet ULB) pakt nadelig uit voor
bepaalde categorieën belastingplichtigen.
Ook DGA’s zijn hier de dupe van. Dat
wordt veroorzaakt door het feit dat DGA’s
geen voordeel hebben van het vervallen van
de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar wel nadeel hebben
van de maatregelen van het ‘aanvullende
pakket’. Dat pakket bestaat uit maatregelen
die bedoeld zijn om het voordeel van de
afschaffing voor andere werknemers te
compenseren. De staatssecretaris is niet
bereid om de DGA’s tegemoet te komen,
omdat zij al eerder voordeel hebben
gehad van het vervallen van de belaste
vergoeding voor de inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw.
‘Dit is mijn oordeel en daar moet u het
mee doen’, zou rijdende rechter mr. Frank
Visser in zo’n geval ongetwijfeld gezegd
hebben!

Onredelijke bouwleges bij
extreem lage kosten
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Inkomsten uit leges worden steeds belangrijker voor gemeenten. Zeker als die met
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een dure grondpositie zitten, zijn die
inkomsten broodnodig. Leges kunnen
vaak sterk oplopen, omdat het tarief in de
legesverordening vaak wordt gekoppeld
aan de bouwkosten. Bij hoge bouwkosten
zal er daarom vaak een stevige heffing van
bouwleges plaatsvinden. Dat kan echter
totaal uit de hand lopen in die zin dat de
kosten van de gemeente voor het afgeven
van de vergunning in geen enkele verhouding meer staan tot de aanslag bouwleges.
In zo’n geval adviseerde de advocaatgeneraal bij de Hoge Raad om de aanslag
onverbindend te verklaren, zodat de leges
niet (of niet volledig) betaald hoefden te
worden.
Hoe de Hoge Raad met dit advies zal
omgaan moet worden afgewacht, maar
het is natuurlijk uitermate verstandig om
vooruitlopend op de beslissing in deze
zaak uw rechten veilig te stellen door
tijdig bezwaar te maken.

Lager gebruikelijk loon voor
BV in de problemen
De bekende gebruikelijk-loonregeling
verplicht werknemers (het betreft meestal
een DGA) die werkzaamheden verrichten
voor een bv waarin hij of zij een aanmerkelijk belang houdt een salaris op te
nemen van tenminste € 44.000 (bedrag
2014). Wordt voor verschillende BV’s
gewerkt – bijvoorbeeld een holding BV
met dochter(s) – dan dient voor iedere BV
afzonderlijk dit salaris opgenomen te
worden. Van deze regels kan worden
afgeweken, maar zo’n afwijking moet u
kunnen onderbouwen. Het Gerechtshof
Arnhem heeft nu beslist dat de financiële
positie van een BV reden kan zijn om te
mogen volstaan met een lager salaris. Een
DGA van een drietal vennootschappen
(holding en twee dochters) had zichzelf
een betrekkelijk bescheiden salaris toegekend. Het ging namelijk helemaal niet
goed met de club. Toch wilde de fiscus
voor iedere BV afzonderlijk de volle mep.
Daar ging de rechter in hoger beroep niet
in mee. De financiële positie van de BV’s
en het feit dat je niet tegelijkertijd bij drie
BV’s fulltime kunt werken, waren voor de
rechter redenen om in te stemmen met
een veel lager salaris dan door de fiscus
geëist.
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G-rekening gaat naar depotstelsel

Gebruik overheidsvordering
lijkt succesvol

Juist in tijden van economische crisis is
het van groot belang er rekening mee te
houden dat u door de Belastingdienst
aansprakelijk gesteld kunt worden voor
andermans belastingschulden. Weliswaar
kunt u uw geld terugvragen bij de betreffende belastingplichtige, maar ook hier
geldt dat je van een kale kip niet kunt
plukken. Op dit moment is een belangrijk
wapen van de fiscus om haar geld te krijgen
de bekende G-rekening. Deze rekening
gaat verdwijnen en zal vanaf 1 juli 2014
worden vervangen door het zogeheten
depotstelsel. In dit systeem kunnen door
de opdrachtgever rechtstreekse stortingen
verricht worden. Het depot zal beschikbaar
zijn via de Depotservice op de website van
de Belastingdienst. U ontvangt van de
fiscus van te voren bericht over de omzetting van uw bestaande G-rekening.

