14 oktober 2016

Nieuwssignalen
Meijer & Co is een middelgroot belastingadvies- en administratiekantoor voor het klein- en
middenbedrijf met cliënten verspreid door geheel Nederland.
Laat u zich informeren en ontdek wat Belastingadvieskantoor Meijer & Co voor u kan betekenen.
Kromme Nieuwegracht 14
3512 HH Utrecht
Tel. 030-2312834
info@meijerenco.nl
www.meijerenco.nl

Lage inkomensvoordeel werkgevers
Publicatiedatum: 13-10-2016

Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers recht op een vergoeding als ze bijvoorbeeld langdurig werklozen
of mensen met een arbeidsbeperking aannemen: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Zo blijven de
loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120 procent van het minimumloon (van een 23-jarige)
verdienen. Werkgevers krijgen de vergoeding over 2017 uitgekeerd in 2018 op basis van gegevens van het
UWV. Een aanvraag is niet nodig.
Lees meer

Eén opdrachtgever: ondernemerschap?
Publicatiedatum: 13-10-2016

Een zeer actuele vraag: kun je ondernemer zijn als je langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werkt?
Rechtspraak geeft soms houvast. Een tandarts werkte drie jaar voor dezelfde tandartsenpraktijk, telkens op
basis van een nieuwe overeenkomst van opdracht. Ze factureerde aan de praktijk, niet rechtstreeks aan
patiënten. Sterker nog, ze had geen eigen patiënten, deed geen investeringen van betekenis en hield zich
niet met de bedrijfsvoering bezig. Volgens de Belastingdienst is van ondernemerschap geen sprake.
Lees meer

Meldpunt nieuwe regels zzp-ers
Publicatiedatum: 13-10-2016

De wet DBA bevat de nieuwe regels voor zzp-ers en opdrachtgevers. Om zicht te krijgen op onvoorziene en
ongewenste arbeidsmarkteffecten van deze wet stelt de Belastingdienst in de week van 17 oktober 2016 een
meldpunt in. Zo worden knelpunten geïnventariseerd die de Belastingdienst in de overgangsperiode tot 1 mei
2017 kan aanpakken. Hoe werkt het?
Lees meer

Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak
Publicatiedatum: 13-10-2016

Een werknemer mag zijn auto van de zaak ook privé gebruiken. Op jaarbasis rijdt hij, buiten zijn vakantie,
minder dan 500 kilometer privé. Vanwege een ‘Verklaring geen privégebruik’ houdt de werkgever geen
loonheffing in. Ze spreken af dat de werknemer tijdens zijn vakantie voor de auto huur betaalt aan de werkgever.
Op vakantie maakt hij meer dan 1.500 kilometer. Gaat dit goed?
Lees meer
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