Mail altijd bij de hand!

ICT adviseur

Hoe zou het zijn om ’s ochtends uitgerust op te staan, de kinderen
op het gemak naar school te brengen, om daarna de eerste e-mail
van de dag in alle rust te beantwoorden? Aan het
eind van de dag doe je nog even een boodschap
in de supermarkt, en de wachttijd in de rij voor
de kassa benut je om een aantal korte e-mails te
beantwoorden met je smartphone. Dat helpt
om straks weer tijd over te houden voor
andere zaken.
Mail altijd bij de hand!
Vooral voor zelfstandig ondernemers
klinkt dit als muziek in de oren. Of je
nou werkt bij een schildersbedrijf of een
adviesbureau, door altijd en overal je mail
te kunnen benaderen, bespaar je gewoon tijd.
Iedereen bezit tegenwoordig wel een telefoon
of tablet. Dus waarom niet de mogelijkheden ervan benutten?
En wat gebeurt nu als je je gsm kwijtraakt?
Je gegevens liggen op straat en je hebt zelf
geen backup. Erg vervelend dat je controle
over je gegevens verliest en een probleem dat

je contacten verloren zijn! Er is echter een oplossing.Overstappen
is helemaal niet ingewikkeld. En uw huidige gegevens kunnen
gewoon worden overgezet. Dus waarom blijven aansukkelen met
papieren agenda’s en ’s avonds een uurtje langer moeten werken?
KantoorOnlineXS
Met KantoorOnlineXS zijn uw e-mail, agenda en contactpersonen
altijd en overal beschikbaar. U kunt met collega’s agenda’s delen
en met één klik een vergadering plannen. Bovendien worden al uw
gegevens centraal opgeslagen op onze beveiligde server. Wat er ook
gebeurt, uw data is altijd veilig.
Er is altijd een ICT-Specialist beschikbaar die kan helpen bij eventuele calamiteiten.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. U
selecteert hier Producten & Diensten, daaronder klikt u op
KantoorOnlineXS.
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Bouwterrein of niet?

Omdat het van belang is te weten wanneer een terrein nu bouwterrein is (BTW-belaste levering) of niet (BTW-vrijgestelde levering), is
in de wet een definitie opgenomen.
Onbebouwde grond is volgens de wet een bouwterrein als:
- Bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden;
- Uitsluitend aan die grond dienstbare voorzieningen worden
of zijn getroffen;
- In de omgeving voorzieningen zijn of worden getroffen; of
- Een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit (voorheen:
bouwvergunning) is verleend;
Met het oog op de bebouwing van de grond.
Eerder is de typering van terreinen al voorwerp van discussie geweest, waarbij bijvoorbeeld de aanwezigheid van deels
gesloopte panden aan de orde was. Op 17 januari 2013 heeft het
EU-hof opnieuw een uitspraak gedaan over een Nederlandse
situatie. In ‘Woningstichting Maasdriel’ was sprake van een terrein, waarvan de voormalige bibliotheek was verwijderd, een
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parkeerterrein nog bestond en nog geen omgevingsvergunning
was verleend. Bedoeling van koper (objectief vast te stellen) was
om de grond te gaan bebouwen. Het Hof is van
mening dat als objectief vaststaat dat de grond
bedoeld is om bebouwd te worden, sprake is
van een bouwterrein.
De intentie van partijen lijkt meer en meer van
doorslaggevend belang te worden voor de fiscale
duiding. Met dit laatste arrest is een aanpassing
van de Nederlandse wetgeving noodzakelijk
geworden, omdat onze nationale definitie van
het begrip ‘bouwterrein’ niet meer strookt
met de Europese uitleg daarvan.
Let goed op de BTW als u bij de levering van een
mogelijk bouwterrein betrokken bent. De zaken
zijn inmiddels erg genuanceerd komen te liggen!
Albert Zwaans
KOMPAAN accountants & adviseurs
(T). 0413 - 371330
(E). info@kompaan.nu
(I). www.kompaan.nu

Accountant

De levering van een onroerende zaak is doorgaans vrijgesteld van
BTW, echter niet wanneer bijvoorbeeld sprake is van een bouwterrein. Omdat de levering van een bouwterrein is belast voor de
BTW, kan voor de overdrachtsbelasting juist wél weer een vrijstelling gelden.

