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PE-reis naar Valencia
MFAS organiseert sinds 2009 elk jaar een
buitenlandse PE‐reis met levendige sessies
en gezelligheid. De reis heeft dit jaar als
bestemming het Spaanse Valencia.

Het leuke van ons vak is dat het een weerspiegeling is van wat er

vaak doelmatiger dan het strafrecht voor het aanpakken

allemaal in onze samenleving gebeurt. Ik word niet warm of koud

foute gedragingen. De Belastingdienst had in het pre-

van een arrest over de vraag of de verlengde navorderingstermijn

Vinkenslagtijdperk afspraken gemaakt met autohandelaren

voor Zwitserse bankrekeningen in overeenstemming is met de

over de aan te geven winst en af te dragen btw. Naar ik meen

standstillbepaling van het EU-verdrag. Je moet een vakidioot

was dit 3% van hun omzet. Hoe zou dit nu gaan? Ik neem aan dat

zijn om daar warm of koud van te worden. Fiscale onderwerpen

het bezoeken van een woonwagenkamp niet tot de favoriete

met een crime scene investigation-achtig karakter interesseren

bezigheden van de gemiddelde belastingambtenaar behoort.

mij bovenmatig. Wie zit er bijvoorbeeld achter de grote

Nee, dan liever een betaald voetbalorganisatie. Daar gaat de

carrouselfraudes met btw binnen de EU? Als ik lees dat een

ambtenaar vast met plezier naar toe. Als je gaat wroeten in

Hongaarse belastingambtenaar een zeer grote carrouselfraude

de met internationale transfers gepaard gaande geldstromen,

heeft ontdekt en vervolgens is ontslagen, zit ik op het puntje van

vind je vast wel zaken die niet conform de regels zijn. Als je

mijn stoel. Zou de maffia zijn geïnfiltreerd in de Hongaarse overheid

op de gang een beroemde voetballer of trainer tegenkomt,

en belastingdienst? Het antwoord laat zich raden. Tijdens de

kan je dag natuurlijk niet meer stuk. Ook de prostitutiesector

Econfinraad van 15 en 16 juni 2017 is gesproken over een algemene

mag zich begrijpelijkerwijs in een warme belangstelling van

verleggingsregeling ter bestrijding van de carrouselfraude. Slovenië

belastingambtenaren verheugen.

en Frankrijk gaven daarbij aan hier principiële bezwaren tegen te
hebben. Met deze fraude is meer dan 50 miljard euro gemoeid. En

Nu we het toch over de prostitutiesector hebben

dan heb je principiële bezwaren! Helaas geeft het verslag niet aan
welke principes hier op het spel staan.

Nu we het toch over de prostitutiesector hebben. In het
onderdeel ‘Overige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak’

Wat dacht u van het Poolse uitzendbureau dat bouwvakkers

van NTFR (niet geannoteerd) trof ik een interessante casus aan

detacheert en geen loonheffingen afdraagt. Als de

over een Bulgaarse prostituee die in 2009 op Schiphol door de

Belastingdienst in Polen onderzoek doet, blijkt het bedrijf niet

marechaussee was opgepakt met € 29.000 contant geld in haar

op het opgegeven adres te zijn gevestigd. De navordering van

handtasje (NTFR 2017/986). De uitspraak is als leesvoer heel

inkomstenbelasting van iemand die een illegale wietplantage

wat boeiender dan de meeste artikelen in de krant. Bij het lezen

heeft gehad, vind ik ook boeiend. Het belastingrecht blijkt

vroeg mijn vrouw of ik echt wel met mijn vak bezig was, waarop
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DE AANGESLAGEN
BULGAARSE PROSTITUEE
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ik gelukkig bevestigend kon antwoorden.

met gezwinde spoed een boekenonderzoek. Van veel boeken
was overigens geen sprake. Het onderzoek was voornamelijk

