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Nieuw percentage heffingsen invorderingsrente
Als achteraf blijkt dat te weinig belasting is
betaald, dan brengt de Belastingdienst heffingsrente in rekening. Als achteraf blijkt dat
er te veel belasting is betaald, dan wordt heffingsrente door de Belastingdienst vergoed.
Invorderingsrente wordt in rekening gebracht
als een belastingaanslag te laat wordt betaald.
De Belastingdienst stelt het rentepercentage
van de heffings- en invorderingsrente ieder
kwartaal opnieuw vast. Het percentage voor
het derde kwartaal van 2009 bedraagt 2,75.
Het percentage voor het tweede kwartaal
bedraagt 3,50.

Willekeurige afschrijving
bedrijfsmiddelen
Willekeurig afschrijven houdt in dat een
ondernemer zelf mag bepalen wanneer hij de
totale afschrijvingskosten op een bedrijfsmiddel
aftrekt. Een voordeel van willekeurig afschrijven op de korte termijn is dat de ondernemer
door veel af te schrijven minder winst heeft
(of zelfs verlies lijdt). Hij betaalt dan dus minder belasting of krijgt zelfs belasting terug.
Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd
zijn om ter beschikking te worden gesteld
aan derden zijn uitgesloten van willekeurige

afschrijving. Een uitzondering wordt echter
gemaakt voor zaken die vaak voor korte tijd
aan derden worden verhuurd zoals speciaal
gereedschap, hoogwerkers, bestelauto’s en aanhangwagens.
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Versoepeling
terbeschikkingstellingregeling

Zwartspaarders harder
aangepakt
Voor zwartspaarders die vermogen buiten
het zicht van de fiscus hebben gehouden geldt de zogenaamde inkeerregeling. Die houdt in dat geen fiscale boete
wordt opgelegd als zij vrijwillig hun box
3-vermogen aan de fiscus opgeven. Deze
regeling wordt volgend jaar aangescherpt.
Zwartspaarders die gebruikmaken van
de inkeerregeling krijgen dan een boete
van 15% van de verschuldigde belasting
in box 3. Voorts worden zwartspaarders
vanaf volgend jaar harder aangepakt als zij
worden “betrapt” door de fiscus. De boete
bedraagt thans 100% van de verschuldigde
belasting in box 3. Met ingang van 1 januari 2010 gaat de boete echter omhoog van
100% naar 300%.

Bedrijfsopvolging
familiebedrijven fiscaal
versoepeld
In de inkomstenbelasting wordt het mogelijk om ook bij schenking van een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen in een onderneming) gebruik te maken
van een doorschuiffaciliteit. Nu kan dat
alleen nog maar bij het vererven van een
aanmerkelijk belang. De doorschuiffaciliteit geldt alleen voor zover de BV waarvan
deze aandelen worden doorgeschoven een
materiële onderneming drijft. Dit vereiste
zal ook gaan gelden voor de doorschuiffaciliteit bij vererven van aanmerkelijk
belangaandelen (waarbij een overgangsre-

geling zal worden getroffen). Beide doorschuiffaciliteiten zorgen ervoor dat een
belastingclaim geen hindernis meer vormt
bij bedrijfsopvolging. De nieuwe faciliteit
gaat in op 1 januari 2010.

BPM bedrijfsauto’s
De technische eisen aan de vaste wand die
in een bestelauto de cabine van de laadruimte scheidt, zijn versoepeld. Dat heeft
staatssecretaris De Jager (Financiën) in een
beleidsbesluit bekend gemaakt. Voortaan is
het gebruik van popnagels als bevestigingsmateriaal toegestaan. Ook hoeft de wand
niet meer aan de bovenzijde te worden
vastgezet en niet langer overal aan de carrosserie aan te sluiten. Deze wijzigingen
maken het voor fabrikanten en importeurs
eenvoudiger bestelauto’s aan te passen
aan de Nederlandse fiscale bepalingen. Het
besluit trad 1 juni 2009 in werking. Meer
details zijn te vinden op www.minfin.nl.

Een dga die vermogensbestanddelen
ter beschikking stelt aan zijn BV wordt
daarvoor belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Staatssecretaris De Jager
(Financiën) gaat deze regeling per 1 januari 2010 op een aantal punten verzachten:
• éénmalig wordt toegestaan dat een ter
beschikking gesteld pand kan worden
ingebracht in de BV zonder heffing van
inkomstenbelasting (door middel van
doorschuiving van de boekwaarde) en
zonder de heffing van overdrachtsbelasting;
• de terbeschikkingsteller krijgt een faciliteit die vergelijkbaar is met de MKBwinstvrijstelling;
• de terbeschikkingsteller krijgt recht op
toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve;
• de faciliteit voor uitstel van betaling
voor de terbeschikkingstellingregeling
zal worden versoepeld. Het vereiste dat
de belastingschuldige over onvoldoende
middelen beschikt om de belasting te
voldoen, de zogenaamde vermogenstoets, vervalt.

