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Onzakelijke lening:
Met enige regelmaat wordt aan ons gevraagd wanneer een lening zakelijk of onzakelijk is, die
vraag komt dan naar boven op enig moment dat men langs het randje mag lopen.
Grosso modo kan gesteld worden dat een lening pas zakelijke kenmerken gaat krijgen op het
moment dat de lening aan een willekeurige derde verstrekt zou worden. Dat is ook een beetje
het standaard antwoord dat we geven.
En inderdaad, er is er weer één gestruikeld. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2017:11962
In het kort komt het er op neer dat als er geen afspraken over looptijden en zekerheden zijn
gemaakt, en er is evenmin geen aflossingsschema aanwezig dan wordt de lening al snel
gekwalificeerd als onzakelijk.
En geef toe, het is erg onzakelijk om bijvoorbeeld aan de buurman € 25.000,-- te lenen en een
afspraak te maken van: “veel plezier er mee, en kijk maar of en wanneer je het terug gaat
betalen”.
Heilige koe is gelijk aan de melkkoe:
De auto, voor velen een heilige koe die gepoetst en gekoesterd moet worden is en blijft voor
de overheid de melkkoe met stip op de eerste plaats. De Omzetbelasting, de Belasting voor
personenauto’s en motorrijwielen, om niet te vergeten de accijnsheffing, wat dacht u van het
“kwartje van Kok” en tot slot de boetes voor verkeersovertredingen. In 2017 waren dat er
slechts 9.2 miljoen stuks. Bedragen gaan we niet noemen, daar worden we nog sneuer van.
Geen handhaving Wet Dba tot 2020:
De opschorting van de handhaving van de omstreden Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat schrijven minister Koolmees van
Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën vrijdag in een brief aan de Tweede
Kamer. Vanaf 2020 moet nieuwe wetgeving klaar zijn. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en
opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is
van een dienstbetrekking.
Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli
2018 verruimen. Van kwaadwillendheid is sprake als bewezen kan worden dat er sprake is
van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente èn opzettelijke schijnzelfstandigheid.
Bron: AV / Accountancy Vanmorgen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Al in vorige edities van onze Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over deze nieuwe
Europese wetgeving, die binnen de gehele Europese Unie op 25 mei 2018 in werking treedt.
Op onze website: www.dinkla.nl/dossiers/algemeen hebben wij een AVG dossier wat de
komende maanden steeds verder uitgebouwd zal worden.
Het dossier zal uit drie onderdelen bestaan:
1. Vragen die u eerst aan u zelf moet stellen
2. Stappenplan 1 tot en met 5
3. Stappenplan 6 tot en met 10
Ook zullen wij waar nodig steeds los in de Nieuwsbrief op mogelijke “pijnpunten” ingaan.
Hoe dan ook, een eerste kennismaking heeft u achter de rug, immers de loonstroken mogen
niet meer per e-mail naar u worden toegezonden. Inderdaad, ook dit is een voortvloeisel van
de AVG.
Denkt u nu niet dat uw organisatie te klein is voor de AVG, voordat u het weet heeft u een
controleur op de stoep staan, en vanaf dat moment is er in ieder geval helemaal geen weg
terug.
U kunt zich vast nog wel de implementatie van de Wid en de Mot wet herinneren. Het was
redelijk kort na de implementatie van die twee wetten dat ons kantoor eind november 2004
een brief van het Bureau Financieel Toezicht ontving met de mededeling dat ons kantoor
geselecteerd is voor een algehele controle. U mag weten dat onze reactie: “waarom nu juist
ons kantoor” best wel een beetje panisch was. Er zijn veel grotere kantoren waar veel meer te
halen valt.
Maar goed, de medewerkers van het BFT (*) waren aangenaam verrast door de kwaliteit van
de dossiers. Vanaf dag één van de implementatie van die wet hebben wij vol ingezet op de
compleetheid van de dossiers. Het advies wat wij u nu geven is eigenlijk identiek.
Zorg vanaf dag één voor een goed en compleet dossier, en houdt het dossier ook compleet!
(*) zie www.dinkla.nl/dossiers/algemeen voor een interview n.a.v. de BFT controle.
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb):
Volgend jaar bestaat deze wet 50 jaar, en voor fiscale wetgeving is dat redelijk lang en naar
onze mening veel te lang.
Het aantal wetsartikelen is gelukkig zeer beperkt, het zijn er slechts 39, maar om een paar
voorbeelden te geven, artikel 13 ziet op de Deelnemingsvrijstelling kent bijvoorbeeld ook een
artikel 13a en ook een artikel 13aa enzovoorts. Artikel 15 (Fiscale Eenheid) is gaande de jaren
net zo’n gedrocht geworden. Hopelijk dat het Ministerie aan het werk gaat voor een geheel
nieuwe Wet op de vennootschapsbelasting.
Olympische Spelen:
Op 25 februari zijn de Olympische Spelen afgesloten, hier en daar met wisselende successen,
hier en daar een traan vanwege pijn en of vreugde, maar gelukkig kunnen we terug kijken op
Spelen die zonder gedoe zijn verlopen.
Met 20 medailles en plaats 5 op de medaillespiegel mogen we nog steeds trots zijn op ons
land. Op naar de Zomerspelen 2020 in Japan.

Computersystemen Belastingdienst:
Het was de Staatssecretaris Menno Snel die in het weekend van 25 februari 2018 bekend
maakte dat de computersystemen van de Belastingdienst nog lang niet op orde zijn. Zoals hij
zei: “…het is sterk verouderd spul wat moeilijk aan de praat te houden is…” Op Facebook
van kantoor hebben we de befaamde uitspraak geplaatst: “Vertel eens wat nieuws”.
Draai om de oren van Europees Hof:
De Nederlandse Staat heeft een behoorlijke draai om de oren gekregen van het Europese Hof
van Justitie. De zaak waar het om draaide ging over de renteaftrek(beperking) in
(buitenlandse) deelnemingen. Wij gaan het u hier niet uitleggen. Wat wij u wel kunnen
melden is dat de zgn. Deelnemingsvrijstelling binnen de Wet op de vennootschapsbelasting
behoorlijk bijgesteld zal worden. Misschien dan toch maar echt naar een nieuwe Wet Vpb?
Stelen en helen:
Stelen is verkeerd en slecht, hierover is weinig discussie. Helen (iets kopen waarvan je weet
dat het door een misdrijf verkregen is) wordt doorgaans nog zwaarder aangerekend. In dat
verband is de Nederlandse Staat en de Belastingdienst zwaar door het stof gegaan blijkens een
uitspraak van het Hof Den Bosch d.d. 22 februari 2018.
Een kleine passage uit de uitspraak van het Hof: “…De Belastingdienst heeft ontoelaatbaar
bewijs gebruikt in de jacht op zwartspaarders. Ook heeft de Staat ten onrechte het rechterlijk
bevel genegeerd om openheid van zaken te geven en is de waarheidsvinding en een
doelmatige behandeling van de zaak belemmerd…”
Het doel heiligt de middelen zal Jan Kees de Jager in 2009 hebben gedacht. Gelukkig dat de
h.h. rechters daar blijkbaar anders over denken.
Gemeenteraadsverkiezingen:
Op 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen volop in de kijker. Vaak wordt de
uitslag van dergelijke verkiezingen ook gezien als een ijking voor de landspolitiek. Voor u als
ondernemer moet u echter niet te ver over de horizon willen kijken, want voor u is van belang
wat de gemeente voor een plannen in petto heeft voor de straat waar uw winkel is gevestigd
enzovoorts.
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