Laten wij deze dame met het oudste beroep ter wereld Elena

gebaseerd op door Elena afgelegde verklaringen en facturen

noemen. Blijkbaar voor de marechaussee een goede reden om

van de door haar gehuurde kamer. De aangetroffen contanten

haar eens aan een verhoor te onderwerpen en zo geschiedde.

waren volgens haar zeggen de opbrengsten van de voorafgaande

Zij werd op de bewuste dag zelfs tweemaal ondervraagd. Omdat

drie maanden. De fiscus legt voor 2006, 2007 en 2008 aanslagen

Elena geen Nederlands sprak, zal de assistentie van een tolk

op naar een box 1-inkomen van respectievelijk € 62.182,

zijn ingeroepen. Elena verklaarde ruim twee jaar als prostituee

€ 74.632 en € 73.635. Daarnaast wordt omzetbelasting

werkzaam te zijn geweest in Amsterdam, waarbij zij gemiddeld

nageheven. De inspecteur stelt ‘omkering van de bewijslast’.

€ 400 per dag zou hebben verdiend gedurende 27 à 28 dagen in

De samenvatting vermeldt niet of er sprake is geweest van

de maand. Blijkbaar staat de marechaussee in nauw contact met

een informatiebeschikking. Op grond van de op 1 juli 2011 in

de Belastingdienst. Naar aanleiding van de aanhouding volgde

werking getreden Wet rechtsbescherming belastingplichtigen
bij controlehandelingen treedt omkering van de bewijslast bij
het niet voldoen aan informatieverplichtingen alleen op als de
inspecteur een voor bezwaar vatbare informatiebeschikking
neemt welke beschikking onherroepelijk is komen vast te staan.
van de bewijslast ten onrechte geweest.
Elena huurt in Amsterdam samen met een vriendin een woning
voor € 1.250 per maand. Zij werkt zelfstandig in een gehuurde
kamer die haar € 150 per dag kost. Naast haar woonadres in
Amsterdam heeft zij een kamer in Barcelona, waar zij ook een
auto heeft en bankrekeningen aanhoudt. In het doorgaans
zonnige Barcelona rust zij uit. Het grootste deel van het jaar
verblijft zij in Amsterdam. Zij heeft zich niet in Amsterdam
ingeschreven. Elena verklaart dat zij niet weet hoe dat moet. Zij
heeft geen bankrekening in Nederland. Elena maakt regelmatig
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Mocht die beschikking er niet zijn geweest, dan is de omkering
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geld over naar Spanje. Gezien het in haar handtasje aangetroffen

Dit wordt ondersteund door vliegtickets. De rechtbank halveert

geld brengt ze het ook fysiek over naar Spanje. Op haar Spaanse

de schatting van de inspecteur. Ter nadere onderbouwing van de

bankrekening zou inmiddels circa € 100.000 staan. In 2010 is zij

schatting wijst de inspecteur erop dat het banksaldo van onze

wederom op Schiphol aangehouden. Ditmaal met € 13.100 aan

dame € 300.000 bedroeg, aanmerkelijk meer dan de door haar

contanten.

beweerde € 100.000. Dit brengt de rechtbank echter niet tot
een ander oordeel, omdat dit bedrag ook in andere jaren kan zijn

Elena bevindt zich in lastig parket, al was het alleen maar

verdiend.

vanwege de omkering van de bewijslast. Zij heeft een adviseur
in de arm genomen die de procedure voor Rechtbank Haarlem

De aanslagen voor 2006 en 2007 blijven grotendeels intact.

voor haar voert en -naar wij aannemen- ook de daaraan

Het totaal aan naheffingen (omzetbelasting) en navorderingen

voorafgaande gesprekken met de Belastingdienst voor zijn

schatten wij voor de desbetreffende jaren op € 140.000. Een

rekening heeft genomen. Zijn primaire stelling voor de rechtbank

forse aanslag op Elena’s spaarsaldo.

