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I n  d I t  n u m m e r

Eindejaarstips 2011 
Het is weer zo ver. Per 1 januari 2012 worden er weer talloze wijzigingen aange-

bracht in diverse belastingwetten die voor u van belang kunnen zijn. Aan de hand 

van de onderstaande eindejaarstips kunt u nagaan welke belastingvoordelen u in 

2011 en 2012 kunt behalen. Voor de meeste onderwerpen is het echter ten zeerste aan 

te raden om dit uitvoerig met uw NOAB-adviseur te bespreken. De belastingwetge-

ving zit namelijk vol valkuilen en het is ondoenlijk om al deze valkuilen in items als 

eindejaarstips te bespreken. Daar is het belastingrecht nu eenmaal te ingewikkeld 

voor en dat zal altijd wel zo blijven.

Benut regeling herleven 
hypotheekrenteaftrek 
voormalige eigen 
woning na tijdelijke 
verhuur
Als u uw eigen woning te koop heeft staan en 

u woont er zelf niet meer, dan heeft u gedu-

rende een periode van 2 jaar nog recht op 

hypotheekrenteaftrek. Als u de woning tijdelijk 

verhuurt, komt deze aftrek in beginsel te ver-

vallen. 

Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaf-

trek voor uw te koop staande voormalige eigen 

woning echter herleven na een periode van tij-

delijke verhuur. De hypotheekrente kunt u na 

de verhuurperiode weer tot maximaal de res-

terende termijn van twee jaar aftrekken. Deze 

maatregel is tot en met 2012 van toepassing.

Check het 
leasecontract voor 

uw auto van de zaak

Controleer VAR-
verklaringen 
telefonisch

Maak als dga gebruik 
van renteverschillen

Schenk belastingvrij  
(50.300 euro) aan 

uw kinderen

Laat giften via uw BV 
lopen

Houd rekening 
met nieuwe 

zelfstandigenaftrek

Vraag nog dit jaar 
een voorlopige 

aanslag IB 2011 aan

Benut ruimere 
fiscale aftrek 

pensioenpremie als 
zzp’er



AAn De OrDe nr.  5 ,  DeCember 2011

Controleer VAR-
verklaringen telefonisch
De belastingdienst heeft het controleren 

van VAr-verklaringen een stuk eenvoudi-

ger gemaakt. Als opdrachtgever kunt u de 

echtheid van deze verklaringen telefonisch 

checken.

Op basis van de bij de belastingdienst 

bekende gegevens wordt gecontroleerd of 

de combinatie bSn – VAr klopt. Als de 

combinatie niet klopt, vindt nader onder-

zoek plaats. 

Opdrachtgevers van ZZP’ers met een 

VAr-verklaring kunnen hiervoor terecht 

bij het Landelijk Coördinatiepunt VAr 

van de belastingdienst. Het Landelijk 

Coördinatiepunt VAr is te bereiken via 

(088) 15 11 000 tijdens kantooruren. Doe 

nog dit jaar een telefonische check als u 

twijfels heeft over een VAr-verklaring.

Maak als dga gebruik 
van renteverschillen
Heeft u een liquide bV? Leen dan (rente-

dragend) geld van uw eigen bV om dat in 

privé tegen een hogere rente weg te zet-

ten. Het verschil is onbelast. Dat blijkt uit 

een uitspraak van onze hoogste rechter, 

de Hoge raad.

In het berechte geval ging het om een bV 

die over een aanzienlijk saldo aan liquide 

middelen beschikte. Op basis van een 

overeenkomst van rekening-courant heeft 

de enig aandeelhouder (hierna: dga) een 

bedrag van de bV geleend van 970.000 

euro tegen een rentevergoeding van 2,5 

procent op jaarbasis. Deze rentevergoeding 

is voor de heffing van de vennootschaps-

belasting als zakelijk aangemerkt. De dga 

zette het van de bV geleende bedrag op 

een drietal internetspaarrekeningen, waar-

op een gemiddelde rente werd ontvangen 

van 3,6 procent. Daarmee behaalde hij dus 

een rentevoordeel van gemiddeld 1,1 pro-

cent. De inspecteur wilde dit rentevoordeel 

bij de dga belasten. De Hoge raad heeft 

daar echter een stokje voor gestoken.  

