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Einde zelfstandigenaftek in zicht?

Het aantal zelfstandige ondernemers is de laatste tijd flink gestegen. Ondernemingen nemen
minder vaste krachten aan, om zo flexibel te zijn. Hierdoor ontstaan echter wel
schijncontructies waarbij vaste krachten worden ontslagen en als zelfstandigen voor de 
onderneming gaan werken. Met het afschaffen van de fiscale voordelen voor zelfstandigen
zoals de zelfstandigenaftrek, wil het kabinet dit tegengaan. Op dit moment kunnen
zelfstandigen profiteren van een zelfstandigenaftrek van € 7.280. Voor starters geldt er zelfs
een extraatje van € 2.123. Om de zelfstandigenaftrek te mogen toepassen, moet u ondernemer
zijn voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium.

Nu het kabinet deze wil afschaffen, heeft dit geleid tot behoorlijk wat weerstand van onder
andere Stichting ZZP Nederland. Zij vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de
zelfstandigen zo hard wil aanpakken. Vooral kleine zelfstandigen krijgen het zo behoorlijk
zwaar, omdat deze ondernemers de aftrek echt niet kunnen missen.
Het kabinet moet de plannen nog wel gaan uitwerken. Het is dus nog maar zeer de vraag
of de afschaffing voor alle zelfstandigen doorgaat of dat het kabinet met een alternatief
komt. De plannen zullen waarschijnlijk deel gaan uitmaken van de begroting voor 2015.

U moet uw BTW-nummer op uw website vermelden

Als ondernemer bent u wel verplicht om uw BTW-nummer op uw internetsite te vermelden.
De Belastingdienst meldde een tijdje gelden ten onrechte dat dit niet verplicht is.

Begin augustus plaatste de Belastingdienst op haar eigen website een nieuwsbericht waarin
stond aangegeven dat ondernemers met een internetsite niet verplicht zijn hun 
BTW-nummer hierop te vermelden. Maar dit is dus onjuist. Het nieuwsbericht op de site
van de Belastingdienst is inmiddels aangepast. Ook wanneer u als ondernemer goederen
levert aan of diensten verricht voor particulieren waarbij u het BTW-nummer achterwege
kunt laten moet u het BTW-nummer op de website van de onderneming zetten.

Rittenregistratie: plaatsnamen noteren is niet voldoende

U kunt een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voorkomen door op
jaarbasis niet meer dan vijfhonderd privékilometers te maken. Een sluitende rittenregistratie
is een manier om dat te bewijzen. Het hierbij alleen noteren van plaatsnamen is echter niet
voldoende. In een rechtszaak ging het om een onderneming waarbij op de balans twee
personenauto's stonden. Voor deze personenauto's rekende de ondernemer geen bijtelling.
De fiscus startte een boekenonderzoek. De ondernemer gaf aan een rittenadministratie bij
te houden, maar kon die niet overleggen. De fiscus legde daarom een navorderingsaanslag
op. De ondernemer ws het daar niet mee eens en ging in bezwaar en verder. In de bezwaarfase
kwam hij pas met een rittenadministratie en vermeldde daarin het kenteken, de weeknummering,
kilometerstand en alleen een plaatsnaam van de rit. Het gerechtshof vond dat het enkel noteren
van plaatsnamen zonder adres en zonder reden van bezoek onvoldoende was voor een 
sluitende rittenadministratie.
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