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Verhuur garageboxen en BTW
Publicatiedatum: 16-02-2017

Als hoofdregel is de verhuur van onroerende zaken vrijgesteld van BTW. Verhuur van afzonderlijke
parkeerruimte voor voertuigen vormt op een uitzondering. In een woonwijk verhuurt een VOF zelfstandige
garageboxen aan particulieren. De VOF brengt daarbij geen BTW in rekening. Volgens de VOF is immers
sprake van multifunctionele bergruimte. De Belastingdienst ziet de garageboxen als parkeerruimte. Verschil:
21% BTW. De hoogste rechter komt eraan te pas.
Lees meer

Gezagvoerder in gezagsverhouding
Publicatiedatum: 16-02-2017

Een piloot werkt via een tussenpersoon voor een vliegtuigmaatschappij. In zijn aangifte geeft hij zijn
inkomsten aan als winst uit onderneming. Hij oefent immers een zelfstandig beroep uit, hij krijgt een
vergoeding voor de duur van elke vlucht, vertragingen zijn voor eigen rekening. Hij moet blijven investeren
in beroepskwalificaties, verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, keuringen en trainingen. Bovendien is
in de overeenkomst uitgesloten dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Volgens de Belastingdienst is
echter sprake van een dienstbetrekking. De zaak komt voor de rechter.
Lees meer

Rapport KvK: zzp-ers en hun opdrachten
Publicatiedatum: 16-02-2017

De KvK heeft in december 2016 een onderzoek gehouden onder zelfstandige professionals. Meer dan negen op
de tien zzp-ers werken voor meer dan één opdrachtgever. Ze voelen zich ondernemer en denken dat ze aan de
criteria van de wet DBA voldoen. Ze geven echter aan dat hun opdrachtgevers juist onzekerder worden en vaker
vragen naar een payroll- of uitzendconstructie. Ruim 25% gebruikt de modelovereenkomsten, bijna 20% zegt dat
nooit te gaan doen en 34% geeft aan dat alleen te doen als de opdrachtgever erom vraagt.
Lees meer

Eerste hulp bij een verlofaanvraag
Publicatiedatum: 16-02-2017

Werkgevers en werknemers raken regelmatig de weg kwijt in het woud aan bijzondere verlofregelingen. We
hebben regels voor zwangerschaps- of bevallingsverlof, kraamverlof voor partners, ouderschapsverlof, korten langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof en adoptie- of pleegzorgverlof. Bestaat recht op verlof voor
verzorging van een naaste bij ziekte? En als het de buurvrouw betreft?
Lees meer

