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ZZP-dossier: hoe nu verder?
Publicatiedatum: 08-12-2016

Het kabinet maakt haast. Staatssecretaris Wiebes gaat snel onderzoeken hoe aan de criteria gezagsverhouding en
vrije vervanging een concretere of andere invulling kan worden gegeven. Dat doet hij samen met de minister van
Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor arbeidsovereenkomstenrecht, en met de minister van Veiligheid en
Justitie, die over het Burgerlijk Wetboek gaat. Ook de sociale partners, belangenorganisaties en specialisten
worden erbij betrokken.
Lees meer

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?
Publicatiedatum: 08-12-2016

Een vrijwilliger is werkzaam bij een stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Die status maakt het mogelijk om giften aan de stichting in aftrek te brengen. In zijn aangifte
inkomstenbelasting claimt de vrijwilliger dan ook € 3.000 giftenaftrek. Voor dat bedrag heeft hij
afgezien van zijn vrijwilligersvergoeding. De Belastingdienst weigert de aftrek.
Lees meer

Verlaagt goede autodeal uw bijtelling?
Publicatiedatum: 08-12-2016

Een werkgever schaft voor een werknemer een auto van de zaak aan. Bij de dealer heeft de werkgever stevig
onderhandeld. De prijs voor de auto is € 48.850 (inclusief BTW en BPM). Volgens de website van de RDW is de
cataloguswaarde veel hoger, € 55.624. Waarover wordt nu de bijtelling voor privégebruik berekend? Volgens de
werkgever over € 48.850, minus de kosten van het rijklaar maken, en volgens de Belastingdienst over de officiële
cataloguswaarde.
Lees meer

Zoek de kwaadwillende opdrachtgever
Publicatiedatum: 08-12-2016

In reactie op aanhoudende druk vanuit werkgevers, zzp-ers en de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes
onlangs tot drie maal toe een omschrijving gegeven van wat hij nu bedoelt met kwaadwillenden. Dat zijn de
opdrachtgevers van zzp-ers die wel degelijk in 2017 al boetes kunnen krijgen.
Lees meer
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