luidt dat mevrouw buitenlands belastingplichtig was en dat de
reiskosten tussen Barcelona en Amsterdam als kosten van woon

Henry Meijer

- werkverkeer in aftrek zouden moeten komen. De rechtbank
verwerpt dit zonder veel omhaal van woorden. Elena beschikt
vaakst. Als je er goed over nadenkt, is de stelling van de adviseur
helemaal zo gek nog niet. Uit het feit dat Elena haar vermogen
op Spaanse bankrekeningen aanhoudt en daar een auto heeft,
zou je kunnen afleiden dat zij Spanje als haar thuishaven ervaart.
Bij omkering van de bewijslast mag de fiscus op redelijk globale
wijze, schattenderwijs de winst bepalen. Die schatting mag
echter niet onredelijk zijn. De fiscus baseert de schatting van
Elena’s winst onder meer op de facturen voor kamerhuur in 2008.
De facturen over januari en februari ontbraken echter, hetgeen
strookt met Elena’s bewering dat zij toen in Barcelona verbleef.
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immers over woonruimte in Nederland en verblijft hier het
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VERRIJK UW BUSINESS MODEL
MET FINANCIËLE PLANNING
Als gevolg van voortschrijdende automatisering komt het business

Financiële planning vormt voor hem wat marketing mensen

model voor de accountant en belastingadviseur onder druk te

zeggen een unique selling point. Deze dienstverlening zorgt voor

staan. Een ondernemer moet zich aan passen als hij wil overleven.

zijn kantoor voor nieuwe klanten. Wat wil je nog meer!

De noodzaak van een aangepast business model voor de MKBadviseur wordt goed verwoord in het memo “Kiezen voor de

“Een van onze cliënten is een pas afgestudeerde arts. Zijn ouders

toekomst, werken aan kwaliteit” van het RB:

hadden een groot vermogen geërfd dat zij voornamelijk op
spaarrekeningen hadden staan.

“De meest bedreigende ontwikkeling is zonder twijfel

Over dit vermogen betaalden zij

de oprukkende automatisering en standaardisering. Alle

jaarlijks meer belasting dan zij

werkzaamheden

daaruit aan inkomsten genoten.

te

automatiseren

zijn,

gaan

ook

geautomatiseerd worden. Dit zal vooral ingrijpende gevolgen

Dat

maakte

hen

onrustig.

hebben voor de werkzaamheden op het gebied van administratie

Tevens speelde het onderwerp

en aangiften. Onze boodschap is dan ook dat alle leden er

fiscaalvriendelijke

verstandig aan doen zich grondig af te vragen wat dit voor

van vermogen naar de kinderen.

henzelf en hun kantoor kan betekenen.”

De cliënt vroeg me zijn ouders

overdracht
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die

te adviseren, omdat hij wist dat
Financiële planning zal een belangrijk onderdeel kunnen

ik me bezighoud met financiële

worden van het nieuwe business model. Sietze Alkema van

planning. Ik heb onder meer de

Omnyacc GoesDeen, financieel planner van het jaar 2014, is

jojo-bv geadviseerd, een aardig

als financieel planner en fiscalist werkzaam op de vestigingen

planningsidee

Zwaagdijk en Heemstede. Bij zijn dagelijkse werkzaamheden

kinderen gaan daarin participeren

gebruikt hij al vele jaren MFAS. Sietze was oorspronkelijk louter

door

als belastingadviseur werkzaam, maar heeft zijn activiteiten

schenkingen. Aan de hand van

uitgebreid met financiële planning, waarmee hij thans meer dan

een financiële planning, gemaakt

50% van zijn declarabele tijd vult. Hij is het levende bewijs dat

met de software van MFAS, heb ik

financiële planning een kansrijk adviesgebied is in het MKB.

een en ander inzichtelijk kunnen

middel

van
van

MFAS.

