
maart 2021

De Belastingdienst heeft onlangs op haar forum voor 
belastingadviseurs benadrukt dat de wettelijke bewaarplicht 
ook geldt bij digitale communicatie. Wat moet u daaronder 
verstaan en wat is wijsheid?

Als IB-ondernemer en als dga van een bv bent u wettelijk 
verplicht een goede administratie bij te houden/te voeren en te 
bewaren. Deze wettelijke verplichting vloeit onder andere voort 
uit het Burgerlijk Wetboek - natuurlijke personen (art. 3:15i lid 
1) en rechtspersonen (art. 2:10 lid 1) en is opgenomen in artikel 
52 lid 1 en 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De 
administratie betreft alle gegevens van de onderneming die zowel 
op papier staan en/of digitaal zijn (contracten, bankafschriften, 
facturen, e-mails, balans, etc.) of elektronisch worden vastgelegd 
(boekhoudpakket, elektronisch bankieren, e-facturen, etc.). De wet 
heeft het over boeken (zoals een kasboek, bankboek, inkoopboek 
en verkoopboek), bescheiden (contracten, bankafschriften) en 
andere gegevensdragers (boekhoudsoftware).

Coronacrisis
Veel ondernemers hebben echter tijdens de coronacrisis inventieve 
oplossingen bedacht om toch het werk door te kunnen laten gaan. 
Zo hebben ondernemers diverse digitale hulpmiddelen ingezet 
om bijv. contacten met klanten en leveranciers te onderhouden.
Het kan in de haast waarmee u de overstap naar het gebruik 
van digitale hulpmiddelen heeft gemaakt, weleens vergeten 
worden dat u ook deze digitale vastleggingen moet bewaren en 
beschikbaar moet houden, voor zover deze tot uw administratie 
behoren. 

OOK IN CORONATIJD DIGITAAL ALLES BEWAREN

De Belastingdienst heeft er recentelijk nog op geattendeerd dat 
er specifiek de aandacht gevestigd moet worden op:
• WhatsAppberichten en sms’jes;
• berichten op sociale media;
• digitale agenda’s en e-mails;
• gegevens over online of telefonisch verkopen.
Beperk communicatie met klanten en leveranciers tot het 
gebruik van e-mail, deze kunt u namelijk goed m.b.v. mappen 
bewaren. Beperk zakelijke correspondentie via sociale media, 
sms en WhatsApp, omdat verplichte opslag daarvan jaren later bij 
controle problemen kan opleveren.
  



In het FlexNieuws van februari hebben we melding gemaakt van het einde van de 
goedkeuring onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken. Op 24 maart heeft de 
staatssecretaris van Financiën echter het volgende besloten: 
 “De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is in januari 2021 verlengd tot 
1 april 2021. Het kabinet verlengt deze maatregel tot 1 juli 2021. Dat houdt in dat tot 1 juli 
2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast door de werkgever kunnen worden 
vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) 
gemaakt. Een voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 
door de werkgever werden toegekend.”
Dit betekent dus concreet dat er voorlopig nog niets wijzigt in de huidige regeling. Zodra 
er weer iets verandert, zullen wij u dit laten weten.

AANPASSING REISKOSTENVERGOEDING

Ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) 
moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in 
het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming 
voor hun vaste lasten (TVL). Ook breidt het kabinet de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens 
€ 130 miljoen. Hoe zien de uitbreidingen er dan uit?

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd van 
85% naar 100%. De hoogte van de  tegemoetkoming is naast 
het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies 
van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. 
Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL (aanvragen 
via RVO.nl) als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-
regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting 
vanaf half mei 2021 open. Voor de verhoging trekt het kabinet 
€ 450 miljoen uit.

UITBREIDING TVL EN TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis 
en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket 
onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen 
huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via 
de TONK. In totaal was er voor deze regeling voor het eerste half 
jaar van 2021 € 130 miljoen uitgetrokken. Door de aanhoudende 
coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten 
dit bedrag te verhogen naar € 260 miljoen.

De TONK is sinds maart aan te vragen bij de gemeente of kan 
binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. 
Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen 
van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij 
het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente 
nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig 
te zijn in het toekennen van de TONK. Aanvragers kunnen dan 
ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie. 
Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, kan de TONK met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. Bij 
vragen over het corona steun- en herstelpakket kunt u uiteraard 
contact opnemen met uw contactpersoon bij FlexAccount. 