Aanpassing
gebruikelijkloonregeling
Een dga die werkzaamheden verricht
voor de BV valt onder de loon- en inkomstenbelasting. Voor de hoogte van het loon
wordt uitgegaan van het zogenoemde
gebruikelijke loon; oftewel wat in de
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hetzelfde programma. De schatting wordt
hierdoor steeds nauwkeuriger. Voor
1 augustus 2009 moeten ondernemers een
schatting doen van hun inkomsten over
2009. Het programma voorlopige aanslag
2009 bevat handige rekenhulpen waardoor de kans op fouten veel kleiner is.
Ook kunnen wijzigingen later eenvoudig
worden doorgegeven.
Voor intermediairs verandert er niets. Zij
kunnen de inkomensschatting gewoon
digitaal blijven doen voor hun cliënten,
zoals ze dat al deden via hun softwarepakket.

markt een gebruikelijke beloning is voor
vergelijkbare arbeid. Met ingang van
1 januari 2010 vervalt de gebruikelijkloonregeling als het gebruikelijke loon niet
hoger is dan € 5.000 per jaar. In deze
gevallen hoeft er dan geen loonadministratie te worden opgezet.

Gat in de
inkomstenbelasting
gerepareerd
Betaalde giften en alimentatie zijn jaarlijks
aftrekbaar in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). De Hoge
Raad besliste onlangs dat de hiermee corresponderende meerjaarlijkse verplichting
ook als gekapitaliseerde schuld kan worden opgenomen in box 3 van de Wet IB
2001. Daardoor is dus ook in box 3 minder
belasting verschuldigd. Staatssecretaris De
Jager (Financiën) is het niet eens met deze
uitspraak van de Hoge Raad. Hij gaat de
Wet inkomstenbelasting 2001 op dit punt
nog dit jaar aanpassen.

Schatting Ondernemers
2009 mogelijk met
VA-programma
Staatssecretaris De Jager (Financiën)
heeft de inkomensschatting voor ondernemers vereenvoudigd. Voortaan kunnen ondernemers de schatting van hun
inkomsten voor de inkomensheffing en
Zorgverzekeringswet digitaal doorgeven.
Zo is direct zichtbaar of er betaald moet
worden. Ook kunnen ondernemers de
voorlopige aanslag tussentijds wijzigen via

Belastingdienst gaat
soepeler om met
belastingschulden
ondernemers
Staatssecretaris De Jager (Financiën) heeft
de Belastingdienst opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door
de economische crisis een betalingsachterstand hebben.
Bedrijven die tijdelijk te maken hebben
met een liquiditeitsprobleem en daardoor
hun belasting niet kunnen betalen, kunnen in overleg uitstel krijgen. Het gaat
om situaties waarin een ondernemer geen
financiële ruimte heeft om de belasting
over bijvoorbeeld het vakantiegeld of eindejaarsuitkering te betalen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Het is een levensvatbare onderneming.
• De onderneming kan de belastingschuld
later wel voldoen.
• Er wordt een datum afgesproken tot
wanneer het uitstel geldt.

Afdrachtvermindering
speur- en
ontwikkelingswerk
verhoogd
Het kabinet stimuleert in deze economisch
zware tijden innovatief ondernemerschap.
Daarom gaat de afdrachtvermindering
speur- en ontwikkelingswerk (S&O) met
terugwerkende kracht tot 1 januari van dit
jaar omhoog.
De afdrachtvermindering voor 2009 wordt
50 procent (dit was 42 procent) van het
loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
dat betrekking heeft op S&O als het loon
in totaal niet meer bedraagt dan € 150.000

(dit was € 110.000) en 18 procent (dit was
14 procent) over het meerdere S&O-loon.
De afdrachtvermindering is maximaal € 14
miljoen (dit was € 8 miljoen).

Misbruik auto van
de zaak strenger
aangepakt
Staatssecretaris De Jager (Financiën)
heeft besloten het misbruik van de auto
van de zaak strenger te controleren. De
Belastingdienst zet hiervoor tientallen
extra controlemedewerkers in. Ongeveer
1.500 belastingplichtigen kregen dit jaar
voor in totaal € 4 miljoen aan naheffingen
en boetes voor onterecht privégebruik van
de auto van de zaak. Daarmee is het totaal
€ 23 miljoen aan naheffingen en boetes
voor zo’n 11.000 belastingplichtigen. Wie
met een auto van de zaak minder dan
500 privékilometers per jaar rijdt, betaalt
geen belasting over het voordeel van het
privégebruik. Uit gerichte controles op
basis van risicoanalyse bleek dat vooral de
groep die ook 1 of meerdere verkeersboetes kreeg, deze grens overschreed.