De

periodieke

Belastingadviseur en financieel planner
Sietze Alkema
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maken. Zij hebben het advies integraal opgevolgd en genieten

Opleiding financiële planning MFAS

van de jaarlijkse fiscale besparingen van meer dan € 25.000. Ook

MFAS start in het najaar van 2017 met de opleiding Financiële

hier blijkt weer dat het creëren van duidelijkheid voor mentale

Planning bestaande uit 5 middag/avondbijeenkomsten. Hierbij

rust zorgt en de kwaliteit van het leven verbetert. De kinderen

wordt intensief gewerkt met ons financiële planningsmodel.

waren dermate enthousiast dat een aantal van hen bij mij heeft
aangeklopt voor een financieel plan. Dankzij de financiële

Wegens grote belangstelling wordt een extra opleiding

planning heeft ons kantoor er nieuwe, enthousiaste cliënten

georganiseerd op 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 15

bijgekregen.”

november en 6 december te Nieuwegein. De lestijden zijn
14.00 - 21.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich
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aanmelden op www.mfas.nl - onderdeel cursussen.
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P R I J S V R A A G M FA S
RB-DAG 16 JUNI 2017
Tijdens de RB-dag van 2017 hielden we een prijsvraag met € 1.000

Vraag 3. Pieter krijgt als jeugdbegeleider bij de plaatselijke

contant voor de winnaar. Van de 96 inzenders hadden slechts 6

hockeyclub 10 maanden per jaar een vrijwilligersvergoeding

alle antwoorden goed. Het waren dan ook pittige vragen. Uit de

van € 150. In december 2016 heeft hij de in 2016 ontvangen

goede inzendingen is één winnaar getrokken. Misschien verveelt u

€ 1.500 vrijwillig aan de club afgestaan. Kan hij deze gift in zijn

zich tijdens uw vakantie en verlangt u hevig naar een intellectuele

aangifte IB in aftrek brengen?

uitdaging. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw kennis te testen
met de vragen van de genoemde prijsvraag. Het is multiple choice,

a) Ja

zodat de benodigde inspanning te overzien is. Het moet natuurlijk

b) Nee

wel leuk blijven! De antwoorden geven wij aan het eind.
Vraag 4. Appie woonde samen met Josephine. In 2016 zijn ze
Vraag 1. Charles is in een vechtscheiding verwikkeld. Hij heeft

uit elkaar gegaan. Bij notariële akte heeft Appie haar gedurende

geen testament gemaakt. Wanneer houdt zijn echtgenote op

60 maanden een onderhoudsuitkering van € 300 toegezegd.

erfgenaam te zijn?

Appie is gaan samenwonen met Marian met wie hij in 2017

a) Vanaf het moment van duurzaam gescheiden gaan wonen.

€ 10.000 af. Deze aftrekpost kan door Marian in haar aangifte

b) Bij indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

2017 worden opgevoerd. Klopt dit?

c) Wanneer de rechter de echtscheiding uitspreekt.
d) Bij inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de
registers van de burgerlijke stand.

a) Ja
b) Nee

Vraag 2. Ondernemer X heeft sinds 2005 een Volvo V70 die

Vraag 5. Een medewerker die bij de Belastingdienst

op 1 juli 2017 15 jaar oud is geworden. De cataloguswaarde

risicogericht één uur in een dossier van een MKB’er duikt,

bedraagt € 40.000. De waarde op 1 juli was € 1.000. Hoeveel

komt daarbij gemiddeld aan een correctiebedrag van € 435 (IB)

bedraagt de bijtelling in 2017?

respectievelijk € 1.313 (Vpb). Bij particulieren is dat:

a) € 4.575

a) € 292

b) € 5.175

b) € 392
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fiscaal partner is. Appie koopt de onderhoudsuitkering voor
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c) € 492

periodieke gift kan aan een instelling of vereniging. Zie art. 6.33
jo 6.34. Een andere gift kan slechts aftrekbaar aan een instelling

De winnaar van de prijsvraag was Floran Florack Rbc, EasyZZP,

(ANBI) of steunstichting SBBI. Snapt u het nog?

