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Corona update
Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Het kabinet heeft besloten om de steunmaatregelen te verlengen
tot 1 oktober 2021. De NOW is voor het derde kwartaal aangepast. Dat gebeurt door de invoering van een omzetverliesplafond. De overige steunmaatregelen blijven in het derde
kwartaal ongewijzigd.
Vierde kwartaal
Het kabinet verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar alle
restricties en contactbeperkende maatregelen zullen zijn
opgeheven. Daarom wordt alle steun met ingang van het vierde
kwartaal beëindigd.

Regeling NOW-4 gepubliceerd
De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde
verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel het de zesde tranche van de NOW betreft,
heeft de regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten opzichte van
de NOW-3 geldt in het derde kwartaal van 2021 een omzetverliesplafond. Het op te geven omzetverlies voor de berekening
van de hoogte van de NOW wordt begrensd op 80%. Een hoger
verwacht of gerealiseerd omzetverlies dan 80% leidt niet tot
een hoger subsidiebedrag. Het subsidiepercentage blijft 85.
Dit betekent dat een bedrijf met een omzetverlies van 80% of
meer subsidie krijgt voor 68% (80 x 85%) van de loonkosten.
Voor bedrijven met een omzetverlies van 20 tot 80% verandert
er niets ten opzichte van de eerdere regeling. Het kabinet
verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar alle restricties en
contactbeperkende maatregelen zullen zijn opgeheven. Daarom
wordt alle steun, waaronder de NOW, met ingang van het vierde
kwartaal beëindigd.
Evenals in de NOW-1, -2 en -3 geldt een omzetverliesdrempel
van 20%. De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 40%
blijft in stand. Ook de maximering van het in aanmerking te
nemen loon blijft hetzelfde, namelijk tweemaal het maximum
dagloon (€ 9.812,30 per maand).
Ook onder de NOW-4 mag de loonsom met 10% dalen zonder
gevolgen voor het subsidiebedrag.
Een derdenverklaring is nodig vanaf € 40.000 aan voorschot of
definitief subsidiebedrag. Een accountantsverklaring is vereist
wanneer het voorschot of de definitieve subsidie € 125.000 of
meer bedraagt.
Een aanvraag voor de NOW-4 kan tot en met 30 september
2021 worden ingediend bij het UWV.

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale
tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis
aangepast. Ten opzichte van de vorige versie van het Besluit
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noodmaatregelen coronacrisis zijn enkele nieuwe onderwerpen
opgenomen.
Betalingsregeling belastingschulden
Een van de nieuwe onderwerpen is een aanpassing van de
betalingsregeling voor ondernemers. Deze regeling geldt voor
belastingschulden, die betaald hadden moeten zijn tussen
12 maart 2020 en 1 oktober 2021 en waarvoor op grond van een
goedkeuring in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geen
invorderingsmaatregelen zijn genomen of waarvoor verlengd
uitstel van betaling is verleend. De belastingschulden moet voor
1 oktober 2027 met een betalingsregeling worden afgelost.
Uitgangspunten van de betalingsregeling zijn aflossing in 60
gelijke maandelijkse termijnen, ingaande in oktober 2022.
Vrijstelling TVL startende mkb-ondernemingen
Aan de eerdere vrijstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting van subsidies op grond van de TOGS en de TVL is
toegevoegd een vrijstelling voor subsidies op grond van de TVL
voor startende mkb-ondernemingen. De vrijstellingen gelden bij
wijze van goedkeuring, vooruitlopend op wetgeving. De subsidie
kan in de aangifte worden opgenomen in de rubriek "overige
buitengewone baten" en in de rubriek "overige vrijgestelde
winstbestanddelen".
Zorgvrijstelling
Werkzaamheden die betrekking hebben op COVID-19 tests
of het COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma vallen onder de
zorgvrijstelling.
Belastingrente en hulp bij aangifte
Eveneens nieuw is een goedkeuring met betrekking tot de
belastingrente die in rekening is gebracht bij mensen die gebruik
hebben gemaakt van de "hulp bij aangifte" voor hun aangiften
inkomstenbelasting 2019 en 2020. De inlevertermijn voor deze
aangiften is op initiatief van de Belastingdienst verlengd. Dat kan
tot gevolg hebben dat belastingrente in rekening wordt gebracht.
De staatssecretaris heeft onder voorwaarden goedgekeurd
dat de belastingrente voor deze groep belastingplichtigen
verminderd wordt.
Verlenging bestaande maatregelen
Diverse bestaande maatregelen zijn verlengd. Het gaat om:
■ het tijdelijk uitstelbeleid voor de betaling van belastingen
door ondernemers;
■ de versoepeling van enkele administratieve handelingen
in de loonbelasting;
■ de vrijstelling van omzetbelasting voor de terbeschikkingstelling van zorgpersoneel;
■ de toepassing van het nultarief in de omzetbelasting voor
de levering van mondkapjes, COVID-19-vaccins en
COVID-19-testkits; en
■ de vrijstelling van belastingheffing over enkele Duitse
netto-uitkeringen.