Schenk belastingvrij 
(50.300 euro) aan uw 
kinderen 
Voor een schenking van ouders aan kin-

deren bedraagt de normale vrijstelling 

5.030 euro per jaar (bedrag 2011), maar 

deze kan eenmalig worden verhoogd naar 

24.144 euro (bedrag 2011) voor kinderen 

tussen 18 en 35 jaar. 

Het vrijgestelde bedrag van 24.144 euro 

kan nog verder worden verhoogd naar 

50.300 euro (bedrag 2011) als het bedrag 

is geschonken ter zake van de aankoop 

van een eigen woning door het kind. 

Dit laatste geldt ook als de schenking is 

bestemd voor de betaling van kosten van 

een “dure” studie of opleiding ten behoeve 

van het kind. 

met ingang van 1 januari 2011 is de 

schenkingsvrijstelling van 50.300 euro ook 

van toepassing als het gaat om een schen-

king die wordt gebruikt voor de aflossing 

van de eigenwoningschuld van het kind 

of voor onderhoud en/of verbetering van 

de woning van het kind. Overleg met uw 

nOAb-adviseur of het zinvol is nog dit jaar 

een schenking aan uw kinderen te doen.

Benut nieuwe 
belastingkorting 
voor vernieuwende 
ondernemers
bent u een vernieuwende ondernemer en 

bent u van plan volgend jaar te investeren 

in de ontwikkeling van vernieuwende pro-

ducten en diensten, dan krijgt u daarover 

een belastingvoordeel van 10 procent. 

Deze zogenoemde research&Development 

aftrek (rDA), die volgend jaar in werking 

treedt, is een extra aftrekpost op de winst 

van ondernemingen voor niet-loonkosten 

en investeringen die betrekking hebben op 

Of koop dit jaar nog 
een ‘CO2-kanon’
met ingang van 2012 wordt een vierde 

schijf aan de belasting van personenauto’s 

en motorrijwielen (bPm) toegevoegd. Deze 

schijf is speciaal bedoeld voor de ‘CO2-

kanonnen’ onder de auto’s. Deze worden 

hierdoor waarschijnlijk fors duurder. 

extra zuinige auto’s zijn goedkoper uit in 

de bPm en extra onzuinige kosten meer. 

Dit op zich heldere nieuwe systeem zou 

betekenen dat hele schone dure auto’s 

als bijvoorbeeld een Porsche Cayenne S 

tienduizenden euro’s goedkoper zouden 

kunnen worden en daar wil de Kamer 

niet aan. Daarom worden de drie schijven 

in de bPm (zuinig, normaal en onzuinig) 

uitgebreid met een vierde: relatief zuinig 

maar duur. en daar betaalt u dan relatief 

meer bPm voor. De genoemde Cayenne 

zou met 245 g/km van de tweede naar de 

vierde schijf verhuizen. Door nog dit jaar 

een ‘CO2-kanon’ aan te schaffen, kunt u 

duizenden euro’s aan bPm besparen. 

Check het leasecontract 
voor uw auto van de 
zaak
rijd u thans in een zeer zuinige of zuinige 

(lease) auto van de zaak? Check dan uw 

leasecontract of zoek uit wanneer u het 

beste een nieuwe zeer zuinige of zuinige 

auto kunt aanschaffen. 

