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I s de Blackbeny een telefoon of 
een personal computer? Vanaf 
1 januari is het belang van de 

definitie van een Blackbeny aan- 
zienlijk toegenomen. 

Als de telefoonfunctie onderge- 
schikt is aan de computerfunctie, 
dan loopt een werkgever het risico 
op een naheffingsaanslag loonhef- 
fingen bij de gratis verstrekking 
van een dergelijk apparaat. 

Een van de administratieve las- 
tenverlichtingen die met ingang 
van 1 januari 2007 zijn doorge- 
voerd, is de nieuwe fiscale regelge- 
ving voor telefonie en internet. Als 
de telefoon meer dan bijkonMg 
zakelijk wordt gebruikt (10 procent 
of meer), dan zijn er geen loonhef- 
fingen verschuldigd over de ver- 
strekking, het abonnement en de 
gebruikskosten van de telefoon. Dit 
geldt zowel voor de eerste ais ook 
voor de tweede telefoon. 

Ook de regeis omtrent de ver- 
strekking en vergoeding voor inter- 
net zijn aanzienlijk vemepdd. 
men rocent of meer zakelijk 
g e b d v a n  het door de werkgever 
gratis verswkte internet resulteert 
al in onbelastbaarheid. 

De wetgever heeft uitdrukkelijk 
aangegeven dat deze regels niet 
gelden voor de computer. Hiervoor 
geldt dat deze minimaal 90 procent 
z W j k  moet worden gebxuikt? wii . , 
er geen belastingheflhg verschul- ' 
digd zijn. 

De reden was voord budgettech- 
nis& ingegeven. Ais ook $e compu- 
ter odbelast kan M e n  vergoed of 
vers& bij eeg zakelijk gebruik 
van 10 procent of meer (vergelijk 
de oude pc-privk-regeling), dan 
mu dit de schatkist Ml miljoen 
euro of zelfs meer kunnen kosten, . 
zeker wanneer de werknemers het 
zogamande cafewbysteern hier- 
voor gebruiken, aldus de minister 
van Financiën. ' 
M* wat nu als er.apparaten op 

de markt te koop zijn die de functie 
l van telefoon, internet en compum 
i cambin- zoals de B1- of 

de PDA? De mbiaer heeft ;oor 
deze apparaten beslist dat hij de 
praktijk voldoende howast heeft 

egeven door te stellen dat de mate 
t 

l 

van ondergeschiktheid van de ene 
functie ten opzichte van de andere 
doorslaggevend is. 

Zo valt een digitale agenda of 
een mini-notebook onder de rege- 
ling voor computers. Een Blackber- 
ry of een Personal Digital Assistant 
(PDA), waarbij de telefoonfunctie 
duidelijk ondergeschikt is aan 
andere functies, zoals telematica 
en datavenwerking, valt ook onder 
de regeling voor computers. Een 
hulpmiddel waaraan dit afgemeten 
kan worden, zijn de aanschafkos- 
ten van het toestel. 

Jammer dat de minister hier 
geen duidelijkheid heeft gescha- 
pen. Beter zou het zijn als hij nu 
eens v66r de stand van de techniek 
was uitgehold in plaats van er 
almaar achteraan te blijven rennen. 

Wie Blackberry van 
de zaak krijgt, levert 1 1 
mobiele telefoon in l l 
f het niet zo dat meaigeen via 
'skype' en Lmsn' ook al belt met de 
tvaste computer thuis? 
? ik zie de eerste procedures al bij 
de rechter liggen, wamin creatieve 
fiscalisten bovengenoemde uitia- 
ting van de muiister aangrijpen om 
ook de computer onder de tele- 
bonregeli4g te laten vallen. 

Nee, het had de administratieve 
last zeker veriicht als de Blackbeny 
onder de nieuwe tdefoonregeiing 
was gerangschud Iedere medewer- 
ker die immers ondertussen al een 
~k&bmy van de zaak heeft, heeft 
ldeboor zijn oude mobiele tele- 
faon moeten irinlllm. 

fs het d m  niet zo dat het teie- 
lkoqpòniik bg motbaat al voorop 
staat en h$ c o m p u ~ b r u i k  van 
ondqeschiki beiartg is? 