Varia
Bedragen kinderbijslag per 1 juli
De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene
Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden,
gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt:
■ voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar € 224,87;
■ voor een kind, dat 6 jaar of ouder is maar jonger dan 12 jaar
€ 273,05; en
■ voor een kind, dat 12 jaar of ouder is maar jonger dan 18 jaar
€ 321,24.
De bedragen gelden per kwartaal.

Voorlopige hechtenis geen reden ontslag op
staande voet
Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de
arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende
reden, het ontslag op staande voet. De partij die van deze
bevoegdheid gebruik maakt, dient de reden voor de opzegging
onverwijld mede te delen aan de wederpartij.
Wanneer de werkgever een werknemer op staande voet
ontslaat, is het opzegverbod wegens ziekte niet van toepassing.
Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel. Vanwege
de verstrekkende gevolgen mag de werkgever daar pas een
beroep op doen als van hem niet verlangd kan worden dat de
arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer nog langer
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Omzetbelasting
Voorbelasting op woonhuis exploitant van
zonnepanelen
Voor het bestaan van een recht op aftrek van voorbelasting
moet worden bezien of iemand een zaak in de hoedanigheid
van ondernemer voor de omzetbelasting verworven heeft. Als dit
het geval is, moet worden beoordeeld in welke mate deze zaak
wordt gebruikt voor belaste handelingen. Volgens vaste rechtspraak moet de beoordeling of iemand bij de verwerving van een
zaak handelt als ondernemer plaatsvinden in het licht van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de zaak.
Wie met zonnepanelen opgewekte energie tegen vergoeding
levert aan het elektriciteitsbedrijf is ondernemer voor de omzetbelasting. Dat betekent dat de exploitant recht heeft op aftrek
van de omzetbelasting, die bij de levering van de zonnepanelen
in rekening is gebracht. De omstandigheid dat iemand uit hoofde
van de exploitatie van zonnepanelen ondernemer is, betekent
niet zonder meer dat hij een door hem aangeschafte nieuwbouwwoning heeft verworven in de hoedanigheid van ondernemer.
Een woning is naar haar aard bestemd om te worden gebruikt
voor privédoeleinden. Dat bij de aanschaf en de bouw van een
woning rekening is gehouden met de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, is niet voldoende om te concluderen dat de
woning in de hoedanigheid van ondernemer is verworven.
In een procedure heeft de rechtbank het verzoek van een
exploitant van zonnepanelen om teruggaaf van een deel van de
omzetbelasting die in rekening is gebracht bij de oplevering van
de woning afgewezen. De ondernemer heeft niet aangetoond
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dat het dak voor belaste handelingen wordt gebruikt. De kosten
voor de aanschaf van de woning zouden ook zijn gemaakt als de
exploitant geen zonnepanelen had geplaatst. Een rechtstreeks
en onmiddellijk verband tussen de levering van energie via de
zonnepanelen en de bouw van de woning ontbrak.

Invoering registratiedrempel voor kleine
ondernemers
Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000
exclusief omzetbelasting kunnen voor de omzetbelasting kiezen
voor toepassing van de vrijstelling voor kleine ondernemers, de
zogenaamde KOR. Ondernemers die gebruik maken van de
KOR zijn geen omzetbelasting verschuldigd over hun leveringen
en diensten en zijn ontheven van administratieve verplichtingen.
Daar staat tegenover dat zij geen recht hebben op aftrek van
voorbelasting. Een ondernemer die kiest voor toepassing van de
KOR moet zich daarvoor aanmelden bij de Belastingdienst.
De KOR-vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar.
Voor ondernemers met een zeer geringe jaaromzet, die geen
omzetbelasting willen terugvragen, heeft de staatssecretaris
van Financiën goedgekeurd dat zij zich niet voor de vrijstelling
van de KOR hoeven te melden. De goedkeuring geldt voor
ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800.
Bij gebruikmaking van de goedkeuring zijn ondernemers niet
gebonden aan de minimale toepassingsduur van de KOR.
De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 2020. Dat is de datum
waarop de huidige KOR van kracht is geworden.