De staatssecretaris van Financiën heeft
eind december 2013 in antwoord op
Kamervragen van het CDA laten weten
dat tot en met 2012 met behulp van het
instrument van de bankvordering (beter
bekend als de overheidsvordering) een
bedrag van € 27,5 miljoen is geïncasseerd.
De overheidsvordering is een bevoegdheid
van de overheid om (uiteraard tegen de
zin van de schuldenaar) een belasting- of
toeslagvordering van de betaalrekening
van de belasting- of toeslagschuldenaar af
te laten schrijven. Banken zijn wettelijk
verplicht om hier aan mee te werken. Het
bijzondere is dat een overheidsvordering
kan worden afgeboekt tot maximaal het
bedrag dat u op uw rekening ‘rood’ mag
staan. Gewone schuldeisers kunnen enkel
beslag leggen op een ‘blauw’ saldo en dus
niet op nog resterende kredietruimte.

Steeds opnieuw een boete

Een overheidsvordering wordt toegepast
als eerder een dwangbevel is uitgevaardigd,
maar nog steeds niet is betaald. U kunt
het afgeschreven bedrag niet laten terugboeken, zo laat de fiscus fijntjes weten.

Is over een jaar te weinig btw afgedragen,
dan heeft de ondernemer de mogelijkheid
om deze btw te suppleren. Binnen grenzen
kan dat zonder boete. Maar als je dat
gedurende een aantal jaren nalaat, is dat
dan één vergrijp (met boete uiteraard) of
is dat ieder jaar opnieuw een beboetbaar
feit? Volgens het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden is dat laatste het geval. Het is
niet hetzelfde feit dat steeds beboet
wordt, het is een repeterend feit. En het
feit dat die boetes bij elkaar aardig in de
papieren lopen, maakt nog niet dat sprake
is van een wanverhouding tussen de in
totaal opgelegde boeten en de ernst van
de gedraging.
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Op jacht!
Veel ondernemers hebben er aardigheid
in om – samen met relaties – een konijntje
of een fazant te verschalken. Maar is dat
jagen nu een privéaangelegenheid, of
kunnen er ook zakelijke redenen zijn om
op jacht te gaan? Het gevolg van dat
laatste is natuurlijk dat sprake kan zijn
van aftrekbare kosten.
In veel gevallen is volgens de rechter sprake
van een persoonlijke hobby. Laat u de

|

P

2

kosten van de jacht toch door de BV
betalen, dan is dat een uitdeling. Dat
ondervond een DGA die zijn dure verreen nachtkijker door de BV had laten
betalen. De fiscus corrigeerde dat met een
boete van 25% en kreeg van de rechter
gelijk. Beter liep het af met een ondernemer die kon aantonen dat het jagen
onderdeel was van de bedrijfsvoering.
Het zelf geschoten wild werd in het eigen
restaurant verkocht. Ook werden congressen
over wild en over jagen georganiseerd. De
rechter vond deze jachtkosten zakelijk en
dus aftrekbaar.
Ook voor agrarisch ondernemers die op
jacht gaan om hun te velde staande
gewassen te beschermen tegen vraatzuchtig wild, zijn de hiermee gepaard
gaande uitgaven ondernemingskosten.