met ingang van 2012 wordt het autokos-

tenforfait voor auto’s van de zaak aan-

gescherpt. Voor zeer zuinige en zuinige 

auto’s geldt nu een bijtellingspercentage 

van 14 procent of 20 procent van de cata-

loguswaarde van de auto. Dit percentage 

geldt vanaf de datum dat de auto op naam 

wordt gezet of wordt geleased. Het kabi-

net wil echter dat auto’s steeds schoner 

worden. Daarom wordt het bijtellingsper-

centage teruggebracht tot de gemiddelde 

duur van een leasecontract. De periode 

waarbinnen de verlaagde bijtelling kan 

worden toegepast, wordt vastgesteld op 

60 maanden. Aan het einde van iedere 

periode van 60 maanden wordt dan bezien 

of de auto opnieuw in aanmerking komt 

voor een bijtellingspercentage van 14 pro-

cent of 20 procent. Het loont daarom de 

moeite na te gaan wanneer het verstandig 

is over te stappen op een nieuwe (zeer) 

zuinige auto.
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de ontwikkeling van nieuwe producten en 

diensten.

Het percentage van de extra aftrek voor 

2012 bedraagt 40 procent. Dit levert in de 

vennootschapsbelasting – bij een tarief van 

25 procent - een netto voordeel op van 10 

procent. Ook ondernemers die inkomsten-

belasting betalen, krijgen belastingkorting. 

De hoogte hangt af van het belastingtarief 

dat u als ondernemer betaalt. 

Neem belastingvrij 
spaarloon op in 2012
De spaarloonregeling wordt per 1 janu-

ari 2012 afgeschaft. Dit betekent dat het 

opgebouwde spaarloon met ingang van 

1 januari 2012 vrij op te nemen is. De 

spaarloonregeling hield in dat maximaal 

613 euro van het brutoloon per jaar kon 

worden gespaard. De tegoeden werden op 

een geblokkeerde spaarrekening gestort en 

vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden, 

maar in ieder geval na 4 jaar. De geblok-

keerde tegoeden werden niet meegerekend 

bij het box 3-vermogen in de inkomsten-

belasting en over de vrijgegeven bedragen 

hoefde door de werknemer geen belasting 

te worden betaald. Het opgebouwde ver-

mogen op de spaarloonrekening valt op 

1 januari 2012 vrij, maar u kunt als deel-

nemer aan de spaarloonregeling uw tegoed 

ook laten staan op de geblokkeerde spaar-

rekening. Als u zich aan de voorwaarden 

van de spaarloonregeling houdt, dan blijft 

voor die tegoeden de vrijstelling in box 3 

in stand. De tegoeden worden dan jaarlijks 

gedeeltelijk vrijgegeven. 

Bereid u voor op 
de nieuwe fiscale 
vitaliteitsspaarregeling 
met ingang van 2013 kunt u fiscaal gefa-

cilieerd gaan sparen via de zogenaamde 

vitaliteitsspaarregeling. Dit is een regeling 

in de inkomstenbelasting die toegankelijk 

is voor werknemers en ondernemers in de 

inkomstenbelasting (waaronder zzp‘ers).  

In de nieuwe regeling kunt u de stortingen 

fiscaal vriendelijk aftrekken in box 1 van 

de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: 

Wet Ib 2001). bij opname van het tegoed 

volgt pas belastingheffing. 

Daarnaast hoeft u het opgespaarde ver-

mogen van de vitaliteitsregeling niet mee 

te tellen bij de zogenaamde vermogens-

rendementsheffing van box 3 van de Wet 

Ib 2001. U mag maximaal 20.000 euro 

(bruto) fiscaal gefacilieerd sparen. De 

maximuminleg bedraagt 5.000 euro per 

jaar. 

Als u geld opneemt hoeft u (anders dan bij 

bijvoorbeeld de thans strikt gelimiteerde 

spaarloonregeling) niet aan te geven om 

welke reden u het vitaliteitsspaartegoed 

opneemt. 

Voorts geldt dat er tot en met 61 jaar ook 

geen beperking is met betrekking tot het 

op te nemen bedrag. Vanaf het jaar dat u 

op 1 januari 62 jaar oud bent, gaat er wel 

een beperking gelden van het maximaal 

jaarlijks op te nemen bedrag van 10.000 

euro. Dit moet het eerder met pensioen 

gaan ontmoedigen.

Het vitaliteitssparen moet (mede) leiden 

tot een vereenvoudiging van het fiscale 

stelsel doordat onder andere de spaarloon-

regeling en de levensloopregeling worden 

afgeschaft. 

