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De Blackberry is
fiscaal gezien een
mobiele telefoon
AMSTERDAM De Belastingdienst
weet het nu zeker: een Blackberry
waarmee hoofdzakelijk wordt gebeld, is geen computer. Dit is van
belang voor werkgevers en werknemers die een Blackberry van
hun baas gebruiken.
Het vervagen van de grenzen
tussen elektronische apparaten
zoals mobiele telefoons, Blackberry’s en pda’s (personal digital assistents), noopte de Belastingdienst
tot het verduidelijken van die
grenzen. Dat was nodig omdat
computers onder een minder gunstig belastingregime vallen dan
mobieltjes.
Telefoons mag de werkgever onbelast ter beschikking stellen, terwijl computers meestal niet onbelast bij de werknemer thuis staan.
De werkgever moet over de waarde van de pc loonbelasting betalen. Onjuiste aangifte van de mobiele telefoon is een veel voorkomende fiscale vergissing.
Eind vorige maand heeft staatssecretaris van Financiën De Jager
de knoop doorgehakt. Een
smartphone of Blackberry (een telefoon met klein toetsenbord,
agendafunctie en de mogelijkheid
te e-mailen) die voor meer dan
10 procent zakelijk wordt gebruikt, mag onbelast worden uitgereikt aan de werknemer. Die
moet het apparaat wel hoofdzakelijk benutten als telefoon.
Fiscalisten zijn nog niet helemaal tevreden. Ze vinden de grens
tussen belaste computer en onbelaste telefoon nog niet scherp genoeg. Zo verwacht Maurice van Deden, loonbelastingspecialist bij
Courdid, dat je de regeling kunt
aanvechten door te beweren dat je
hoofdzakelijk belt met je computer. Bijvoorbeeld met communicatiesoftware van Skype.
Volgens Van Deden zou de regeling een stuk eenvoudiger zijn als
de Blackberry gewoon onder de telefoonregeling zou vallen. ‘Werknemers die een Blackberry krijgen,
moeten immers vrijwel altijd hun
mobiele telefoon van de zaak inleveren’, schrijft hij in het Financieele
Dagblad. Van Deden verwacht dat
creatieve fiscalisten de grens zullen uittesten.
Een werkgever kan een pc nu
ook onbelast aan zijn werknemer
verstrekken. Hij moet wel voldoen
aan een streng criterium: de werknemer moet het apparaat voor
meer dan 90 procent zakelijk gebruiken. fva