Utrecht. Floran is slechts 25 jaar en heeft nu al zijn eigen kantoor
dat zich richt op ZZP’ers. Hij zet in op lage tarieven die mogelijk zijn

Vraag 4

gemaakt door een sterke automatisering. Alleen al uit het feit dat

b) Nee. Aftrek van een afkoopsom partneralimentatie is alleen

hij alle antwoorden goed had, blijkt dat hij boven de middelmaat

mogelijk voor gehuwden (art. 6.5 IB spreekt van ‘gewezen

uitsteekt.

echtgenoot’). Stel dat Appie gewoon was doorgegaan met
periodieke betalingen. Omdat deze juridisch afdwingbaar

Antwoorden

waren, zouden die dan voor aftrek in aanmerking zijn gekomen.
De persoonsgebonden aftrek kan vrij tussen fiscale partners

Vraag 1

worden verdeeld. Fiscaal partner Marian had de aftrekpost van

d) Bij inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de

de ex van haar vriend dan kunnen aftrekken.

registers van de burgerlijke stand. Gezien het voorgaande
wordt bij een (dreigende) echtscheiding wel een zogenoemd

Vraag 5

noodtestament geadviseerd.

c) € 492.

Vraag 2

Bron: Column Mr. drs. M.P.A. Spanjers Weekblad 9 maart 2017.

b) € 5.175

Vermoedelijk heeft dit te maken met de criminele ‘adviseurs’

6/12 x 25% x 40.000 + 6/12 x 35% x 1.000. De auto valt

die duizenden aangiften hebben ingediend met gefingeerde

gedurende een half jaar onder de 25%-bijtelling over de

aftrekposten voor ziektekosten en giften. Besef dat de

cataloguswaarde en gedurende een half jaar onder de bijtelling

correcties doorwerken in de toeslagen.

van 35% over de waarde.
Vraag 3
b) Nee. Een sportvereniging is een SBBI en geen ANBI.
Alleen giften aan ANBI’s komen voor giftenaftrek in de IB in
aanmerking. Wel effectief is een gift aan een steunstichting
van een sportvereniging. Dat is namelijk wel een ANBI. Een
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Een hoger bedrag dan de meeste inzenders hadden gedacht.
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WAT WEET U VAN DE DISCOUNTED
CASH FLOW METHODE?
Op 20 september 2017 is alweer de eerste bijeenkomst van

ondernemingswaarde.

onze cursus Ondernemingswaardering en transactiebegeleiding

10. De reden om een zogenoemde zelfstandige vruchtdrager

bedrijfsovernames (MKB). Om u alvast in de stemming te brengen,

apart te waarderen heeft ermee te maken dat hiervoor een

laten wij 10 vragen/stellingen over de DCFM volgen aan de hand

andere rendementsnorm geldt.

waarvan u uw kennis kunt toetsen.

ondernemingen.
2. Een bezwaar van de DCFM is dat deze bijna altijd tot te hoge
waarderingen leidt.
3. Bij de DCFM houd je geen rekening met afschrijvingen.
4. De rendementsnorm bij de DCFM is het gewogen gemiddelde
van de rendementsnorm voor eigen vermogen en de kosten
voor vreemd vermogen.
5. De rendementsnorm (kostenvoet eigen vermogen, KEU) in
het MKB ligt meestal boven de 18%.
6. U kunt bij een overname in de familiesfeer bij de fiscus niet
aankomen met een waardering op basis van de DCFM.
7. Het is rationeel voor de verkoper van een onderneming om
voor de transactie extra bankfinanciering in te brengen en
voor hetzelfde bedrag eigen vermogen te onttrekken. Dat
leidt namelijk tot een hogere waardering volgens de DCFM.
8. De rendementseis is lager naarmate de te waarderen
onderneming groter is.
9. Bij de DCFM wordt het bedrag aan overgenomen
schulden aan leveranciers afgetrokken van de berekende

