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De onderwerpen in deze nieuwsbrief

•	 verhuisd
•	 nieuw telefoonnummer
•	 op reis 15 februari - 15 april & inleverperiode IB 2015
•	 nieuwe werkzaamheden
•	 uurtarief 2017 
•	 wet DBA
•	 btw terugvorderen van niet betalende klanten

  btw terugvorderen van niet betalende klanten

Om met het laatste onderwerp te beginnen, btw terugvordering van de fiscus 
was altijd vrij omslachtig. Gelukkig hebben ze dat zelf ook ingezien en is er 
een wetswijziging vanaf 2017.
Als er klanten zijn die u gefactureerd hebt, maar deze betalen niet, dan mag u 
na 1 jaar de btw weer terugvorderen van de belastingdienst. Er hoeft dus 
geen bewijs van failissement e.d. meer opgestuurd te worden en schriftelijk 
een aanvraag te worden gedaan. Gewoon in het kwartaal dat het jaar afloopt 
waarin de vordering opeisbaar is geworden mag u de btw terugvorderen.
Voor facturen die u al eerder stuurde, bijvoorbeeld 2015, dan begint dit jaar te 
lopen op 1 januari 2016 en mag u dus de btw terughalen in april 2017 (bij 
kwartaalaangifte).
Mocht er nou toch een (deel-) betaling komen nadat u de btw heeft 
teruggevraagd dan moet u over het ontvangen bedrag alsnog btw afdragen.

>>fiscaal advies in klare taal

  wet DBA

Het is u vast niet ontgaan, de politiek zit met de 
ZZP’er in z’n maag.
De laatste cijfers spreken over meer dan 1 
miljoen zelfstandigen en onze Minister Asscher 
denkt dat het wel los loopt met die kleine 
zelfstandigen; helaas bleek dat men name voor 
zijn product: de Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelatie (DBA, vervanger van de VAR), 
toch een misvatting. Veel grote opdrachtgevers 
durfden het niet meer aan om ZZP’ers in te 
huren.
Een vreemde situatie want de Wet op de 
loonbelasting is niet veranderd en juist deze 
Wet bepaalt of er sprake is van een gezags-
verhouding en of er dus sprake is van een 
(fictief-) dienstverband. De nieuwe wet past 
alleen de aansprakelijkheid voor de 
loonbelasting aan. 
Nouja, in elk geval is het probleem uit de lucht 
voorlopig, want controle op de nieuwe Wet is 
uitgesteld tot 2018. Dan beginnen we weer van 
voor af aan. 
Ook de vraag over het afschaffen van de 
zelfstandigenaftrek is van de baan, simpelweg 
omdat er nog geen goed alternatief is 
gevonden. Dat betekent dus nog wel dat 
iedereen die geen winkel met vaste 
openingstijden heeft, gewoon zijn of haar uren 
moet blijven bijhouden en natuurlijk 1225 uur 
per jaar aantoonbaar voor de zaak aan het werk 
zijn.



  verhuisd | huishoudelijke mededelingen

Dan even praktisch, mijn kantoor is verhuisd (ja alweer inderdaad),  
nu naar de overkant van de weg.

Schonenvaardersstraat 9

Dit is een bedrijfsverzamelgebouw (Sallcon) met alle faciliteiten die je 
je maar kunt wensen: een receptie, een bedrijfskantine, lekker schoon 
en een prettige werkruimte. Poststukken kunt u natuurlijk hiernaartoe 
sturen, maar nog beter is misschien wel onze postbus.

  Postbus 766
  7400 AT  Deventer

Ik zeg onze postbus, omdat ik deze deel met ReSa Bewindvoering. 
Het bedrijf waar ik vorig jaar ben toegetreden als bewindvoerder, om 
naast ZZP’ers, ook mensen met schulden of andere problemen op 
het financiële vlak, te helpen.
Mocht u dus iemand kennen die wel wat hulp kan gebruiken, dan 
kunt u altijd even contact opnemen en overleggen we de 
mogelijkheden.

  Ook heb ik een nieuw telefoonnummer: 06-5345 8514

  Per 01-01-2017 wordt het uurtarief € 65,- exclusief btw 

  aanleveren jaarcijfers 2015 

Iedereen die de stukken voor de IB 2015 nog niet heeft ingeleverd:  

HAAST U - de uiterste inleverdatum voor IB 2015 is 31-12-2016 

mijn laatste inleverdag bij de fiscus wordt 14 februari, dan kan ik nog 
op de knop drukken, daarna niet meer. 
We gaan namelijk naar Nieuw Zeeland (!) en vliegen 15 februari 2017.
Het is best een stuk vliegen, dus we hebben er 8 weken voor uit 
getrokken, zodat we even niet telefonisch bereikbaar zijn. Om de paar 
weken zal ik vast wel ergens kunnen inloggen om spoedgevallen te 
bekijken, maar telefonisch gaat niet lukken. Vanaf maandag 17 april 
ben ik weer aan de slag.

  pensioen BV’s

Een ieder die nog een pensioen BV heeft en financieel krap zit of zijn 
pensioen graag iets eerder ontvangt, in 2017 geldt een grote 
belastingkorting én je krijgt geen boete als je het pensioen afkoopt.
Vraag naar mogelijkheden om te zien of dit iets voor u is!

Tot zover weer, vast prettige feestdagen  
en graag weer tot komend jaar.
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vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief een vraag? Hiervoor, en uiteraard voor al uw andere fiscale, administratieve en belastingvragen bel 
of mail naar onderstaand adres, ik ben u graag van dienst!  Een heldere groet, Martijn van der Veen

ontwerp www.irisdesign.nl 
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