Sms’jes blijven geheim voor
de fiscus
De moderne techniek maakt ons steeds
minder onzichtbaar. Onze mobieltjes,
laptops en tablets laten ongemerkt een
digitaal spoor achter dat door onder meer
de fiscus dankbaar wordt opgepikt. Zo
vroeg de fiscus de exploitant van een
parkeergarage, waar digitaal (onder meer
met sms, smartphone of app) betaald kon
worden, om alle parkeergegevens van alle
cliënten over 2012. De fiscus wilde uiteraard met deze gegevens nagaan of overlegde kilometeradministraties wel deugden.
Toen de exploitant deze gegevens niet
wilde afstaan begon de fiscus een kort
geding, en eiste de gevraagde gegevens op,
op straffe van een dwangsom van € 10.000
per dag. De rechter vond de vordering van
de fiscus echter veel te ver gaan, en wees
met een beroep op het in mensenrechtenverdragen vastgelegde recht op privacy de
eis van de fiscus af.
Enkele exploitanten van parkeergarages
hebben onder dreiging van een kort
geding de gevraagde informatie inmiddels
wel gegeven.
Deze informatie
zal de fiscus
naar alle
waarschijnlijkheid wel gaan
gebruiken.
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Let op bij aangifte omzetbelasting
De meeste ondernemers doen aangifte
omzetbelasting per kwartaal. Enkelen
doen aangifte per maand, maar er is nog
steeds een groep die hun aangifte jaarlijks
mag indienen. En het is te verwachten dat
onder de trotse bezitters van zonnepanelen
(die sinds kort voor de omzetbelasting als
ondernemer worden gezien) deze aangiftevorm bijzonder populair zal worden. Voor
deze jaaraangifte-ondernemers is het
goed om te weten dat de voorwaarden
voor het mogen doen van een jaaraangifte
gewijzigd zijn. Vanaf 1 januari 2014 gelden
de volgende voorwaarden:
- de ondernemer betaalt per jaar minder
dan € 1.883 btw;
- de ondernemer levert per jaar voor
minder dan € 10.000 aan intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten.
- de ondernemer heeft per jaar voor
minder dan € 10.000 aan intracommunautaire verwervingen;
- de ondernemer heeft geen vergunning
als bedoeld in artikel 23 Wet OB 1968
(toepassen verleggingsregeling).
Een tweede wijziging betreft het verdwijnen
van de ‘Aangiftebrief omzetbelasting’.
Ook de bij deze aangiftebrief behorende
acceptgiro verdwijnt. Voortaan krijgt u –
net als in de loonbelasting – een éénmalig
overzicht van alle aangiftetijdvakken en
de bijbehorende uiterste aangifte- en
betaaldatums en betalingskenmerken
voor 2014.

gepensioneerden met een Nederlands
pensioen. Deze heffing zal voortaan niet
meer aan de woonstaat (Duitsland dus)
maar aan de bronstaat (Nederland) worden
toegewezen. Voor (een deel van) deze
gepensioneerden pakt dat nadelig uit. Om
de ergste pijn te ledigen is voorzien in een
overgangsregeling van zes jaar. In deze
periode zal voor deze pensioenen tijdelijk
een lager tarief van toepassing zijn.
Misschien wordt het dus tijd om in plaats
van Duitsland een zonnig belastingparadijs op te gaan zoeken.

Wat aardig: loonsverhoging!
Het zijn moeilijke tijden, maar toch is er
goed nieuws voor de DGA. Hij (of zij)
krijgt weer eens loonsverhoging. Uit eigen
zak weliswaar, en het is verder de vraag of
men er zo blij mee zal zijn. Maar een
gegeven paard moet je niet in de bek
kijken. Per 2014 zal het bekende zakelijk
salaris als bedoeld in art. 12a Wet op de
loonbelasting 1964 worden verhoogd naar
€ 44.000. De regeling geldt zoals bekend
per BV en als beide partners in een BV
werkzaam zijn geldt de regeling per
persoon.
Tegenvallende resultaten kunnen soms
een reden zijn om te mogen volstaan met
een lager salaris. Verlaag uw salaris echter
niet zonder overleg vooraf.