Inkomstenbelasting
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij
eigen bv
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij
de eigen bv in behandeling. De staatssecretaris van Financiën
heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld
dat bij de bepaling van het bedrag aan schulden aan de vennootschap van een met de aanmerkelijkbelanghouder verbonden
persoon ook rekening wordt gehouden met de schulden van
diens partner. De mogelijkheden om de grondslag van de maatregel uit te hollen worden hierdoor beperkt.
In het wetsvoorstel is geregeld dat het fictieve vervreemdingsvoordeel dat in aanmerking wordt genomen bij emigratie van de
aanmerkelijkbelanghouder wordt verlaagd met het bedrag dat als
negatief fictief regulier voordeel in aanmerking zou zijn genomen
als de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland was gebleven en
zijn schulden had afgelost. Op deze wijze wordt economische
dubbele heffing bij emigratie voorkomen. De nota van wijziging
bevat een aanpassing voor de situatie waarin een buitenlandse
belastingplichtige de werkelijke leiding van een vennootschap,
waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, verplaatst uit Nederland
en hij als gevolg daarvan geen aanmerkelijk belang meer heeft in
een in Nederland gevestigde vennootschap.
Wanneer de werkelijke leiding van de vennootschap naar het
buitenland wordt verplaatst, wordt dit aangemerkt als een
vervreemding van het aanmerkelijk belang. Voor de belasting
over het fictieve vervreemdingsvoordeel wordt een conserverende
aanslag opgelegd. De grondslag van die conserverende aanslag
wordt verlaagd met het bedrag dat als negatief fictief regulier
voordeel in aanmerking zou zijn genomen als de aanmerkelijkbelanghouder de werkelijke leiding niet zou hebben verplaatst en
hij zijn schulden zou hebben afgelost. Hierdoor wordt niet alleen
bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder maar ook bij
verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit
Nederland economische dubbele heffing voorkomen.
Bij een buitenlandse belastingplichtige, die een aanmerkelijk
belang heeft in meerdere vennootschappen in Nederland, wordt
een eventuele verlaging van de grondslag voor de conserverende aanslag pas toegepast bij het vaststellen van de conserverende aanslag die wordt opgelegd bij verplaatsing van de werkelijke
leiding van de laatste vennootschap uit Nederland. Als na de
verplaatsing van de werkelijke leiding alleen nog een aanmerkelijk belang resteert in een of meer fictief in Nederland gevestigde
vennootschappen wordt de grondslag voor de conserverende
aanslag wel verlaagd.

hebben voorgedaan voor 15 september 2015 om 15:15 uur.
Met de nota van wijziging wordt geregeld dat de maatregelen
van het wetsvoorstel niet gaan gelden voor deze conserverende
aanslagen.

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom
in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
Een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom is
slechts toegestaan als er een redelijke mate van evenredigheid
bestaat tussen de gebruikte middelen en het doel dat ermee
wordt nagestreefd. Dit vereist het bestaan van een redelijke
verhouding tussen het algemene belang en de bescherming
van individuele rechten. Van een dergelijke redelijke verhouding
is geen sprake als de betrokken persoon wordt getroffen door
een individuele en buitensporige last. Waar het gaat om de
beoordeling van wat in het algemeen belang is en de keus van
de middelen om dit belang te dienen, heeft de wetgever een
ruime beoordelingsvrijheid.
Bij de beoordeling of een belastingplichtige door de box 3-heffing
wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige last,
moet de rechter die heffing bezien in samenhang met de gehele
financiële situatie van de betrokkene. De rechter moet bij zijn
onderzoek of de heffing een individuele en buitensporige last
vormt alle relevante feiten en omstandigheden betrekken.
Als de vraag voorligt of de belastingheffing in box 3 leidt tot
een individuele en buitensporige last als deze hoger is dan het
werkelijke rendement, moet in aanmerking worden genomen of
en in hoeverre een belastingplichtige een zodanig laag inkomen
heeft dat hij op zijn vermogen moet interen om de belasting te
voldoen. In het algemeen kan worden aangenomen dat de
wetgever met een belasting naar inkomen geen heffing beoogt
waardoor de belastingplichtige op zijn vermogen moet interen om
de verschuldigde belasting te kunnen voldoen. De omstandigheid
dat een belastingplichtige door de belastingheffing inteert op zijn
vermogen kan een aanwijzing zijn dat sprake is van een buitensporige last.
De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch vernietigd
omdat uit de uitspraak niet blijkt dat het hof heeft onderzocht of
de belanghebbende door de belastingheffing inteert op zijn
vermogen. Hof Arnhem-Leeuwarden moet nu onderzoeken of er
sprake is van een individuele en buitensporige last voor de
belanghebbende.

