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Fiscaal nieuws, tips en 
wetenswaardigheden 
.  Donderdag 28 juni 2018 

 

 
Zzp’er met één opdrachtgever toch ondernemer 
 
Onlangs heeft het Hof ’s Gravenhage beslist dat een ondernemer met één 
opdrachtgever WuO (winst uit onderneming) geniet en daarmee als 
zelfstandige moet worden aangemerkt. En daardoor aanspraak kan maken op 
ondernemersaftrek zoals o.a. zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.  
 
Het hof heeft daarbij gekeken naar feitelijke omstandigheden. Zoals o.a. 
gemaakte afspraken, gebruikte gereedschappen en ondernemersrisico. 
 
Ondanks het feit dat de ondernemer de werkzaamheden had aangenomen 
tegen een vaste afspraak liep de ondernemer ondernemersrisico zoals 
debiteurenrisico, het zelf moeten herstellen van fouten, afhankelijk zijn van 
(weers)omstandigheden waar noch zij/ hij, noch de opdrachtgever invloed op 
kon uitoefenen. Bovendien maakte de ondernemer (deels) gebruik van eigen 
apparatuur en gereedschappen naast  apparatuur en gereedschappen van de 
opdrachtgever.  
 
Met deze uitspraak is de veronderstelling dat een ondernemer meerdere 
opdrachtgevers zou moeten hebben gelogenstraft.  
 
Wat betekent deze uitspraak in de praktijk. Heeft u een aangifte 
Inkomstenbelasting ingediend met WuO (winst uit onderneming ) en heeft de 
belastingdienst die aangifte gecorrigeerd naar RoW (resultaat uit overige 
werkzaamheid of naar inkomsten uit arbeid/ loon dan kunt u - mits de 
bezwaartermijn nog niet is verstreken - bezwaar daar tegen aantekenen of 
kunt u dit jaar (2018) weer WuO (winst uit onderneming) aangeven met en 
aanspraak maken op ondernemersaftrek. 
 
 

Nieuwsflitsen 
 
Gaat u met de (zakelijke) auto op vakantie dan zijn de kosten gewoon in 
aftrek te nemen. Ook de BTW kunt u terug vragen. Het terugvragen kunt u 
digitaal doen via de Nederlandse belasting dienst. Daarbij geldt echter wel 
een grens van €  50 per EU-land. Het is dus beter om twee keer in b.v. 
Duitsland te tanken dan één keer in Duitsland en één keer in Luxemburg.  
 
Moet u een vordering als oninbaar afboeken dan mag u (sinds 2017)de 
Omzetbelasting  terugvorderen in de reguliere aangifte. Eerst moest u voor 
die Omzetbelasting een afzonderlijk verzoek in dienen maar dat hoeft dus niet 
meer.  
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Krijgt u Omzetbelasting terug en moet u Loonheffingen betalen dan kan 
dat met elkaar worden verrekend. Maar dat gaat niet automatisch. U moet wel 
om verrekening verzoeken en uitstel van betaling vragen voor de te 
betalen loonheffingen. Anders krijgt u daarvoor een naheffingsaanslag en 
boete. En dat is zonde geld.  
 
 

Wat stond er in onze vorige nieuwsbrieven 
 

Investeringen, afschrijving en investeringsaftrek  
(donderdag 14.06.2018) 

 
Een investering kan bestaan uit aanschaf- verbeterings- en/ of 
voortbrengingskosten. Maar ook andere zaken zoals goodwill of 
vergunningen zijn investeringen. Het maakt daarbij niet uit of u de investering 
met eigen geld heeft betaald of heeft gefinancierd. 
 
Maar u kunt bijvoorbeeld beter een (bestel)auto  of ander bedrijfsmiddel 
onder financial lease aanschaffen dan onder operational lease. Bij financial 
lease heeft u wel recht op investeringsaftrek maar bij operational lease niet. 
Denk bij voortbrengingskosten overigens ook met name aan het zelf  
‘ uittimmeren ‘ van uw bestelauto.  
 
Op alle de investeringen mag gewoon worden afgeschreven.  
 
Als u investeert heeft u (als u meer investeert dan bepaalde 
drempelbedragen) recht op investeringsaftrek vanaf de eerste geïnvesteerde 
euro.  
 
Er zij drie soorten investeringsaftrek, te weten: 
.  KIA/  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
.  MIA/  Milieu-investeringsaftrek 
.  EIA/   Energie-investeringsaftrek 
 
Als u investeert in een voor MIA/ Milieu-investeringsaftrek in aanmerking 
komend bedrijfsmiddel kunt u ook gebruik maken van de Vamil. U mag dan 
de investering willekeurig afschrijven, zowel in tijd als qua percentage. U kunt 
voor de zelfde investering niet gelijktijdig EIA en MIA krijgen. Een combinatie 
met KIA kan wel.  
 
De investeringsaftrek kan behoorlijk oplopen, te weten:  
 
 KIA/  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
 . 28 % van het geïnvesteerde bedrag 
 MIA/  Milieu-investeringsaftrek 
. De voor de investering geldende investeringsaftrek is terug te vinden in de  
   milieulijst 
EIA/   Energie-investeringsaftrek 
.  Ook de voor deze investeringen - denk met name aan een eclectische auto  
   of een elektrische fiets - geldende investeringsaftrek is terug te vinden in de     
   milieulijst en bedraagt al snel   54, 5 %. Samen met de KIA bedraagt de  
   investeringsaftrek dus zo’n 82,5 % (!) 

 
 
Bestellingen vanuit- en leveringen aan het 
buitenland 
(donderdag 10.05.2018) 

 
In het FNTW van 10.05.2018 is aandacht besteed aan het doen- en krijgen 
van bestellingen i en uit het buitenland. En dan met name aan de gepaard 
gaande Omzetbelasting.  



 
Hoe onderbouwt u een investeringsbeslissing 
(donderdag 26.04.2018) 
 

In het FNTW van 26.04.2018 is aandacht besteed aan punten waarop u moet 
letten bij het formuleren van een grote of beperkte investeringsbeslissing 

 
E-mail naar verkeerde ontvanger 
(donderdag 12.04.2018) 

 
In het FNTW van 29.04.2018 is aandacht besteed aan de gevolgen in het 
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als 
een e-mail naar een verkeerde ontvanger wordt gestuurd.  
 

Na 25 mei 2018 niet meteen boete bij  
niet-naleving AVG 
(donderdag 29.03.2018) 

 
In het FNTW van 29.03.2018 is aandacht besteed aan het niet naleven van 
de regels van de nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt.  
 
Ook is aandacht besteed aan een aantal steeds terugkerende 
aandachtspunten, zoals Verstrekte maaltijden die als loon in natura 
worden beschouwd, aan forfaitaire correctie voor het privé gebruik van 
een zakelijke (elektrische) fiets en aan lage autokosten en correctie 
Omzetbelasting. 

 