Als door deze veranderingen uw aangiftetijdvak wijzigt, krijgt u van de Belastingdienst een brief. En meer informatie is
verder te vinden op de site van de
Belastingdienst (Belastingdienst actueel).

Overgangsregeling voor
Nieuw verzamelbesluit landNederlandse gepensioneerden bouw- en veehandelsregeling
in Duitsland
Tussen Nederland en Duitsland bestaat
overeenstemming over een nieuw belastingverdrag. Het nieuwe verdrag moet nog
worden goedgekeurd door het parlement.
Het zal naar verwachting per 1 januari
2015 in werking treden. Een van de zaken
die het verdrag gaat veranderen is de
belastingheffing over in Duitsland wonende
N I E U W S B R I E F
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De land- en tuinbouw kennen in de
omzetbelasting een bijzondere positie.
De bekende landbouwregeling (art. 27
Wet OB 1968) ligt daar aan ten grondslag.
In een nieuw besluit (onder gelijktijdige
intrekking van een oud besluit) worden
door de staatssecretaris van Financiën
diverse btw-onderwerpen in de landbouw
behandeld. Zo wordt onder voorwaarden
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goedgekeurd dat opfokbedrijven de landbouwregeling mogen toepassen op de
levering en opfok van alle paarden. Ook
bevat het besluit verduidelijkingen op het
gebied van de veehandelsregeling, met
name daar waar het gaat om paarden.

Registreren gaat voortaan
anders
Het was een bekende eis van de Belastingdienst. Om geldig te zijn moesten bepaalde
overeenkomsten (met name voorovereenkomsten en intentieverklaringen) worden
geregistreerd. Echter, sinds 2013 is in de
Wet elektronische registratie notariële
akten de registratie van onderhandse
akten bij de Belastingdienst sterk beperkt.
Op dit moment is in vier besluiten nog de
eis te vinden dat een voorovereenkomst
of intentieverklaring geregistreerd dient
te worden. Dat gaat veranderen. Vanaf 3
januari 2014 kan een voorovereenkomst
of intentieverklaring niet meer bij de
fiscus geregistreerd worden. De papieren
moeten voortaan aangetekend aan de
Belastingdienst in Heerlen worden opgestuurd, samen met een ‘Geleideformulier
Voorovereenkomst of intentieverklaring’.

Foutje, bedankt
Sinds een aantal jaren kan de Belastingdienst altijd een navorderingsaanslag
opleggen als het de belastingplichtige
duidelijk was (of duidelijk moest zijn) dat
de opgelegde aanslag onjuist was. En het
is de belastingplichtige (volgens de wet) in
ieder geval duidelijk dat sprake is van een
onjuiste aanslag als deze 30% of meer te
laag is vastgesteld. De hiervoor noodzakelijke wetswijziging kwam tot stand toen
een aanslag waarbij iemand ten onrechte
voor miljoenen aan hypotheekrenteaftrek
had gekregen (hij had het aangegeven
bedrag met nullen in het betreffende
vakje ‘passend’ gemaakt!) niet gecorrigeerd kon worden. Maar kan van een
betrekkelijk kleine fout (in het berechte
geval ging het om € 23) nu gezegd worden
dat deze voor de belastingplichtige kenbaar was? Volgens de gemeente Barendrecht was dat het geval. De bij de aanslag gevoegde bijsluiter bevatte namelijk
wel de juiste tarieven. De Hoge Raad was
echter van oordeel dat het bedrag op de
acceptgiro (het betrof een bedrag van
€ 235) niet van dien aard was dat het voor
C E I F E R

de hand lag om de bijsluiter of de website
van de gemeente te raadplegen.