Antwoorden
1. Onjuist. Ook IB-ondernemingen kunnen het beste op
basis van verwachte geldstromen worden gewaardeerd.
Bij een activa-deal moet er wel rekening worden
gehouden met de economische waarde van het fiscale
afschrijvingspotentieel. Deze waardering volgt niet
automatisch uit het DCF-rekenmodel. Als ‘tax’ kan
worden aangesloten bij het VPB-tarief. Het antwoord op
de stelling is “nee”.
2. Een bezwaar van de DCFM is dat deze bijna altijd tot
te hoge waarderingen leidt. Deze stelling is onzin. Als
de methode juist wordt toegepast en de juiste (hoge)
rendementsnorm wordt gehanteerd, geeft de DCFM
een goede benadering van de reële marktwaarde.
3. Je houdt rekening met afschrijvingen, omdat deze
relevant zijn voor de post belastingen. De post
belastingen is van invloed op de geldstromen. Daarnaast
kijk je naar de verwachte (her)investeringen in vaste
activa. Het antwoord moet zijn “onjuist”.
4. Dit is juist. We hebben het over de zogenoemde weighted
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1. De DCFM is niet geschikt voor de waardering van IB-
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average cost of capital (WACC). Een aandachtspunt hierbij

overgenomen en dat de praktijk wordt gewaardeerd

is dat voor het eigen vermogen de kostenvoet eigen

op 7 x de EBIT. Waardering van het pand op 7 x de huur

vermogen levered (KEL) moet worden gebruikt. Deze

betekent een veel lagere waarde dan de marktwaarde van

ligt hoger naarmate meer met vreemd vermogen wordt

het pand stand alone. Omdat het pand hierbij alternatief

gefinancierd.

aanwendbaar is, is het juist dit als zelfstandige vruchtdrager

5. Dit is juist. Deze norm pleegt in het MKB te liggen in de

te waarderen.

range 14%-25%. Dit betreft dan de kostenvoet voor het
eigen vermogen unlevered. Populair is de vuistregel 5 x de
winst. Dit impliceert een rendementsnorm van 20%.
6. Onjuist. De fiscus zit sinds enkele jaren volledig op de lijn
van de DCFM. De oude mengmethode van intrinsieke
waarde en rentabiliteitswaarde is in de ban gedaan. Wel
blijkt de fiscus nogal eens fouten te maken. U bent dus
gewaarschuwd.
7. Onjuist. De waardering van de DCFM is onafhankelijk
van de financiering. Naarmate er meer financiering wordt
meegegeven, is de rendementsnorm hoger. De waarde van
van de berekende ondernemingswaarde. In de praktijk is
deze handelwijze soms effectief, omdat de adviseur van de
koper een onjuiste berekening maakt.
8. Klopt. Voor kleine ondernemingen worden opslagen
gehanteerd op de rendementsnorm (small company
effect). Een hogere rendementsnorm leidt tot een lagere
waardering.
9. Juist. De contante waarde van de operationele geldstromen
is de ondernemingswaarde. De waarde van de over te
nemen langlopende schulden wordt hiervan afgetrokken.
10. Klopt. Stel dat een accountantskantoor met pand wordt
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de over te nemen financieringsschulden wordt afgetrokken
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Illustratie rekenmodel Waardering volgens DCFM, bepaling geldstromen
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AFTREKPOST DOOR
PENSIOEN TE VERVROEGEN
U zou het misschien niet denken, maar het vervroegen van de

de marktrente en de fiscale rekenrente van 4%. Het verschil

pensioeningangsdatum heeft tot gevolg dat de fiscale waarde van

tussen ‘commercieel’ en ‘fiscaal’ wordt bij vervroeging van de

het pensioen toeneemt (zie hierna). De waarde in het economische

ingangsdatum versneld ingehaald. De contantmaking van de

verkeer blijft gelijk.

toekomstige uitkeringen tegen de hoge fiscale rekenrente van
4% vindt over een kortere periode plaats. En dan is er nog iets.