In het wetsvoorstel is geregeld dat het uitstel van betaling voor
een conserverende aanslag inkomstenbelasting wordt beëindigd
als een positief fictief regulier voordeel wordt genoten. Op grond
van overgangsrecht geldt dit niet voor conserverende aanslagen,
die zijn opgelegd naar aanleiding van belastbare feiten, die zich
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Corona
update
Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Het kabinet heeft besloten om de steunmaatregelen te verlengen
tot 1 oktober 2021. De NOW is voor het derde kwartaal aangepast. Dat gebeurt door de invoering van een omzetverliesplafond. De overige steunmaatregelen blijven in het derde
kwartaal ongewijzigd.
Vierde kwartaal
Het kabinet verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar alle
restricties en contactbeperkende maatregelen zullen zijn
opgeheven. Daarom wordt alle steun met ingang van het vierde
kwartaal beëindigd.
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Varia
Bedragen kinderbijslag per 1 juli
De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene
Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden,
gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt:
■ voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar € 224,87;
■ voor een kind, dat 6 jaar of ouder is maar jonger dan 12 jaar
€ 273,05; en
■ voor een kind, dat 12 jaar of ouder is maar jonger dan 18 jaar
€ 321,24.
De bedragen gelden per kwartaal.

Voorlopige hechtenis geen reden ontslag op
staande voet
Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de
arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende
reden, het ontslag op staande voet. De partij die van deze
bevoegdheid gebruik maakt, dient de reden voor de opzegging
onverwijld mede te delen aan de wederpartij.
Wanneer de werkgever een werknemer op staande voet
ontslaat, is het opzegverbod wegens ziekte niet van toepassing.
Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel. Vanwege
de verstrekkende gevolgen mag de werkgever daar pas een
beroep op doen als van hem niet verlangd kan worden dat de
arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer nog langer
voortduurt. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een
dringende reden die ontslag op staande voet rechtvaardigt,
moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.
De aard en de ernst van de aangevoerde dringende reden
moeten worden afgewogen tegen de door de werknemer
aangevoerde persoonlijke omstandigheden.
Volgens de kantonrechter levert werkverzuim door een
onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling in beginsel geen
dringende reden op voor ontslag op staande voet. Dat geldt ook
in geval van voorlopige hechtenis, zelfs wanneer het niet voor
het eerst is dat de werknemer vastzit en hij eerder schriftelijk is
gewaarschuwd vanwege ongeoorloofde afwezigheid. De kantonrechter kwam tot dit oordeel in een procedure van een werknemer die zijn werkgever pas tien dagen nadat hij was opgepakt
liet weten dat hij in voorlopige hechtenis was genomen. Ondanks
de eerdere waarschuwing vormt dit geen zodanige bijzondere
omstandigheid dat van de hoofdregel dat werkverzuim wegens

detentie c.q. voorlopige hechtenis geen dringende reden oplevert
afgeweken dient te worden.
De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wegens de
opgetreden verstoring van de arbeidsrelatie. Voor de werknemer
had dit als gevolg dat de arbeidsovereenkomst later eindigde en
dat hij recht had op een transitievergoeding.

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen
eenzijdig worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden voor het verstrijken van een
kalenderjaar. Rusland heeft het bestaande verdrag opgezegd,
waardoor dit verdrag per 1 januari 2022 zal worden beëindigd.
Vanaf 1 januari 2022 kan onder omstandigheden een beroep op
het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 worden gedaan.
Dit is een eenzijdige Nederlandse regeling, waarin voor een
aantal situaties en onder voorwaarden wordt voorkomen dat
inwoners van Nederland en in Nederland gevestigde bedrijven
over hetzelfde inkomen tweemaal belast worden.
Nederland heeft vanaf 2014 onderhandeld met Rusland over een
gedeeltelijke herziening van het verdrag. In januari 2020 is op
ambtelijk niveau overeenstemming bereikt over deze herziening.
Daarna heeft Rusland gevraagd om herziening van een aantal
aanpassingen om onder het verdrag (hogere) bronbelastingen te
kunnen gaan heffen om zo meer belastinginkomsten te realiseren.
Dit voorstel komt erop neer dat Rusland slechts bereid zou zijn
om verdragsvoordelen onder strenge voorwaarden toe te kennen
aan beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven zonder beursnotering
zouden niet meer in aanmerking komen voor verdragsvoordelen.
Hiermee wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen
van het Nederlandse bedrijfsleven. Rusland liet geen ruimte voor
onderhandeling. Nederland heeft het voorstel van Rusland tot
herziening niet geaccepteerd.
Het belangrijkste gevolg van de opzegging van het verdrag is
dat Rusland (hogere) bronbelastingen zal kunnen heffen op
uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen. Deze bronbelastingen komen zonder verdrag niet meer voor verrekening
in aanmerking.
De staatssecretaris van Financiën benadrukt dat de Nederlandse
inzet erop is gericht om nog dit jaar tot een oplossing te komen.

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.
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