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De Dinkla & Dinkla Nieuwsbrief is jarig:
Onze Nieuwsbrief bestaat dit jaar 30 jaar.
Wat ooit begon met een A-4 stencil dat enkele keren per jaar verscheen, later uitgegroeid naar
een maandelijks periodiek van drie vellen A-4, verschijnt nu al sinds enkele jaren in pdf via
de e-mail. Of we dat gaan vieren, natuurlijk gaan we dat vieren. Over het hoe en wat wordt
nog nagedacht.
Auto van de zaak:
De veranderingen omtrent de bijtelling prive gebruik auto van de zaak blijven maar doorgaan.
Vanaf 1 januari 2017 kennen we nog maar twee tarieven:
Bij 0% Co2 uitstoot een bijtelling van 4% tot een maximale cataloguswaarde van € 50.000,--.
Bij meer dan 0% een bijtelling van 22%.
Dit klinkt eenvoudig maar door alle veranderingen en overgangsregelingen van de afgelopen
jaren, krijgen we binnen de loonadministratie in 2017 te maken met ca. 12 verschillende
bijtellingspercentages.
Op 1 juli 2012 is bepaald dat een auto aangeschaft op of na die datum het dan geldende
bijtellingpercentage voor de komende 60 maanden behoud mits er geen wisseling is van
eigenaar of de auto ter beschikking wordt gesteld aan een andere werknemer. Dit betekent dat
in augustus 2017 voor de eerste keer een mogelijke tariefwisseling in de rede kan liggen.
Voorbeeld:
U heeft uw huidige auto gekocht op 1 juli 2012 en voor u geldt nu een bijtelling van 7%, bij
een Co2 uitstoot van circa 50 gram.
De auto heeft een cataloguswaarde van € 40.000,--. Uw bijtelling is dan:
€ 40.000,-- x 7% = € 2.800,- per jaar.
Uw situatie na 60 maanden, dus per augustus 2017 bij dezelfde auto geeft dan een bijtelling
van 22%
€ 40.000,-- x 22% = € 8.400,-- per jaar.
Dit is een behoorlijke verhoging voor u als directeur of voor uw werknemer.
Wij proberen zoveel mogelijk zaken te registreren en bij te houden maar we vragen u om aan
ons te melden via de mail erika@dinkla.nl als u een auto heeft die is aangeschaft in 2012.

Verrijking Nederlandse taal:
Zowat elk jaar worden er wel nieuwe woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd. Veelal
komen die woorden uit “Den Haag” en enkele (nieuw)komers willen wij nogmaals onder de
aandacht brengen. Wat dacht u van de zogenaamd windhappers, of belastingnomaden of tot
slot een simpele de taxgap.
Toch zijn het zaken waar de Belastingdienst ook anno 2017 zeker aandacht aan moet
schenken, wil het fiscale rechtssysteem nog op enige “sympathie” kunnen rekenen.
WOZ beschikking:
De gemeentes in Nederland zijn op dit moment druk doende om de WOZ beschikkingen weer
op te stellen en zich schrap te zetten voor een nieuwe golf van bezwaarschriften, want die
zullen naar onze mening talloos zijn, immers, de waarde van de woningen zit weer behoorlijk
in de lift.
Als u bezwaar aantekent (dat binnen een termijn van zes weken) en u voert waarde
verminderende omstandigheden aan, dan moet de gemeentelijke taxateur aantonen dat hij/zij
daar rekening mee heeft gehouden. Dat zal een hele klus worden, want de meeste woningen
en overige onroerende zaken worden niet getaxeerd.
Belastingdienst procedeert tegen de Belastingdienst:
Nu niet denken dat het een grap is, neen het is zo waar als wat. Het heeft weinig zin om de
kwestie uit de doeken te doen, waar het ons hier om gaat is dat de houding van het instituut
als werkgever soms weerbarstiger in elkaar zit dan de Belastingdienst denkt, en jawel, de
Belastingdienst is natuurlijk ook werkgever, en komt daar nu door een pijnlijke botsing met
het eigen controleapparaat ook achter.
Eric Wiebes (nu nog Staatssecretaris van Financiën) zal Eric Wiebes niet zijn om daar op zijn
manier weer luchtig mee om te gaan, want hoe die man het steeds voor elkaar krijgt is nog
steeds een raadsel. In de afgelopen 2,5 jaar dat hij Staatssecretaris is, heeft hij elke aanvaring
met de Tweede Kamer weten te pareren.
Begin van het nieuwe jaar speciale aandacht schenken aan:
Het begin van het nieuwe jaar is het moment bij uitstek om zaken eens goed te onderzoeken.
Niet limitatief noemen wij er een paar op:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Het toepassen van het verrekeningsbeding bij huwelijkse voorwaarden
Heeft u wel een testament, zo niet, dan wordt het hoog tijd
Als u een testament heeft, voldoet deze nog wel aan de voorwaarden
Heeft u een samenlevingscontract en is deze nog wel partnerproof
Zijn alle verzekeringspolissen nog wel actueel
enzovoorts

