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Hoewel er geen echt grote dingen spelen in de wet- en regelgeving – de politiek houdt zich al weer
voornamelijk met de verkiezingen bezig – bleek op de cm: Nationale Administrateursdag afgelopen
donderdag dat er toch nog wel heel veel dingen spelen. Automatisering is een doorlopend proces en
ook op gebied van belastingen en sociale wetgeving zijn altijd meer dan genoeg aandachtspunten. En
er is altijd geld te verdienen.
Nadat dagvoorzitter Diana Matroos haar heeft aangekondigd, is het aan Carola van Vilsteren om de aftrap te geven op de
26e cm: Nationale Controllersdag in Burgers’ Zoo in Arnhem. In rap tempo laat btw-expert Van Vilsteren relevante btwzaken de revue passeren. Haar bijdrage gaat dit jaar vooral in op de factuur: e-facturering, juiste adressering, creditfacturen
en oninbare vorderingen. Inmiddels is de Belastingdienst begonnen met het uitdelen van boetes voor foute facturen. Als
afschrikwekkend voorbeeld heeft Van Vilsteren een factuur op kantoor hangen, met daarop maar liefst 6 door de fiscus
geconstateerde fouten. Als je weet dat fiscus een fout beboet met max 5.278 euro, en je gaat ervan uit dat het betreffende
bedrijf de factuur in die vorm zo’n 10.000 keer verstuurd heeft, schrik je toch wel even…

Lees ook: Hoe belangrijk een factuur is wordt vaak onderschat

Allemaal aan de e-factuur
De tweede spreker, Friso de Jong, gaat in zijn bijdrage verder op het thema e-factureren. Vrijwel alle bedrijven hebben wel
op een of andere manier met e-factureren te maken. Al is het maar met de pdf die per mail wordt toegestuurd. Hij
benadrukt het belang om de ‘originele’ factuur te bewaren; in het geval van een mail met pdf-factuur, is dat die betreffende
mail met de pdf (en dus niet een uitgeprinte factuur!) De meest boekhoudsystemen ondersteunen inmiddels ook ubl. Het
zal dus steeds vaker voorkomen dat er naast de pdf (de ‘zichtfactuur’) ook een ubl-bestand in de mail zal zitten, die
rechtstreeks het systeem ingaat. In dat geval is een goede audittrail heel belangrijk, zodat bij een audit duidelijk is hoe het
proces van de factuur in het systeem verloopt.

Lees ook: De e-factuur kan het startpunt zijn van nieuwe diensten
Europa wil dat in 2020 ubl de dominante factuurwijze is. Ook de Nederlandse overheid stuurt daar op aan, en past de
Aanbestedingswet aan. ‘Voordeel is dat de administratie flink wordt ontzorgd door het boekhoudpakket,’ aldus De Jong.
‘Het scheelt echt enorm veel tijd.’ Zie ook de video.

...

Verdieping en vaardigheden, meet en greet
Dan is het tijd voor de keuzesessies, met daarin verdieping voor wie verdieping wil, en vaardigheden voor wie vaardigheden
wil. Een aantal sprekers van het hoofdpodium gaat in kleinere groepen dieper in op de materie. En daarnaast zijn er sessie
over intern adviseren, personal empowerment, timemanagement, financieren, lean in de administratie en Excel tips en
trucs. Nieuw was dit jaar de meet & greet, waar bezoekers in de pauze hun vragen rechtstreeks aan de sprekers konden
voorleggen.

Wet DBA in stappen
Na de lunch helpt fiscalist Peter Hoogstraten ons door de after-lunchdip – of misschien hielp hij sommigen er wel in met
zijn DBA-praatje. ‘Hoe kan een bedrijf nu al zijn zzp’ers aan de kant zetten. Deden ze dan geen goed werk? Het kan
natuurlijk wel zo zijn dat het tijd is om de arbeidsrelatie te herzien.’ Hoogstraten betoogt hoe belangrijk het daarbij is om
goed geïnformeerd te zijn. Daarvoor loopt hij met de aanwezigen door een stappenplan:
1. Leg uit waarom de VAR is afgeschaft
2. Wat houdt de Wet DBA in?
3. Wanneer valt een arbeidsrelatie onder de loonheffing?
4. Wat is een echte dienstbetrekking?
5. Wat is een fictieve dienstbetrekking?
6. Hoe krijg je zekerheid over loonheffingen
7. Krijg ik nooit een naheffing als ik een beoordeelde overeenkomst gebruik?
8. Waarvoor is het overgangsjaar?
9. Hoe doet de zzp’er aangifte inkomstenbelasting?
10. Hoe doe je een juiste aangifte loonheffingen?

Lees ook: ‘Ga niet uit van spookverhalen over de Wet DBA, wees zelf goed geïnformeerd’
Geld verdienen met sociale zekerheid
Nadat ook de overige fiscale actualiteiten doorgesproken zijn, is het de beurt aan Marjol Nikkels. De specialiste op het
gebied van sociale zekerheid vertelt vol passie over deze complexe wet- en regelgeving. ‘Wees alert op de privacy van
werknemers! Een werknemer mag in goede verstandhouding alles vertellen, maar leg het niet vast.’ Ook hier kunnen de
boetes hoog zijn. ‘En controleer je sociale geldstroom, bedrijven laten vaak geld liggen. Binnenkort valt weer de
Beschikking van de werkhervattingskas op de mat. Controleer die goed. Het gaat om erg veel geld!’

Lees ook: ‘Sociale verzekeringswetten 2017: administrateur blijf er bovenop zitten’
Bekijk ook de video over het Lage-inkomensvoordeel.

Lage-inkomensvoordeel - 1 januari 2017

Innerlijke kracht
En als uitsmijter een vreemde eend in de bijt: Joseph Oubelkas. Met een lach en een traan weet hij een boodschap mee te
geven die bij iedereen goed binnenkomt. ‘Als je echt iets wilt, dan lukt het ook: focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal
doelen en bereik ze. Als je het wilt, dan lukt het je. Maar je moet het wel zelf doen!’ Ooit hoop ik dat mijn zoons deze les ook
leren. Maar bij voorkeur niet op de manier waarop Oubelkas deze heeft geleerd…

Voor de liefhebbers zijn de presentaties en de foto’s beschikbaar op cmweb.nl/administrateursdag.
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