Voorbeeld

Doordat het ouderdomspensioen 5 jaar wordt vervroegd, is er
bovendien 5 jaar minder eliminatie van het vooroverlijdensrisico.
Bij de fiscale waardering in het kader van de jaarwinstbepaling

DGA (man 62 jaar) en partner (vrouw 59) jaar.

mag geen rekening worden gehouden met dit risico. Bij een
€ 267.000

gelijkblijvend jaarlijks partnerpensioen stijgt hierdoor ook de

PP € 21.000 				

60.000

fiscale waardering van het partnerpensioen. De totale stijging is

Fiscale waarde 			

327.000

€ 81.000, een aardige extra aftrekpost in de aangifte VPB 2017.

OP € 30.000 (ingangsdatum 67)

De DGA besluit het pensioen te vervroegen naar 62 jaar, wat tot

toekomstige box 2-heffing. Dit in ruil voor een toekomstige

een lagere uitkering leidt. Er vindt actuariële herrekening plaats.

extra heffing in box 1 over de ODV-uitkeringen. De eventuele
aantrekkelijkheid van deze planningsmogelijkheid is afhankelijk

OP 25.000 (ingangsdatum 62)

€ 333.000

PP 21.000 				

75.000

Fiscale waarde 			

408.000

Vervolgens kan in 2017, 2018 of 2019 geruisloze omzetting in
een oudedagsverplichting plaatsvinden.
De uitkering OP is nu € 5.000 lager, maar de fiscale waardering
van het ouderdomspensioen is met € 66.000 gestegen naar
€ 333.000. Dit effect wordt veroorzaakt door het verschil tussen

van de toekomstige ruimte in box 1.
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Er wordt op deze manier direct VPB bespaard en daarnaast
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Wij wijzen erop dat deze route niet handig is als het voornemen
bestaat om het pensioen af te kopen. Het bedrag waarover geen
korting wordt verleend stijgt namelijk door de vervroeging van
de pensioeningangsdatum. De korting wordt immers verleend
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op basis van de fiscale waarde per ultimo 2015.
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PE-REIS
N A A R VA L E N C I A

MFAS organiseert sinds 2009 elk jaar een buitenlandse PE-reis
met levendige sessies en gezelligheid. De reis heeft dit jaar als
bestemming het Spaanse Valencia. Vanwege de toegenomen

• Aandelenspaarplannen voor het personeel en lucratief
belang
• Btw-aspecten auto IB-ondernemer en dga

belangstelling hebben wij besloten met twee groepen te werken.
Groep 1 vertrekt op 26 oktober en reist terug op 30 oktober.

De cursus is goed voor 17 PE-punten NBA, NOB en RB.

Groep 2 vertrekt op 2 november en reist terug op 6 november.
U kunt dus kiezen.

Prijs
€ 1.595 (vrij van btw)

Het programma bevat de volgende onderwerpen:

€ 1.495 (vrij van btw) voor personen met een account op MFAS

• Het ondernemerschap in de medische sector

€ 625 voor partners, die niet deelnemen aan de cursus

• Sociale verzekeringsplicht dga
• Capita selecta overdrachtsbelasting

Er heeft zich inmiddels al een flink aantal deelnemers

• Bijzondere stakingsvormen IB-ondernemer (winstrecht,

aangemeld. U kunt zich nog aanmelden op www.mfas.nl -

lijfrente van voortzetter en verhuur onderneming

onderdeel cursussen.
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PE-punten
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Dick van Laren

