vanzelfsprekend voor een lening om je
bedrijfskapitaal te versterken.

In dit artikel bespreek ik een aantal fiscale aspecten van de maatregelen die door de overheid in het leven zijn geroepen om zzp’ers en bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen te ondersteunen. Overigens is nog lang niet alles bekend over de exacte fiscale gevolgen
van de verschillende steunmaatregelen. Voor een deel hiervan zal nog aanvullende wetgeving
en informatie gepubliceerd moeten worden.

Moet je over de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) of de TVL (Tegemoetkoming
Vaste Lasten) belasting betalen?
Fijn, zo’n uitkering van € 4.000
(TOGS, uit het eerste steunpakket)
of misschien zelfs meer (TVL, uit het
tweede steunpakket) voor je vaste
lasten, maar moet je daar geen btw
of inkomstenbelasting over betalen?
Het antwoord is simpel: nee, dit is een
gift die belastingvrij is. Je hoeft er dus
geen belasting over te betalen!
Moet je over de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers) belasting betalen?
De Tozo bestaat uit twee verschillende
onderdelen:
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- een (bijstands)uitkering, gedurende
een aantal maanden;
- een lening om je bedrijfskapitaal te
versterken.
De Tozo is vergelijkbaar met een
Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en is daar ook op
gebaseerd, maar de fiscale gevolgen
wijken wel af. Op de Tozo-uitkering
wordt door de gemeente loonheffing
ingehouden. Daarbij wordt echter
altijd rekening gehouden met de
loonheffingskorting. De ingehouden
loonheffing is daardoor een stuk lager.
Als je dit jaar ook nog andere inkomsten hebt, dan kan het gebeuren dat je
nog een stuk belasting moet bijbetalen
over de Tozo-uitkering. Het is zelfs zo

dat als je een partner hebt, de Tozouitkering over jullie beiden wordt verdeeld. Vervolgens wordt er bij beide
uitkeringen rekening gehouden met
de loonheffingskorting. Als de partner
ook nog andere inkomsten heeft, kan
hij/zij volgend jaar ook nog een aanslag
verwachten. Houd daar dus rekening
mee!
NB: De Tozo telt ook mee voor het
toetsingsinkomen op grond waarvan
toeslagen (o.a. zorgtoeslag, huurtoeslag) worden vastgesteld! Bij een ‘gewone’ Bbz-uitkering is dat sinds 2017
niet meer het geval.
Als de uitkering wel terugbetaald
moet worden, wordt het als een lening
gezien en wordt er geen belasting
over afgedragen. Hetzelfde geldt
Muziekwereld nr. 2 - 2020

Hoe werkt het met de btw als er bijvoorbeeld optredens of muzieklessen
worden afgelast?
Hier zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Stel dat je een factuur voor een
optreden hebt verstuurd (keurig met
9% btw er op) en het optreden wordt
geannuleerd. Als je daardoor niet betaald wordt, dan zou je een creditfactuur moeten versturen waardoor je de
btw op je factuur weer mag terugvragen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
muzieklessen.
Maar stel dat je wel (eventueel
gedeeltelijk) wordt betaald, hoewel
het optreden niet doorgaat. Je hoeft
er dan niet voor te werken, maar je
krijgt wel (iets) uitbetaald. Afhankelijk
van de inhoud van de overeenkomst
die voor het optreden is gesloten, kan
het zijn dat het geld dat je ontvangt
als een schadevergoeding gezien kan
worden. Een schadevergoeding is niet
belast voor de btw. Daardoor kan het
dus zijn dat je over het deel dat je wel
ontvangt, toch geen btw verschuldigd
bent.
Hoe zit het met de btw bij vouchers?
Als je bijvoorbeeld een optreden dat
je zelf had georganiseerd moest annuleren maar daar al kaarten voor had
verkocht, of bijvoorbeeld een aantal
muzieklessen moest annuleren, dan
heb je daar misschien een (virtuele)
tegoedbon (voucher) voor afgegeven.
Dat zorgt ervoor dat je geen geld aan
je klanten hoeft terug te betalen. Die
voucher geeft dan recht op toegang tot
dat optreden, of op een aantal muzieklessen, op een later tijdstip. Hoe zit
het dan met de btw?
Als een voucher is toe te wijzen aan
een concrete prestatie (een optreden, een muziekles), dan ben je daar
gewoon btw over verschuldigd, alsof
je de prestatie al hebt uitgevoerd. Je
kunt de btw dan niet terugvragen of
de betaling ervan uitstellen tot het
www.ntb.nl

moment dat deze ingewisseld wordt en
je er dus voor moet werken.
Alleen bij vouchers waarvan niet
exact duidelijk is wat de tegenprestatie gaat worden, kan de afdracht
van de btw verschoven worden naar
het moment dat de voucher wordt
ingewisseld.

aftrek en dat zou wel heel zuur zijn.
Daarom heeft men besloten om het
urencriterium te versoepelen: voor de
periode van 1 maart 2020 tot en met
31 augustus 2020 mag je er van uitgaan
dat je ten minste 24 uur per week aan
je onderneming hebt besteed. Ook als
je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Versoepeling urencriterium
zelfstandigenaftrek
Om voor de zelfstandigenaftrek in
aanmerking te kunnen komen, moet
je aantoonbaar minimaal 1225 uur
per jaar aan je onderneming besteden. Vanwege het coronavirus kan het
natuurlijk zijn dat je niet of nauwelijks
hebt kunnen werken. Dat zou er toe
kunnen leiden dat je dit jaar geen
recht zou hebben op de zelfstandigen-

Versoepeling regels hypotheekrenteaftrek bij betalingsachterstand
Als je een hypotheek hebt die onder
de ‘nieuwe’ regels valt (vanaf 2013),
dan ben je verplicht om die in maximaal 30 jaar af te lossen omdat anders
de hypotheekrente niet aftrekbaar is.
Nu kan het zijn dat je door de
coronacrisis zodanig in de problemen
bent gekomen dat je bij je bank om
uitstel van het betalen van aflossingen

- ingezonden mededeling -

Als je het muziekvak
niet meer ziet zitten

Heeft U speelproblemen, vermoeidheidsklachten of pijn?