Gang van zaken VA IB 2014
Het doen van een correct verzoek om een
voorlopige aanslag (VA) 2014 valt nog niet
mee. Een aantal fiscale wijzigingen is niet
of niet goed opgenomen in de eerste versie
van het programma ‘Verzoek of wijziging
voorlopige aanslag 2014’. Ook in een
nadien uitgebrachte (verbeterde) versie
zijn niet alle fiscale wijzigingen verwerkt.
Het gaat om teveel punten om op deze
plaats te vermelden. Kijk voor de laatste
stand van zaken (en het advies van de
fiscus hoe te handelen) op de site van de
Belastingdienst (Belastingdienst actueel).
U kunt daar ook lezen wat de gevolgen
zijn voor de voorlopige aanslag 2014 die u
al hebt of nog zult ontvangen.
Deze gang van zaken heeft veel weg van
een gevalletje haastige spoed. En die is
zoals u weet slechts zelden goed.

Houd uw klantendossiers bij!
De meeste ondernemers beschikken wel
over klantendossiers. Er is nu een goede
reden bijgekomen om die dossiers zorgvuldig bij te houden. Door de Rechtbank
Zeeland-Brabant is namelijk beslist dat een
ondernemer die zijn klantendossiers niet
bijhoudt niet voldoet aan zijn wettelijke
administratieplicht. Dat is met name
vervelend omdat het niet voldoen aan die
verplichting tot gevolg kan hebben dat de
Belastingdienst een aanslag oplegt met
omkering van de bewijslast. In zo’n geval
dient de ondernemer te bewijzen dat
de aanslag onjuist is, en dat blijkt in de
praktijk een nagenoeg kansloze opgave
te zijn.
Los van de wettelijke verplichting is het
natuurlijk ook commercieel bezien uiterst
onverstandig om uw dossiers niet up-todate te hebben!

‘I’m not a crook’
Het zijn waarschijnlijk de bekendste woorden
van de voormalig Amerikaans president
Richard Nixon; ‘I’m not a crook’ (Ik ben
geen boef). Staatssecretaris Weekers kent
sinds kort zijn eigen variant op deze uitspraak: ‘Ik heb het eigenwoningforfait
N I E U W S B R I E F
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niet stiekem verhoogd’. De oppositie
denkt daar anders over. Farshad Bashir (SP)
twitterde: ‘Hoe is de Kamer geïnformeerd
over stiekeme giga verhoging eigenwoningforfait per 1/1/2014. Antwoord: via krant
van 30/12/2013. #tja’. Volgens Weekers
wordt de verhoging van het forfait
bepaald door de ontwikkeling van de
huurprijzen en de ontwikkeling van de
huizenprijzen. De verhoging levert de
schatkist 200 miljoen euro op. Toch mooi
meegenomen.

Nieuwe belastingregeling
voor Nederland en Curaçao
Eén van de grootste troeven van Nederland in het internationale belastingspel
waren de Nederlandse Antillen. En ook na
de laatste staatkundige wijzigingen is dat
het geval. Het is dan ook van groot
belang dat Nederland en Curaçao (in de
persoon van de Curaçaose minister van
Financiën José Jardim) een akkoord hebben
bereikt over een nieuwe bilaterale regeling
ter voorkoming van dubbele belasting
tussen Nederland en Curaçao. De overeenkomst zal binnenkort worden behandeld
in de Rijksministerraad. In de strijd tegen
belastingfraude is overeengekomen dat
Nederland Curaçao gaat ondersteunen bij
haar informatie-uitwisseling conform de
internationale standaard zoals die door de
OESO en de EU zijn ontwikkeld.
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Btw-vrij golfen?
Golfen is misschien niet meer zo elitair als
het ooit was, het blijft toch een dure
hobby. Maar er is goed nieuws voor alle
liefhebbers van deze sport. Het Hof van
Justitie in Luxemburg heeft beslist dat de
btw-vrijstelling voor sportbeoefening ook
geclaimd kan worden door een golfvereniging. Het betrof een golfvereniging
waar leden konden golfen en waar ook
niet-leden (uiteraard tegen betaling)
welkom waren. Deze toegangsgelden
(‘greenfees’) konden delen in de btwvrijstelling voor sportbeoefening. Volgens de
Europese rechter is het hiervoor namelijk
geen vereiste dat de sport ‘regelmatig, in
georganiseerd verband of met het oog op
deelneming aan sportcompetities’ wordt
beoefend. Ook lekker in je uppie een balletje slaan is dus sport in de zin van de
omzetbelasting. De verleende dienst (het
verlenen van toegang tot de baan) hing
zo zeer samen met het spelen van golf
sport dat aanspraak gemaakt kon worden
op de vrijstelling.

