
 

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? 
 

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten. En u kunt winst verwachten. Dan bent u misschien ondernemer voor de 
inkomstenbelasting. Spelen uw activiteiten zich af binnen de hobby- of familiesfeer, dan bent u geen ondernemer voor de 
inkomstenbelasting.  
 
De Belastingdienst bepaalt of uw inkomen telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer. 
Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op:  
• zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of 
apparatuur?  
• ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet?  
• continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien?  
• omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet? 
 
Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. Bijvoorbeeld de ondernemersaftrek, de mkb-
winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen 
als u ook voldoet aan het urencriterium. 
 
Door de speciale regelingen betaalt u minder belasting. Het kan dus voordelig zijn om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. 
Maar lang niet iedereen die ondernemer voor de inkomstenbelasting wil zijn, is dat volgens de Belastingdienst ook. Raadpleeg uw 
adviseur hierover. 
 
 

Dagje naar de sauna? Btw-tarief bij sauna bezoek 
 

Gaat u een dagje naar de sauna? Dan kunt u met verschillende btw-tarieven te maken krijgen.  
 
Onder het 9%-tarief vallen: 
• verlenen van toegang tot een sauna 
• bijkomende diensten zoals het verhuren van kluisjes, handdoeken en badjassen 
 
Onder het 21%-tarief vallen: 
• diensten die los staan van het gebruik van de sauna, zoals het verhuren van een zonnebank 
• beheren van een sauna die eigendom is van een ander bedrijf 
• een bezoek aan de zogenoemde cryo sauna, waarbij het menselijk lichaam gedurende enkele 
minuten aan zeer lage temperaturen worden blootgesteld 
Als het saunabad slechts 1 van de onderdelen is van een andere dienst, geldt het tarief dat van toepassing is op die andere dienst. 
Zo valt een schoonheidsbehandeling, waarbij een saunabad slechts 1 van de onderdelen is onder het 21% tarief. 
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Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling in 

 
In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De regeling verandert onder andere op de 
volgende punten: 
• De korting op de btw die u moet betalen vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u 
meedoet aan de nieuwe regeling.  
• De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan 
de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s. 
 
U kunt meedoen aan deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 
• U bent btw-ondernemer. 
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.  
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens.   
 
 
 
 
 
 

Maximumtarief kosten naheffing parkeerbelasting van 62,70 euro naar 64,50 euro 

 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt het maximale bedrag aangepast dat gemeenten in rekening mogen brengen voor de kosten die 
gemoeid zijn met het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het tarief bedraagt in 2019 62,70 euro. 
Gelet op de consumentenprijsindex wordt het tarief voor 2020 vastgesteld op 64,50 euro. 
Het verhogen van het maximumbedrag betekent niet automatisch dat gemeenten het in rekening te 
brengen bedrag zullen verhogen tot dit maximum; de kosten die zijn verbonden aan het opleggen 
van de naheffing zullen immers per gemeente verschillen. 
 
 

Strenger toezicht op arbeidsrelaties 

 
Het kabinet wil dat de Belastingdienst het toezicht op arbeidsrelaties aanscherpt vanaf 1 januari 2020.  
Door onduidelijkheden in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) legt de Belastingdienst op dit moment alleen 
naheffingen en boetes op bij kwaadwillendheid. Vanaf 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen van 
de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn opvolgen.  
Zowel de Belastingdienst als de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgen er nieuwe medewerkers bij om meer toezicht 
te houden. Ook gaat de Belastingdienst meer samenwerken met de Inspectie SZW zodat signalen van schijnzelfstandigheid sneller worden 
opgepakt.  
 
Nieuwe wetgeving 
Nieuwe wetgeving moet meer duidelijkheid en zekerheid geven over arbeidsrelaties. Het kabinet streeft ernaar om de wetgeving in te 
laten gaan per 2021. Dit zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving die het kabinet voorbereidt:  
- Zzp'ers gaan minimaal € 16 per uur verdienen. 
- Zzp'ers die meer dan € 75 per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Deze geeft onder 
meer zekerheid over de loonheffingen en de werknemersverzekeringen. 
Voor alle opdrachtgevers en zelfstandigen komt er een opdrachtgeversverklaring. Hiermee krijgen zij zekerheid vooraf of sprake is van 
een dienstbetrekking. 
 
 

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken 

 
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst 
aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het 
burgerservicenummer (BSN) bevat. 
In het voorgestelde alternatief wordt aan alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer uitgereikt, dat zij bijvoorbeeld 
gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy 
versterkt. Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en hun eigen 
administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten 
zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen. 