Vernietigen van de (oude) administratie:
Op onze website www.dinkla.nl/algemeen-fiscaal treft u een document aan hoe lang u welke
administratie minimaal moet bewaren. Zoals eerder in de Nieuwsbrief gemeld blijven wij het
standpunt heiligen dat als een administratie niet in de weg ligt, er geen enkele reden is om tot
vernietiging over te gaan.
Wilt u toch gaan weggooien, dan moet u dat zorgvuldig aanpakken. Sowieso is de minimale
termijn zeven jaren en dan maakt het niet uit of het om digitale documenten of om fysieke
documenten gaat!

Voorkom belastingrente: laat aanslagen tijdig aanpassen:
Heeft u een te lage voorlopige aanslag IB of Vpb 2016 gehad? In dat geval moet u bij een
boekjaar gelijk aan het kalenderjaar - vanaf 1 juli 2017 belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8%!)
betalen over het bij te betalen bedrag. Dat effect kunt u beperken door de aanslag uiterlijk 24
maart 2017 te laten verhogen. Er wordt immers geen belastingrente berekend zodra 14 weken
zijn verstreken nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen. Als u uiterlijk 24 maart
2017 de aanslag laat aanpassen, dan eindigt de 14-wekentermijn op 30 juni 2017. Er wordt
dan alleen nog belastingrente berekend als het belastbare bedrag later (nog) hoger blijkt te
zijn.
(bron: Fiscount)
Gebruikelijk loon Directeur GrootAandeelhouder (DGA):
Per 1 januari 2017 stijgt het gebruikelijk loon naar een bedrag van € 45.000,-- per jaar.
Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt moet
minimaal dit bedrag aan zichzelf betalen. De DGA mag van dit bedrag afwijken, maar dan
moet hij aannemelijk kunnen maken dat hij bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van
een werknemer die geen DGA is, een lager loon gebruikelijk is.
Codering voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting 2017:
Heeft u voor de onderneming een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting ontvangen, dan
kunnen wij u melden dat in de interne codering bij de Belastingdienst een fout is geslopen. Bij
de Belastingdienst staat deze aanslag als definitief bekend, terwijl dit een voorlopige moet
zijn. Het zal ons niets verbazen als dit op (langere) termijn voor onjuiste informatie gaat
zorgdragen.
Verstrekken BSN uitzendkracht nu toegestaan:
Inleners mogen sinds 1 januari 2017 uitzendbureaus verzoeken om het burgerservicenummer
van hun uitzendkrachten te verstrekken. De Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is
daarvoor gewijzigd.
Indien u gebruik maakt van uitzendkrachten dan is het ook van belang dat u het ID bewijs
controleert, kortom, ook voor uitzendkrachten moet u zorgdragen voor een goed dossier.
Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop:
De Belastingdienst waarschuwt voor valse WhatsApp-berichten die uit naam van de
Belastingdienst worden verstuurd. In de berichten wordt verzocht snel een
betalingsachterstand te betalen. De Belastingdienst laat weten nooit een bericht via WhatsApp
te sturen en niet te reageren op de berichten.

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.