1 januari 2015) vrijstelling ingevoerd
voor het recht van schenking. Mits het
geschonken bedrag wordt gebruikt voor
de aankoop van een woning, de aflossing
van de eigen woningschuld of het afbetalen
van een restschuld kan een bedrag van
€ 100.000 vrij van schenkbelasting
geschonken worden. Bijzonder hierbij is
dat de vrijstelling niet beperkt is tot
familieverhoudingen. Ook aan niet-familie
kan belastingvrij geschonken worden.
Uit een onderzoek bij het notariaat blijkt
nu dat de tijdelijk verruimde vrijstelling
bijzonder populair is. Het aantal schenkingen overtreft de stoutste verwachtingen.
Omdat er met de schenkingen een voorschot wordt genomen op de toekomstige
erfenis kan dit de schatkist op termijn pijn
gaan doen.
Het is wel verstandig om na te gaan of de
schenking wel gunstig uitpakt. In ruil voor
het bespaarde recht van schenking mist de
begunstigde immers de komende jaren
zijn hypotheekrenteaftrek over het
geschonken bedrag.

Gratis wonen

Tijdelijke schenkingsvrijstelling populair
In het kader van de bestrijding van de
economische crisis (en in een poging de
woningmarkt weer op de been te helpen)
is door de regering een tijdelijke (tot
C E I F E R

Tot een aantal jaren geleden zag men veel
renteloze (maar wel direct opeisbare)
leningen tussen ouders en kinderen. Zo’n
renteloze lening vormde volgens de Hoge
Raad geen schenking. Er werd immers niet
geschonken, hooguit lieten de ouders zich
een voordeel ontgaan. En het zich een
voordeel laten ontgaan was, aldus de Hoge
Raad, geen schenking. Deze constructie is
in de Successiewet inmiddels gerepareerd.
Maar er dient zich nu een vergelijkbare
situatie aan. Volgens de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, levert het geen
belastbare schenking op als ouders hun
kind gratis (‘om niet’) laten wonen in een
woning die hun eigendom is. Zolang de
ouders maar de volledige beschikkingsmacht over de woning houden (er bestaat
dus geen recht om in de woning te mogen
wonen) en het kind ieder moment het
verblijf in de woning ontzegd kan worden,
is geen sprake van een schenking. Hooguit
wordt het wonen door de ouders gedoogd,
maar gedogen vormt volgens de rechtbank geen belastbare schenking. Dat is
met name zo, aldus de rechtbank, omdat
door het gedogen de waarde van de
woning niet wijzigt, zodat de ouders niet
verarmen.
N I E U W S B R I E F
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Overig
Digitaal pachtcontract
Vanaf 2014 kunnen pachters en verpachters
de tussen hen overeengekomen contracten
volledig digitaal ter goedkeuring naar de
grondkamer sturen. Het versturen van een
papieren versie is dan niet meer nodig.
Het gaat hierbij om geliberaliseerde
pachtcontracten voor zes jaar of korter.
Ook kunnen de contracten digitaal ondertekend worden, waardoor het insturen
van een contract eenvoudiger is en sneller
gaat. Ook de goedkeuring van het contract
ontvangt u digitaal. De grondkamer kan
een digitaal ingediend contract binnen
zes weken afhandelen. Dat is veel sneller
dan bij een papieren contract. Voor het
digitaal indienen hebben de pachter en de
verpachter een relatienummer van Dienst
Regelingen, inloggegevens en TAN-codes
nodig.