 

Let op! 
U kunt zelf kiezen of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Bespreek dit met uw adviseur. 

 

 



 
 

Werkgevers mogen hogere onbelaste vergoedingen geven aan personeel 
 

Heeft u personeel? U kunt straks tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. De werkkostenregeling 
(WKR), waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. 
Op dit moment mag u tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. 
Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunt u onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of 
opleidingskosten. Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een 
loonsom van 400.000 euro dat u in de nieuwe situatie 6.800 euro onbelast beschikbaar kunt stellen in plaats van 4.800 euro nu. Voor het 
bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. De wijziging van de werkkostenregeling gaat naar verwachting in op 1 
januari 2020. 
 
 
 
 
 
 

Vereenvoudiging fiscale bijtelling fiets van de zaak 

 
Fietst uw personeel op een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak? Dan gebruiken ze die fiets waarschijnlijk ook privé. 
Bijvoorbeeld voor het boodschappen doen of ophalen van de kinderen. Net als voor het privégebruik van een auto van de zaak, is er een 
bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Nu is een kilometerregistratie daarbij nog verplicht.  
Vanaf 2020 komt hier een standaardbedrag voor in de plaats, waarmee de medewerker het privégebruik kan afkopen. Net als voor het 
privégebruik van een auto van de zaak, komt er een vast percentage bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Dit betekent dat 
uw personeel jaarlijks 7% van de waarde van de adviesprijs van de fiets bij hun inkomen moet bijtellen. Kilometers bijhouden is dan niet 
meer nodig. 
 
 
 
 
 
 

 
Personeel krijgt aanvullend partnerverlof 

 
Heeft u personeel? Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun partner een kind 
heeft gekregen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Uw medewerker krijgt dan een 
uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De 
werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is dat uw medewerker eerst 
de standaard week geboorteverlof opneemt. 
Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over 
een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. 
 
 

Teruggave BPM voor taxibedrijven afgeschaft 

 
Taxibedrijven krijgen geen BPM (belasting op personenauto's en motorrijwielen) meer terug bij de aanschaf van nieuwe auto's. Dit geldt 
voor straattaxi's, contractvervoer en doelgroepenvervoer van bijvoorbeeld gehandicapten of leerlingen. Of een combinatie hiervan. 
Hierdoor krijgt de taxibranche een prikkel om minder vervuilende taxi's en taxibusjes te kopen. Voor auto's die minder CO2-uitstoten, is 
de BPM immers lager. Voor auto's die helemaal geen CO2-uitstoten, de nul-emissie auto's, geldt zelfs een vrijstelling van BPM. De 
wijziging gaat naar verwachting in 2020 in. 
 
 

Geniet zzp’er met één opdrachtgever winst uit onderneming? 

 
Een man heeft vanaf 2010 als zelfstandige zonder personeel werkzaamheden verricht voor een bv. In eerste instantie werkte hij als 
lader/losser; later verrichtte hij technische werkzaamheden. Gedurende 2013 bestonden zijn werkzaamheden vrijwel uitsluitend uit het 
onderhoud en de reparatie van de machines van de bv.  
Bij de Belastingrechter in Den Haag is in geschil of de man met zijn werkzaamheden voor de bv voor het jaar 2013 winst uit onderneming 
heeft genoten. Indien geen sprake is van winst uit onderneming is niet in geschil dat voor 2013 moet worden uitgegaan van resultaat uit 
overige werkzaamheden. 
De man heeft volgens de Belastingrechter niet aannemelijk gemaakt dat hij in 2013 een onderneming dreef. Hij had maar één 
opdrachtgever, was voltijd aanwezig op de bedrijfslocaties van de bv en was wat betreft tijdstip, plaats en aard van de werkzaamheden 
volledig afhankelijk van de bv als opdrachtgever. Dat de man ondernemersrisico heeft gelopen is niet aannemelijk gemaakt. Het risico dat 
de bv hem mogelijk niet voor zijn werkzaamheden zou betalen is daartoe niet toereikend.  

 

Tip! 
Neem dit najaar contact op met uw adviseur om te bezien wat u dit jaar eventueel nog onbelast aan uw personeel kunt vergoeden. 

Tip! 
Wilt u gebruik gaan maken van deze regeling? 
Laat uw adviseur dan een plan voor een fiets van de zaak opstellen. 



