Nieuwsbrief augustus 2020
Het jaar 2020 zal de annalen ingaan als “Corona-crisis-jaar”. Dat kan duiden op een medische crisis, maar
evengoed op een politieke en economische crisis. Omdat ik geen arts, politicus, of econoom ben, heb ik hier
geen mening over, behalve dat het een rare en onvoorspelbare tijd is, die ons waarschijnlijk nog vele jaren
zal achtervolgen, want de overheid doet nooit iets zonder redenen.
Thuiswerken in corona-tijd
Wanneer u in een ander land woont, dan waar uw werkgever gevestigd is, kunt u te maken krijgen met
werken in andere landen en thuiswerk. Normaliter zijn deze dagen in het woonland belast, behoudens de
183-dagen regel en de dubbel-belastingverdragen tussen het land van de werkgever en het land waar
gewerkt is. Zolang dat thuiswerk de norm is, hebben België, Duitsland en Nederland afgesproken, dat deze
dagen worden beschouwd als gewerkt in het land van de werkgever. Zodra de maatregelen worden
opgeheven, zijn de oude regels weer van kracht. Dat houdt ook in, dat u in België of Duitsland sociaal
verzekerd moet zijn, als u in uw woonland meer dan 25% thuiswerk verricht. (Zie artikel Coronamaatregelen) Het wordt volgend jaar dus maatwerk.
Zelfstandigen die in het buitenland wonen
Nederlandse ondernemers die in aanmerking komen voor de TOZO-regeling komen er bekaaid van af,
wanneer zij buiten Nederland wonen. Europees geldt als regel, dat deze ondernemers onder de regeling
vallen van het land waar zij sociaal verzekerd zijn.
Nederland hanteert echter het standpunt, dat het een bijstandsregeling is en men deze regeling moet
aanvragen in de woonplaats. Ik heb hierover in maart een artikel in het Eindhovens Dagblad geplaatst
kunnen krijgen, wat daarna overgenomen is door ZZP-Nederland.
Na 4 maanden vruchteloos gediscussieerd te hebben met de Nederlandse overheid, heeft de Europese
Commissie op 21 augustus 2020 de knoop doorgehakt. (zie artikel Coronaregelingen.NL)
Ik adviseer zelfstandigen om lid te worden van ZZP-Nederland. Voor de kosten verwijs ik u door naar de
website van ZZP Nederland (www.zzp-nederland.nl)
Belgische aangifte over 2019
Doordat België in maart t/m mei de grenzen gesloten had en onze klanten niet wisten waar zij aan toe waren,
hebben veel klanten de gegevens per post of digitaal aan ons toegestuurd.
Veel dossiers zijn echter nog niet aangeleverd, noch hebben klanten een afspraak gemaakt.
Daarom verzoek ik iedereen, die dit nog niet gedaan heeft om dit zo snel mogelijk te doen.
U kunt de gegevens per post (kopieën), digitaal (PDF) aanleveren, of op kantoor langs komen.
In het laatste geval dient u wel een afspraak te maken.
Let op: De deadline voor België is 22 oktober 2020
Met vriendelijke groet,
Administratiekantoor van Limpt Reusel
Directie en medewerkers

