FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/27]

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet
ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in
het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in
deze eindejaarstips.
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handeling te laten overgaan, heeft u nu dus een
extra reden om deze handeling tijdig te
verrichten.
Tip
Privaatrechtelijk dwangsommen blijven
nog wel aftrekbaar.
10. Voorkom strafbeschikking
Als u bij strafbeschikking een geldboete krijgt
opgelegd, kunt u deze nu nog aftrekken van de
fiscale winst. Vanaf 1 januari 2020 zullen naar
verwachting bij strafbeschikking opgelegde
geldboeten niet aftrekbaar zijn in de inkomstenen vennootschapsbelasting.
Let op!
Voor geldboeten bij strafbeschikkingen
geldt dat het aftrekverbod voor het eerst van
toepassing is op strafbeschikkingen die zijn
uitgevaardigd na 31 december 2019.
11. Wacht met Brede Weersverzekering
Bent u een agrarisch ondernemer en wilt u
alvast een Brede weersverzekering afsluiten?
Misschien is het beter om daar mee te wachten
tot na 31 december 2019. Sluit u die
verzekering eerder af, dan betaalt u daarover
21% assurantiebelasting. Maar het is de
bedoeling dat de Brede Weersverzekering vanaf
1 januari
2020
is
vrijgesteld
van
assurantiebelasting.
12. Sluit na 2019 verzuimverzekering af
Onder de huidige wet- en regelgeving vindt nog
een heffing van assurantiebelasting plaats als u
een verzuimverzekering of een verzekering
voor verzuim of eigenrisicodragerschap voor
de WGA of Ziektewet afsluit. Het
Belastingplan 2020 bevat een voorstel om vanaf
1 januari 2020 deze verzekeringen vrij te stellen
van assurantiebelasting.
13. Controleer of u een vaste inrichting heeft
Momenteel kennen diverse Nederlandse
belastingwetten hun eigen uitleg van het begrip
vaste inrichting. Als dit begrip afwijkt van het
begrip volgens het belastingverdrag dat van
toepassing is, riskeert de Belastingdienst het
mislopen van belastinginkomsten. Daarom is
voorgesteld om bij de definitie van vaste

inrichting
in
de
inkomstenbelasting,
loonbelasting en vennootschapsbelasting per
1 januari 2020 te verwijzen naar het
desbetreffende belastingverdrag. Wilt u zeker
weten dat u geen vaste inrichting in Nederland
krijgt en daardoor tegen Nederlandse heffing
aanloopt? Check dan het belastingverdrag.
Wellicht kunt u vervolgens de omstandigheden
zo aanpassen dat u toch geen vaste inrichting in
Nederland heeft.
Let op!
Bij niet-verdragssituaties moet u in
principe aansluiten bij de meest recente
versie van het OESO-modelverdrag.
14. Dien vóór 1 januari 2020 spontaan
aangifte in
Als u nu een aangifte indient zonder dat de
inspecteur u daartoe heeft uitgenodigd, kan hij
de verschillende wettelijke correctie- en
sanctiebevoegdheden niet meer toepassen.
Daarom stelt de regering voor om de wet zo te
wijzigen, dat de inspecteur die bevoegdheden
wel krijgt. De fiscus kan dan kwaadwillenden
aanpakken die een spontane aangifte indienen.
Tip
De regeling zal voorlopig alleen gelden
voor
aanslagbelastingen
zoals
de
inkomstenbelasting
en
de
vennootschapsbelasting.
IB-ONDERNEMER
15. Doteer nog snel aan oudedagsreserve
In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel
ingevoerd.
Het
laagste
tarief
van
inkomstenbelasting
en
premies
volksverzekeringen (IB/PVV) stijgt dan naar
37,35%. Het hoogste tarief daalt van 51,75%
naar 49,5%. Fiscale winstneming uitstellen kan
dus voordelig zijn. Dit kan door het doteren aan
de oudedagsreserve (OR). Wie aan de OR kan
doteren, doet dit in principe voor 9,44% van de
winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019).
Let op!
Om te kunnen doteren aan de
oudedagsreserve moet een ondernemer in
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kalenderjaar rekenkundig afronden op een
veelvoud van € 100.

ook
toegestaan,
aangetekende brief.