Versoepeling
voorwaarden
verliesverrekening
over 2008
De voorwaarden om ondernemingsverliezen over 2008 te verrekenen, zijn versoepeld. De fiscale maatregel maakt deel uit
van het fiscaal stimuleringspakket van het
kabinet om de crisis te bestrijden. De versoepelingen zijn:
• De Belastingdienst mag een verlies
voorlopig verrekenen voordat aangifte is
gedaan over 2008.
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De ondernemer moet dan wel aan de hand
van een (voorlopige) jaarrekening aannemelijk maken dat hij verlies heeft geleden.
• De Belastingdienst mag een voorschot
geven op de voorlopige verrekening van
een verlies als er alleen nog maar een
voorlopige aanslag is opgelegd over het
jaar waarmee kan worden verrekend.
Daarbij geldt de volgende voorwaarde:
Ondernemers sturen een onderbouwd
en ondertekend verzoek om een voorschot op de terugwenteling van een
verlies aan de bevoegde inspecteur. Het
doen van het verzoek houdt ook in dat:
• De Belastingdienst het voorschot verrekent met het bedrag van de definitieve
verrekening van het verlies;
• Ondernemers het voorschot terugbetalen voor zover het bedrag van de definitieve verrekening van het verlies lager
is dan het voorschot. Over dit bedrag is
heffingsrente verschuldigd.
Het kabinet wil met deze maatregel de
liquiditeitspositie van bedrijven ondersteunen.

Ondernemers beter
af door NOABconvenanten met
Belastingdienst
De Nederlandse Orde van Administratieen Belastingdeskundigen (NOAB) en de
Belastingdienst hebben twee convenanten
getekend. Het betreft het convenant verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting en het convenant horizontaal toezicht.
Door het tekenen van het convenant
voor de verkorte winstaangifte voor de
vennootschapsbelasting kunnen ondernemers veel sneller hun aangifte indienen. In het andere convenant spreken de
Belastingdienst en NOAB af een pilot uit
te voeren rondom horizontaal toezicht. De
pilot richt zich op de kleine mkb-onderneming (bedrijven tot vijf medewerkers).
De kern van de afspraken is te komen tot
een inrichting van de aangifteketen, zodat
de kwaliteit van de aangiften die deel-

Colofon
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter
niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de
uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die het directe of
indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

nemende NOAB-kantoren indienen van
dien aard is dat ze door de Belastingdienst
zonder nader onderzoek kunnen worden afgedaan. Over fiscale discussiepunten vindt, vooraf, overleg plaats met de
Belastingdienst, waarbij beide betrokken
partijen zich constructief opstellen binnen de kaders van de regelgeving om
tot aanvaardbare oplossingen te komen.
Het zwaartepunt in het toezicht van de
Belastingdienst, verschuift hiermee van de
individuele behandeling van aangiften van
belastingplichtigen naar het beoordelen
van de werkwijze en de werkprocessen
van het NOAB-kantoor. Binnen het convenant vallen vier soorten belastingen: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting.

Isolatie woningen
fiscaal gestimuleerd
Dit voorjaar is in Brussel een nieuwe
BTW-richtlijn aangenomen, waardoor
het in beginsel mogelijk is om onderhoud
aan woningen en isolatiewerkzaamheden
van woningen tegen het lage BTW-tarief
(6%) te belasten. De toepassing van het
lage BTW-tarief zou een stimulans kunnen
betekenen voor de bouwsector, die door de
kredietcrisis zwaar is getroffen. De Tweede
Kamer heeft bij het kabinet afgedwongen
dat voortaan ook voor energiebesparende
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maatregelen het lage BTW-tarief van toepassing is. Dat is niet alleen goed voor de
bouw, maar ook goed voor de huishoudens, die minder hoeven te betalen als zij
hun woning van isolatie voorzien.
De Tweede Kamer heeft voorts bij het
kabinet afgedwongen dat er een subsidie
komt voor de aanschaf van dubbel glas.
Dit betreft echter een tijdelijke subsidieregeling die loopt tot 1 januari 2011. Als de
regeling echter aanslaat, zal worden bekeken of verlenging mogelijk is.

BTW uit het
buitenland terugvragen
eenvoudiger
Met ingang van 1 januari 2010 wordt
het voor veel ondernemers makkelijker
om BTW terug te vragen die in rekening
is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf deze datum kunnen zij deze
BTW terugvragen via de Nederlandse
Belastingdienst. Met de komst van de
nieuwe regeling hoeven ondernemers voor
het doen van een verzoek om teruggaaf
dus niet meer in contact te treden met
buitenlandse belastingdiensten en wordt
er sneller uitbetaald. Bovendien moeten buitenlandse belastingdiensten rente
vergoeden als ze de gestelde termijn van
terugbetaling niet halen.
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