Let op! 
er geldt ingewikkeld overgangsrecht als u 

op dit moment deelneemt aan de spaar-

loonregeling of de levensloopregeling. 

raadpleeg hiervoor uw nOAb-adviseur.

Maak gebruik van 
fiscaal vriendelijke 
regeling bij 
deeltijdpensioen

bent u met vervroegd pensioen en wilt u 

daarnaast tussen uw 60e en 65e doorwer-

ken? maak dan gebruik van een fiscaal 

vriendelijke regeling waardoor uw pensi-

oen niet wordt aangetast. 

Tot nu toe moest een werknemer die zijn 

pensioen eerder liet ingaan, zijn werk 

in gelijke mate verminderen. Deed hij 

dat niet, dan was zijn aanspraak op zijn 

pensioen meteen belast. Dat is thans niet 

meer het geval. U kunt toch blijven wer-

ken naast uw vervroegd pensioen zonder 

dat de aanspraak op het pensioen belast 

wordt. Deze maatregel past binnen het 

kabinetsbeleid om de arbeidsparticipatie 

van ouderen te stimuleren en maakt flexi-

bele oplossingen mogelijk in situaties van 

doorwerken naast (gedeeltelijk) vervroegd 

pensioen. Het pensioen mag echter niet 

eerder ingaan dan op 60-jarige leeftijd. 

Ook moet het pensioenreglement de 

mogelijkheid geven om eerder met pensi-

oen te gaan.

Let op!
raadpleeg uw nOAb-adviseur als u naast 

uw vervroegd pensioen wilt blijven door-

werken.

Koop dit jaar nog een 
euro-6 dieselauto
Vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe 

dieselpersonenauto zijn voorzien van een 

affabriekroetfilter op grond van de dan 

geldende euro-6 norm. nederland maakt 

gebruik van de mogelijkheid om vanaf 

1 januari 2011 euro-6 dieselpersonen-

auto’s fiscaal te stimuleren.

De stimulering mag blijven bestaan totdat 

de euro-6 norm verplicht wordt (per 

1 september 2015). Deze stimulering 

houdt in dat vanaf 1 januari 2011 voor 

een euro-6 dieselpersonenauto een kor-

ting op de bPm geldt van 1.500 euro. 

Deze korting wordt in de tijd verminderd 

naarmate het tijdstip nadert waarop de 

euro-6-norm verplicht wordt. met ingang 

van 1 januari 2012 geldt nog een korting 

van 1.000 euro en vanaf 1 januari 2013 

een korting van 500 euro. U kunt dit jaar 

dus nog een belastingvoordeel krijgen van 

500 euro ten opzichte van 2012.

Laat giften via uw BV 
lopen
maakt u via uw bV gebruik van de gif-

tenaftrek? Stel giften dan uit tot volgend 

jaar. De giftenaftrek in de vennootschaps-

belasting wordt namelijk aantrekkelijker 

gemaakt. Dit mede gezien de belangrijke 

rol die het bedrijfsleven kan spelen bin-
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nen sectoren die thans door bezuinigingen 

worden geraakt. Zo hoeft uw bV geen 

rekening meer te houden met de huidige 

drempel van 227 euro. Verder wordt het 

totale bedrag dat uw bV per jaar als aftrek-

bare gift kan aanmerken, verhoogd van 

maximaal 10 procent van de winst naar 

maximaal 50 procent van de winst, met 

een maximum van 100.000 euro. 

Let op!
Ter stimulering van het cultureel onderne-

merschap wordt de aftrek van giften aan 

culturele instellingen vanaf 2012 nog ver-

der gestimuleerd.

Houd rekening 
met nieuwe 
zelfstandigenaftrek 
Komt u in aanmerking voor de zelfstan-

digenaftrek? Houd dan rekening met het 

volgende: de hoogte van de zelfstandigen-

aftrek is thans afhankelijk van de winst. 

Hoe hoger de winst, hoe lager de aftrek. 

