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Bijtelling bij auto's achter het hek
Publicatiedatum: 02-02-2017

Een restaurant krijgt een boekenonderzoek naar onder meer het niet verwerken van privégebruik van aan
werknemers ter beschikking gestelde auto's in de loonaangiften. Verklaringen geen privégebruik en
rittenadministraties ontbreken. Er volgen naheffingsaanslagen over vijf jaar met 20% boete, totaal ruim € 51.000.
Volgens het restaurant ziet de Belastingdienst iets over het hoofd.
Lees meer

Voorkom belastingrente: laat aanslagen direct aanpassen
Publicatiedatum: 02-02-2017

Heeft u een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting 2016 ontvangen? Als deze te
laag is en u moet uiteindelijk over 2016 bijbetalen, dan betaalt u ook belastingrente. Deze is voor de
inkomstenbelasting 4% over het bij te betalen bedrag, en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. U bent de
rente verschuldigd – bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar - vanaf 1 juli 2017. Wat kunt u aan doen?
Lees meer

Werkgever brandt zich aan burn out
Publicatiedatum: 02-02-2017

Een directeur in loondienst meldt zich ziek wegens een burn out. De bedrijfsarts adviseert re-integratie gericht op
terugkeer in de eigen functie. De werkgever werkt daar niet aan mee, wil zo spoedig mogelijk van de directeur af
en doet hem een voorstel de dienstbetrekking te beëindigen. Al vrij snel ontvangt de directeur slechts 70% van
het minimumdagloon in plaats van 100% van zijn salaris. Via een kort geding wordt dat teruggedraaid, maar
even later wordt de directeur in een aandeelhoudersvergadering ontslagen uit zijn functie. Hoe loopt het af?
Lees meer

Proefprocedures vermogensinkomsten
Publicatiedatum: 02-02-2017

Zoals u weet, ligt de belastingheffing over vermogensinkomsten onder vuur. Er lopen veel
proefprocedures tegen deze heffing in Box 3, die uitgaat van een 4%-rendement op risico-arme
beleggingen. Deze heffing zou strijdig zijn met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Hoe is de tussenstand bij deze
proefprocedures?
Lees meer
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