Benoeming arbiters
In veel statuten en (aandeelhouders)overeenkomsten is tussen partijen overeengekomen dat indien er een geschil tussen
hen mocht ontstaan, dit geschil door
arbitrage opgelost zal worden. Mochten
partijen er zelf niet uitkomen wie als
arbiter zal gaan optreden, dan is vaak
bepaald dat de Kamer van Koophandel
deze arbiter(s) zal benoemen. De Kamers
van Koophandel hebben echter laten
weten te stoppen met het aanwijzen van
arbiters en deskundigen.
Zowel voor nieuwe als bestaande contracten
zal nu dus moeten worden nagedacht
hoe men een toekomstig probleem gaat
oplossen. Het verdient sterk de voorkeur
dat te doen als de verhoudingen tussen
partijen nog goed zijn. Is de ruzie al een
feit dan zijn dit soort procedureafspraken
vaak nog maar lastig te maken!

Indexering alimentatie
Het indexeringspercentage voor alimentatie
bedraagt voor 2014 0,9%. Dit percentage
gaat in op 1 januari 2014 en is gepubliceerd in de Staatscourant van 15 oktober
2013 nr. 438935. Voor 2013 bedroeg het
percentage nog 1,7%.
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Vrijstelling Wft voor
accountants doorgeven
salarisgegevens
Over veel zaken rondom pensioenadvisering en pensioenbemiddeling bestaat de
nodige onduidelijkheid. Bemiddeling en
advisering op dit gebied mogen namelijk
zonder een Wft-vergunning (Wet op het
financieel toezicht) niet meer plaatsvinden.
Voor advisering bestaat een beperkte
vrijstelling, waarvan het bereik echter nog
niet helemaal duidelijk is. Dankzij een
wijziging van de Vrijstellingsregeling
hoeven accountants en administratiekantoren echter voortaan geen Wftvergunning meer aan te vragen voor
het doorgeven van salarisgegevens aan
pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen. De wijziging was
nodig omdat het doorgeven van deze
gegevens zonder vrijstelling zou kwalificeren als bemiddelen in de zin van de Wft.
En zonder vergunning (of vrijstelling) is
dat verboden.

Ceifer Zeist
Utrechtseweg 131 • 3702 AC Zeist
Postbus 194 • 3700 AD Zeist
T (030) 692 80 90
F (030) 692 80 95
KvK Utrecht 30171059
Ceifer Montfoort
Waardsedijk-Oost 4
3417 XJ Montfoort
T (0348) 46 87 15
E-mail info@ceifer.nl
Internet www.ceifer.nl

Eén bankrekening voor
toeslagen en belastingteruggaven
Vanaf 1 december 2013 worden door de
Belastingdienst toeslagen of belastingteruggaven niet langer op verschillende
rekeningnummers uitbetaald. Ook moet
een rekeningnummer waarop zo’n betaling
plaatsvindt voortaan altijd op naam van
de gerechtigde zelf staan. De nieuwe
regeling is bedoeld om vergissingen te
voorkomen en fraude tegen te gaan.
Voldoet uw situatie niet aan de nieuwe
wettelijke eisen dan kunt u vóór 1 maart
2014 een bericht van de Belastingdienst
verwachten. Tijdig uw rekeningen aanpassen is natuurlijk een verstandige optie.

Marktrente 2013
De staatssecretaris van Financiën heeft zijn
besluit over de marktrente aangevuld met
de gegevens over de marktrente voor het
jaar 2013. Voor januari, november en
december 2013 bedraagt de marktrente
1,3%. In februari tot en met oktober 2013
bedraagt de marktrente 1,2%.
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