Henry Meijer

Jos Sluijs

Bij reorganisaties en herstructureringen wordt de
overdrachtsbelasting nogal eens over het hoofd
gezien. De overdrachtsbelasting behoort dan
ook tot de lastigste kennisdomeinen van ons vak.
Docent Dick van Laren is vele jaren verbonden
geweest aan Meijburg & Co. Thans is hij zelfstandig
gevestigd. Hij is docent voor het RB en medeauteur Vakstudie Belastingen van rechtsverkeer.
Als onderwerpen voor zijn presentatie kunnen
worden genoemd:
•
Levering v.o.n.
•
Verlaagd tarief voor woningen
•
Art. 4-lichamen
•
Samenloop met OB bij o.m. bouwterreinen
•
Inbrengvrijstelling
•
Reorganisaties
•
Juridische fusie

Henry Meijer is directeur van MFAS/Meijer Fiscale
Adviessystemen bv. In 2010 publiceerde hij het
inmiddels uitverkochte boek Bedrijfsopvolging
en
in
2015
het
Werkboek
Leergang
Familievennootschappen. Hij is inspirator voor
zijn abonnees en cursisten en staat bekend om zijn
praktische concepten. Henry neemt in Valencia
verschillende onderwerpen voor zijn rekening.
Allereerst de verzekeringsplicht voor de dga, een
lastig onderwerp waar MFAS regelmatig vragen over
krijgt. Verder bijzondere stakingsvormen voor vrije
beroepsbeoefenaren en ondernemers. Te denken
valt aan winstrechten, verhuur van de onderneming
en de stakingslijfrente van de opvolger. Soms kan
een lastige bedrijfsoverdracht dankzij een minder
voor de hand liggende vorm worden gerealiseerd.
Wat weet u van aandelenspaarplannen voor het
personeel en lucratief belang? Na afloop van de
PE-reis zal uw kennis van deze onderwerpen in
elk geval groter zijn. De keuze auto privé of van de
zaak is een evergreen in de fiscale praktijk. Henry
gaat dit maal in op de btw-aspecten daarvan. Tot
slot zullen nog enkele fiscale actualiteiten aan de
orde komen. Het uitfaseren van het PEB? Dat zou
zo maar kunnen!

Jos is vaste deelnemer aan onze jaarlijkse
buitenlandse PE-reizen. Jos is als directeur van
216 | Ceifer te Zeist gespecialiseerd in de medische
sector. Jos heeft zich met hand en tand verzet tegen
de bv- en/of coöperatiestructuren, die in 2015
massaal zijn opgezet voor medisch specialisten.
Deze zijn in zijn ogen voor het voorkomen van
loondienst overbodig. Hij weet te vertellen dat men
met de overgang terug naar een maatschapstructuur
tussen de 1 miljoen en 2,5 miljoen euro op jaarbasis
kan besparen aan kosten en heffingen. Hij is in
overleg met de Belastingdienst om deze structuren
weer te ontmantelen. Verder werkt hij aan een
oplossing voor tandartsen die werkzaam zijn in
een praktijk van iemand anders. De problematiek
van de Wet DBA speelt prominent in de medische
sector. Jos zal u hierover op interactieve wijze
bijpraten.
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DE DOCENTEN
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Het gratis MFAS magazine verschijnt elk kwartaal en is bestemd voor onze gebruikers, prospects en andere relaties. U kunt zich voor de reminder dat het
magazine is verschenen aanmelden op onze website: www.mfas.nl. Artikelen uit het magazine mogen worden overgenomen mits met bronvermelding.

Contact
MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen BV
Keyserswey 51A, Noordwijk
Postbus 1013, 2340 BA Oegstgeest

KvK Den Haag
27331644

ABN AMRO Bank
IBAN: NL91 ABNA 0510 4167 05

T: 071 5190064
E: info@mfas.nl

VOOR MEER INFORMATIE
WWW.MFAS.NL
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