Let op!
Alleen
algemeen
nut
beogende
instellingen, sportorganisaties of andere
lichamen die niet zijn onderworpen aan
vennootschapsbelasting
of
van
vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld,
mogen de vrijwilligersregeling toepassen.

70. Let op de wijzigingen in het
ontslagrecht
Per 1 januari 2020 wijzigt het ontslagrecht met
de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt
in balans. Een belangrijke versoepeling betreft
de introductie van een cumulatiegrond. Als
meerdere ontslagredenen een rol spelen, die
ieder op zichzelf gezien echter te zwak zijn om
tot ontslag over te gaan, kan de rechter de
afweging maken of ontslag op basis van de
cumulatiegrond gerechtvaardigd is. Nu is
ontslag alleen mogelijk als er sprake is van een
goed onderbouwde ontslaggrond. Tegenover
deze versoepeling staat echter een hogere
transitievergoeding (50%) voor de werknemer
die op basis van de cumulatiegrond wordt
ontslagen. Andere belangrijke wijzigingen
hebben betrekking op de berekening van de
transitievergoeding:
- ook
transitievergoeding
bij
kort
dienstverband: nu moet een werknemer
eerst twee jaar bij u in dienst zijn geweest
om aanspraak te maken op een
transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020
geldt de transitievergoeding vanaf dag één
en zal de standaard ontslagvergoeding een
derde van het maandsalaris bedragen, voor
elk jaar dienstverband.
- lagere transitievergoeding bij lang
dienstverband: nu geldt bij een lang
dienstverband
een
hogere
transitievergoeding (half maandsalaris per
jaar) voor de jaren dat het dienstverband
langer heeft geduurd dan tien jaar. Die
hogere transitievergoeding komt te
vervallen:
per
jaar
geldt
een
transitievergoeding van een derde
maandsalaris, ongeacht de duur van het
dienstverband.
- de overgangsregeling voor oudere
werknemers komt te vervallen: nu geldt
nog een overgangsregeling waarbij oudere
werknemers aanspraak kunnen maken op
een
transitievergoeding
van
een
maandsalaris per jaar voor de jaren waarin
zij ouder dan 50 jaar waren bij een
dienstverband van meer dan tien jaar, tenzij

67. Volg aanwijzingen Belastingdienst op
In 2020 gaat de Belastingdienst scherper
controleren op de uitvoering van de Wet DBA.
Kwaadwillende opdrachtgevers konden al
rekenen op boetes als zij ten onrechte een
opdrachtnemer niet als werknemer hadden
opgegeven. Maar ook als u niet kwaadwillend
bent, maar aanwijzingen van de Belastingdienst
op dit gebied niet binnen een redelijke termijn
hebt opgevolgd, kan de Belastingdienst
handhavingsmaatregelen nemen.
68. Vergoed VOG na 31 december 2019
Moet uw werknemer een verklaring omtrent
gedrag (VOG) overleggen en wilt u hem
bijstaan in de kosten? Vergoed dan de kosten
van deze aanvraag op zijn vroegst op 1 januari
2020. In dat geval valt de vergoeding namelijk
onder een gerichte vrijstelling en hoeft u geen
loonbelasting te berekenen.
69. Tijdelijk contract opzeggen vóór
1 december 2019
Zijn er in uw onderneming tijdelijke
arbeidsovereenkomsten die aflopen op
31 december 2019? Laat dan vóór 1 december
2019 aan de werknemer schriftelijk weten of de
tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd
of niet. Deze zogeheten aanzegverplichting
geldt voor tijdelijke contracten van minimaal
zes maanden. Als u niet of te laat aanzegt, kan
de werknemer een schadevergoeding eisen van
maximaal een bruto maandsalaris.
Tip
Door de aanzegging per e-mail met
ontvangstbevestiging te versturen kunt u
bewijzen dat u de aanzegging tijdig heeft
gedaan. Maar andere bewijsmiddelen zijn

bijvoorbeeld

een
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