Dit gaat vanaf volgend jaar veranderen. 

met ingang van 2012 mag u voor de zelf-

standigenaftrek alleen nog een vast bedrag 

van 7.280 euro (niet geïndexeerd) fiscaal 

aftrekken.

Voor de zelfstandigenaftrek moet u ten 

minste aan de onderstaande voorwaarden 

voldoen: 

-  U werkt per jaar ten minste 1.225 uur 

in uw onderneming en u besteedt meer 

dan de helft van uw werktijd aan de 

onderneming.

-  U drijft de onderneming zelf of samen 

met anderen.

Benut BPM-voordeel 
bij buitenlandse 
lease-auto’s
Overweegt u om via een buitenlandse 

leasemaatschappij een auto (van de zaak) 

te leasen? Dan hoeft u niet het volle 

bedrag aan bPm over de cataloguswaarde 

te betalen als u met de auto in nederland 

gaat rijden. De Wet bPm gaat hier in 

beginsel wel van uit, maar het europese 

Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat ook 

rekening moet worden gehouden met de 

gebruiksduur van het nederlandse wegen-

net. Daarom is nu al mogelijk gemaakt 

dat u de bPm die u terugkrijgt als de auto 

na afloop van de leasetermijn nederland 

weer verlaat, gelijk bij het begin van de 

leasetermijn kunt verrekenen met de over 

de cataloguswaarde verschuldigde bPm. 

Dit kan een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel 

opleveren. De maximale overeengekomen 

huurperiode waarbij de regeling kan wor-

den toegepast, is 4 jaar. Wordt een langere 

huurperiode overeengekomen of geen 

einddatum genoemd, dan is feitelijk sprake 

van permanent duurzaam gebruik in 

nederland en wordt de teruggaaf verleend 

volgens de normale teruggaafregeling bij 

export, als het gebruik in nederland daad-

werkelijk wordt beëindigd en de auto weer 

buiten nederland wordt gebracht.

Let op!
De Wet bPm kent vele valkuilen. 

raadpleeg uw nOAb-adviseur als u in het 

buitenland een auto wilt gaan leasen.

Ga na of de 
rittenadministratie voor 
uw bestelauto’s kan 
komen te vervallen
maakt uw bedrijf gebruik van bestelauto’s? 

Overleg dan met uw nOAb-adviseur of 

het zinvol is om met ingang van 2012 de 

rittenadministratie af te schaffen. Deze rit-

tenregistratie bij bestelauto’s is veel onder-

nemers al jaren een doorn in het oog, 

maar het is wel een effectief instrument 

om een fiscale bijtelling voor het privé-

gebruik van de bestelauto te voorkomen. 

Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk dat 

uw werknemers ten behoeve van de loon-

belasting door tussenkomst van u, kunnen 

verklaren dat de bestelauto’s uitsluitend 

zakelijk worden gebruikt. een rittenregis-

tratie is gedurende de periode dat een der-

gelijke verklaring is afgegeven, niet langer 

noodzakelijk. Controle op de naleving van 

die verklaring geschiedt met behulp van 

ambulant toezicht door de belastingdienst. 

Indien geen verklaring wordt afgegeven 

en overigens geen gebruik wordt gemaakt 

van de andere mogelijkheden om de bijtel-

ling Lb/Ib te voorkomen (bijvoorbeeld een 

expliciet verbod van u als werkgever om 

de bestelauto’s privé te gebruiken) en ook 

anderszins niet het bewijs wordt geleverd 

dat de auto niet meer dan 500 kilometer 

voor privédoeleinden wordt gebruikt, 

vindt bijtelling volgens de normale daar-

voor geldende regels plaats. Dat betekent 

dat een bijtelling tegen 25 procent plaats-

vindt, tenzij de bestelauto op basis van de 

CO2-uitstoot aanspraak maakt op een ver-

laagde bijtelling. 

Let op!
bent u een Ib-ondernemer/eenmanszaak 

en beschikt u over een bestelbus? Dan 

geldt het afgeven van een verklaring geen 

privégebruik ook voor u. 