 

COLOFON 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan  
echter niet worden gegarandeerd. 
De samenstellers en de uitgever accepteren dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn 
op deze nieuwsbrief. 

Wijze Raad Actueel is een uitgave van: 
 
BelastingRaadgevers, in samenwerking  
met Fiscanet 
 
Redactie:          Felix Peppelenbosch en  
                           Lilian Bergmans 
 
Opmaak:           YourSite 
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Ontbinding van rechtspersonen. Hoe gaat dat in zijn werk? 

 
Rechtspersonen kunnen alleen beëindigd worden door deze eerst te ontbinden. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 
Ontbinding door een besluit 
Om een rechtspersoon te ontbinden is in de meeste gevallen een formeel besluit nodig. Wie dat besluit mag nemen, ligt aan het type 
rechtspersoon: 
• Bij een nv of bv neemt de algemene aandeelhoudersvergadering het besluit. 
• Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij neemt de ledenvergadering het besluit. 
• Bij een stichting neemt het bestuur het besluit. 
 
Ontbinding door ontbreken van leden of door een bepaling in de statuten 
Voor het ontbinden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is er soms geen besluit nodig. Deze moeten 
direct worden ontbonden als ze geen leden meer hebben. Soms staat in de statuten dat de rechtspersoon bij een specifieke gebeurtenis 
moet worden opgeheven, bijvoorbeeld als bij een stichting het doel is bereikt. 
 
Beëindiging van de rechtspersoon 
De ontbinding van een rechtspersoon gaat vooraf aan de beëindiging. Een ontbonden rechtspersoon houdt niet direct op te bestaan, 
behalve als er op het moment van ontbinding geen vermogen is. Is er wel vermogen? Dan moeten eerst schulden en uitkeringen betaald 
worden (vereffening). De rechtspersoon blijft voortbestaan tot dit gebeurd is. 
Als de rechtspersoon is opgehouden te bestaan en er blijken achteraf nog schuldeisers en/of baten te zijn, dan kan de vereffening worden 
heropend. In dat geval herleeft de rechtspersoon (maar blijft ontbonden) voor het afwikkelen van de vereffening. Belanghebbenden 
kunnen de Rechtbank dan verzoeken de vereffening te heropenen. 
Voor ontbinding en beëindiging hoeft uw klant niet naar de notaris. Houd rekening met fiscaal afrekenen wanneer uw klant zijn 
onderneming stopt en de rechtspersoon ophoudt te bestaan. 
 
Vereffenaars 
De bestuurders van de ontbonden vennootschap vereffenen het vermogen van de rechtspersoon. In de statuten kan staan dat ook 
andere personen vereffenaar zijn. Als er geen vereffenaar is, benoemt de Rechtbank er een. Dit gebeurt op verzoek van een 
belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie. 
Als alle schulden worden afgelost en er blijft vervolgens nog vermogen over, dan keert de vereffenaar dit uit aan eventuele 
aandeelhouders of gerechtigden (tenzij de statuten anders bepalen).  
 
 
 
 
 
 
 

Parkeren met een elektrische auto op laadpunt elektrische auto. Parkeerbelasting verschuldigd? 
 

Een automobilist heeft zijn elektrische auto op 7 mei 2018 om 13:47 uur in Amsterdam geparkeerd op een parkeerplaats zonder dat 
parkeerbelasting was betaald. In geschil is een in verband hiermee opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. 
De betreffende parkeerplaats is voorzien van een blauw bord met een ’P’ met daaronder een bord met de tekst: ’uitsluitend opladen 
elektrische auto’s’. De auto werd op het betreffende tijdstip aan de laadpaal opgeladen. 
De Belastingrechter in Amsterdam heeft het betoog van de automobilist verworpen dat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (het RVV) aan de heffing van de parkeerbelasting in de weg staat. Het voornoemde bord met onderschrift houdt in dat op de 
betreffende parkeerplek uitsluitend elektrisch voortgedreven voertuigen mogen parkeren om deze aan de laadpaal op te laden. Dit 
betekent echter niet dat geen parkeerbelasting is verschuldigd. 
Het laden van de auto kan anders dan de automobilist meent ook niet worden gezien als het 'onmiddellijk laden en lossen', aldus de 
Amsterdamse Belastingrechter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Let op!  
Andere regels voor personenvennootschappen 
Voor het beëindigen van personenvennootschappen zoals een vof, maatschap of commanditaire vennootschap gelden andere regels. 

 