Dispokinesis = het vrij kunnen
beschikken over houding en
beweging. Ontwikkeld door een
musicus voor musici.

Meer informatie:
Dianne Bolte, Dispokinesispraktijk:
tel. 026 445 34 84
Zie ook: www.dispokinesis.nl
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hebt gevraagd. Normaal gesproken
moet je dat dan in het jaar erna al weer
ingehaald hebben om je hypotheekrenteaftrek veilig te stellen.
Nu is aangekondigd dat daar soepel
mee omgegaan zal worden. Er moet
dan met de bank een nieuw aflossingsschema worden overeengekomen,
waarin ook de achterstand is verwerkt.

Tot slot nog een aantal onderwerpen
voor werkgevers en werknemers
Moet ik over de Now belasting
betalen?
Ja, wij gaan er vanuit dat je als werkgever over de Now (een tegemoetkoming
van het UWV voor de loonkosten van

Fiscale en administratieve
dienstverleners, ook voor
ZZP-ers

je werknemers) gewoon belasting moet
betalen. Althans, inkomstenbelasting
of vennootschapsbelasting. Geen btw.
Verhoging ruimte werkkostenregeling
Via de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelast vergoedingen aan hun werknemers
betalen. Vanwege het coronavirus is de
vrije ruimte verhoogd naar 3% (althans
voor de eerste € 400.000 loon).
Hoe zit het met vaste vergoedingen
en reiskostenvergoedingen tijdens de
coronacrisis?
Als gevolg van de coronacrisis wordt er
niet of veel minder gereisd. Als vaste
vergoedingen, zoals de vaste reiskostenvergoeding woning-werk, maar

- ingezonden mededeling -

Schipper legal:
mr. Bjorn Schipper is een ervaren entertainment advocaat en oprichter van

Zakelijke kracht en persoonlijke aandacht

SCHIPPER LEGAL. in Amsterdam. Een intakegesprek van een half uur is gratis. Voor leden van de Ntb geldt een gereduceerd uurtarief van euro 150,=
(exclusief btw en externe kosten). Voor procederen geldt een urenmaximum van 50 uur tegen het genoemde gereduceerde uurtarief. Het normale

Specialisten in artiestenzaken zoals:
· belastingaangiften

(basis)uurtarief is euro 200,= (exclusief btw en externe kosten) en geldt bij

·

· jaarrekeningen

procedures vanaf 50 uur.

SCHIPPER LEGAL:
mr. Bjorn Schipper

m +31619610500

e

Postbus 36424

f

w www.schipperlegal.nl

1020 MK Amsterdam

+31208908580

bjorn@schipperlegal.nl

tw @bjornschipper

Let op:
Ntb/Kunstenbond-leden kunnen hun cd/muziekproductie laten recenseren in dit magazine. Stuur je cd/muziekproductie en bio naar de Ntb/Kunstenbond, t.a.v. R. Smit, Oostenburgervoorstraat 152, 1018 MR Amsterdam (rakendrasmit@kunstenbond.nl).
Releases van cd’s/muziekproducties die met steun van het fonds tot stand zijn gekomen
worden besproken op de website van Dutch Performers House, mailadres: www.dutchperformershouse.nl

Bezoek- en postadres:
Zielhorsterweg 57
3813 ZX Amersfoort
Tel.: 033-489 29 30

Wat verandert er als ik normaal gesproken in het buitenland werk?
Als je in Nederland woont en bijvoorbeeld in Duitsland werkt, val je
normaal gesproken onder de sociale
verzekeringen van Duitsland, tenzij
je voor minimaal 25% in Nederland
werkt. Door de coronacrisis kan het
zijn dat je noodgedwongen in Nederland meer moet werken. Dan zou je
dus, zonder dat dat de bedoeling is,
onder de Nederlandse sociale verzekeringen gaan vallen.
Om dat te voorkomen hebben de
Nederlandse, Belgische en Duitse instanties die daarover gaan, laten weten
dat het thuiswerken als gevolg van de
coronacrisis hier niets in verandert. De
regeling zoals die van toepassing was,
blijft dus onverkort gelden.
Eloy Veldhuijzen
Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen

Fax: 033-445 02 20
info@bouwmanveldhuijzen.nl
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ook vaste vergoedingen voor andere
kosten, gewoon doorbetaald worden,
dan kan dat vervelende fiscale gevolgen hebben.
Een vaste reiskostenvergoeding
voor het reizen van de woning naar
het werk mag gebaseerd worden op
een gemiddelde voor het hele jaar. Zo
hoeft de werkgever niet iedere maand
te controleren hoeveel dagen de werknemer naar het werk heeft gereisd. Als
dat reizen voor een langere periode
wordt stopgezet, wat nu natuurlijk
veel gebeurt, dan mag de werkgever
de reiskostenvergoeding in de maand
waarin niet meer gereisd wordt, en ook
in de maand daarop, nog doorbetalen.
Daarna moet dat gestopt worden,
anders wordt de vergoeding als belast
loon gezien. Hetzelfde geldt voor de
vaste onkostenvergoeding: als bepaalde
kosten door de werknemer niet meer
gemaakt worden, bijvoorbeeld omdat
deze niet meer reist, dan mag de vaste
onkostenvergoeding nog even doorbetaald worden, maar daarna moet dit
stopgezet worden.
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