Maak een keuze voor 
de werkkostenregeling 
of handhaaf de 
bestaande regeling voor
onkostenvergoedingen
Als u als ondernemer overweegt om vol-

gend jaar te kiezen voor de werkkostenre-

geling in plaats van de bestaande regeling 

voor het onbelast verstrekken van onkos-

tenvergoedingen, overleg dit dan tijdig met 

uw nOAb-adviseur. De werkkostenrege-

ling kan op zich fiscaal gezien zeer voor-
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delig zijn. Kiest u voor de werkkostenre-

geling? Dan mag u maximaal 1,4 procent 

van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruim-

te’, besteden aan onbelaste vergoedingen 

en verstrekkingen voor uw werknemers. 

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte 

valt, betaalt u geen loonbelasting. Over 

het bedrag boven de vrije ruimte betaalt 

u loonbelasting in de vorm van een eind-

heffing van 80 procent. U hoeft hierover 

geen premie volksverzekeringen, premies 

werknemersverzekeringen en inkomensaf-

hankelijke bijdrage Zvw te betalen. 

Let op! 
U maakt gebruik van de werkkostenrege-

ling als individuele werkgever en dus bij-

voorbeeld niet als groep vennootschappen 

van een concern of als samenhangende 

groep inhoudingsplichtigen. De werkkos-

tenregeling geldt voor al uw werknemers.

Voorbeeld 
werkkostenregeling: 
fiets en elektrische 
scooter
U koopt 10 fietsen voor uw werknemers. 

De kosten vallen met 1 boeking (factuur-

bedrag inclusief bTW) in uw vrije ruimte 

van 1,4 procent van de totale fiscale loon-

som. U boekt de fietsen niet meer per 

werknemer in uw loonadministratie, maar 

u boekt het hele bedrag in 1 keer in uw 

financiële administratie.

U kunt de fietsen geven zonder te beoor-

delen hoe vaak uw werknemers de fiet-

sen gebruiken voor woon-werkverkeer. 

Ook is het niet meer van belang of uw 

werknemers de afgelopen 3 jaar al een 

fiets hebben gekregen. binnen de werk-

kostenregeling vervallen de normen voor 

de aanschafprijs (749 euro per fiets) en 

voor vergoedingen die direct met de fiets 

samenhangen (82 euro per kalenderjaar). 

U kunt eventueel een duurdere fiets met 

hulpmotor of een elektrische scooter ver-

goeden of verstrekken zonder aanvullende 

eisen.

Vraag nog dit jaar een 
voorlopige aanslag IB 
2011 aan
Als u verwacht dat u over 2011 een bedrag 

aan inkomstenbelasting/premie volksver-

zekeringen moet bijbetalen en u bent ook 

zogenaamde box 3-belasting verschuldigd 

(inkomen uit sparen en beleggen), dan 

is het verstandig om de belastingdienst 

nog dit jaar om een voorlopige aanslag te 

verzoeken. belastingschulden per 1 janu-

ari 2011 worden namelijk niet meegeteld 

bij de berekening van de verschuldigde 

box 3-belasting. Als u de belasting echter 

dit jaar alvast via een voorlopige aanslag 

betaalt, dan verkleint dit de grondslag 

waarover box 3-belasting wordt geheven 

en heeft u een belastingvoordeel. 

Houd rekening met 
gewijzigde regels voor 
lijfrenteaftrek
Spaart u voor een uitkering naast uw 

pensioen? Houd dan rekening met het 

volgende: Vanaf 2011 mag u in uw aan-

gifte alleen nog lijfrentepremies aftrekken 

die u in het jaar zelf betaalt. Dit betekent 

dat u de premies die u betaalt in het eer-

ste kwartaal van 2012 niet meer (zoals 

vroeger) nog mag aftrekken in uw aan-

gifte 2011. Dat mag dan alleen nog maar 

in uw aangifte 2012. Dit geldt ook voor 

stortingen op een lijfrentespaarrekening of 

een lijfrentebeleggingsrecht.