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

De bitcoin staat momenteel flink in de belangstelling. Koersen 
fluctueren weliswaar hevig, maar lopen de laatste tijd gestaag 
op en op de bank levert uw geld nauwelijks iets op. Hoe pakt 
een belegging in cryptovaluta fiscaal uit?

Mede dankzij investeringen door enkele prominente personen, 
zoals Elon Musk van Tesla, is de koers van de bitcoin de laatste 
tijd aanzienlijk gestegen. Al blijft er altijd het risico van een 
koerscorrectie, veel kleinere beleggers proberen toch te profiteren 
van deze koersstijging van de bitcoin en beleggen vanuit privé 
gretig mee. Een onbelaste koersstijging is immers nooit weg, 
terwijl u op uw bankrekening nauwelijks rendement ontvangt of 
zelfs een negatieve rente moet betalen. 
Houd er wel rekening mee dat ook de cryptovaluta, zoals de 
bitcoin, ‘gewoon’ tot uw box 3-vermogen wordt gerekend als u 
vanuit privé in deze munten belegt. 

Cryptovaluta in uw belastingaangifte
In uw vooraf ingevulde aangifte treft u onder meer het saldo aan 
van uw Nederlandse spaartegoeden. De Belastingdienst heeft 
echter geen kennis van uw beleggingen in bitcoins of in andere 
virtuele valuta. U zult dit dus zelf moeten invullen. Omdat de bitcoin 
echter geen wettig betaalmiddel is, kan dat niet bij uw binnen- of 
buitenlandse spaartegoeden. Al in 2015 heeft de Belastingdienst 
aangegeven dat de bitcoin tot de rendementsgrondslag van box 3 
behoort en wel onder de categorie ‘overige bezittingen’. 
U zult dus het aantal bitcoins moeten omrekenen tegen de koers 
per 1 januari, de peildatum voor box 3. Nu bestaan er echter 
nogal wat websites waarop u bitcoins kunt aan- of verkopen en 
die wisselkoersen verschillen voorts nogal eens per aanbieder. 
Hanteer in ieder geval de verkoopwaarde per 1 januari en 
bewaar een afschrift van de daarbij behorende koers in uw eigen 
administratie. Zo kunt u later, mochten er vragen over komen, in 
ieder geval aantonen waarom u deze koers heeft gebruikt. 

Binnenlands of buitenlands vermogen?
In feite is het antwoord op de vraag of er sprake is van binnenlands of 
buitenlands vermogen vooral van belang als u in het verleden heeft 
verzuimd de bitcoins in uw belastingaangifte op te nemen. Zowel 
ingeval u alsnog tot inkeer komt, dan wel ingeval de Belastingdienst 
achter uw bezit aan bitcoins komt, wordt er nagevorderd over dat 
verzwegen vermogen. De navorderingstermijn voor binnenlands 
vermogen bedraagt vijf jaar. Voor buitenlands vermogen bedraagt 
de navorderingstermijn twaalf jaar. Onlangs is aangegeven dat 
cryptovaluta binnenkort ook onder de Europese uitwisseling van 
fiscale gegevens gaat vallen. 

Maar waar bevinden deze bitcoins zich? Aangenomen wordt 
dat de bitcoins zich bevinden op de pc waarop de zogeheten 
‘wallet’ (met de beveiligde sleutel) staat. Bitcoins behoren ook tot 
iemands nalatenschap. Vaak zijn de erfgenamen echter niet op 

FISCALE PERIKELEN
ROND DE BITCOIN

de hoogte van de sleutel (zo’n 12 tot 24 woorden) tot de ‘wallet’ 
die nodig is om de bitcoins uitgekeerd te krijgen en bij leven wilt 
u deze niet al doorgeven. U kunt dan bijv. de helft van de sleutel 
in uw testament opnemen en de andere helft aan de beoogde 
executeur doorgeven of u geeft de gehele sleutel in depot bij de 
notaris. Deze akte van depot kan worden geregistreerd bij het 
Centraal Testamentenregister, zodat deze terug te vinden is na 
het overlijden. 

Bent u in het bezit van bitcoins, geeft dit dan ook aan uw 
contactpersoon bij FlexAccount door, zodat dit op de juiste wijze 
in uw aangifte inkomstenbelasting opgenomen kan worden en 
navorderingen worden voorkomen.