Wilt u over 2011 lijfrentepremies aftrek-

ken? Dan moet u die premies dus vóór 

1 januari 2012 betalen. Uw polis moet dat 

wel mogelijk maken. misschien moet u 

ook de polis laten aanpassen. neem hier-

voor contact op met uw nOAb-adviseur.  

Let op!
Wacht niet te lang met contact opnemen: 

uw verzekeraar of bank moet uw keuze 

namelijk vóór 1 januari 2012 verwerken. 

Benut ruimere fiscale 
aftrek pensioenpremie 
als zzp’er
bent u een zelfstandige zonder personeel 

(zzp’ers) geworden en wilt u in de pensi-

oenregeling blijven van het bedrijf waar 

u het laatst in loondienst was? Dan kunt 

u binnenkort uw pensioenpremies tot 

maximaal 10 jaar fiscaal aftrekken. Dit 

was 3 jaar. Staatssecretaris van Financiën 

Frans Weekers is van plan de maximale 

termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van 

pensioenpremies te verlengen van 3 naar 

10 jaar. Het is de bedoeling dat de langere 

termijn voor de fiscale faciliteit in 2012 

ingaat. Als zzp’er kunt u dan maximaal 10 

jaar de pensioenpremie fiscaal aftrekken. 

De maatregel zal worden opgenomen in 

het zogenaamde fiscale eindejaarsbesluit 

2011. 

”In de Pensioenwet stond al een termijn 

van 10 jaar, maar de fiscale voordelen 

waren beperkt tot 3 jaar. “Dat is een situ-

atie die we nu recht trekken. Voor zzp’ers 

in nederland betekent dat een forse ver-

betering van hun pensioenvoorwaarden”, 

aldus Weekers, die met de verruiming 

tevens invulling geeft aan een advies van 

de Sociaal-economische raad.

Let op! 
Pensioenkwesties zijn zeker fiscaal 

gezien ingewikkeld. neem contact op 

met uw nOAb-adviseur wanneer u als 

zzp’er gebruik wilt gaan maken van deze 

10-jaarstermijn.

Houd tijdig 
rekening met nieuwe 
e-factureringsregels 
BTW
bent u bTW-ondernemer? Dan is het zin-

vol om u tijdig, in overleg met uw nOAb-

adviseur, voor te bereiden op de nieuwe 

e-factureringsregels die op 1 januari 2013 

in werking zullen treden. 

Het lijkt nu nog ver weg, maar met ingang 

van 1 januari 2013 worden de facture-

ringsregels voor de bTW-heffing aangepast. 
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Voor de bTW-regelgeving draait voor de 

heffing en de aftrek van omzetbelasting 

alles om de factuur. 

Aan een factuur worden dan ook strikte 

vormvereisten verbonden. Zo moet op een 

factuur worden vermeld welke goederen-

levering of dienst door een ondernemer 

is verricht. Verder moet de factuur de 

volgende gegevens bevatten: de naam en 

het adres van de ondernemer en zijn afne-

mer, de vergoeding die voor de prestatie 

in rekening wordt gebracht en het bedrag 

van de bTW daarover. Als de afnemer van 

de goederenlevering of de dienst ook een 

ondernemer is, dan is de factuur ook het 

instrument waarmee de afnemer het recht 

op aftrek van in rekening gebrachte bTW 

kan doen gelden. 

Het is daarom ook logisch dat facturen een 

hele grote rol spelen in de controle door 

de belastingdienst. Zonder goede facturen 

kan namelijk het hele bTW-stelsel gemak-

kelijk plat worden gelegd. De nieuwe 

regeling beoogt met name de regels op 

het terrein van de facturering te vereen-

voudigen, te moderniseren en verder te 

harmoniseren. Daarbij ligt met name de 

nadruk op het elektronisch factureren om 

zo het gebruik daarvan zo veel mogelijk te 

bevorderen.

Weet hoe het zit met 
de identiteit van uw 
werknemers
Wat moet u als ondernemer doen om de 

identiteit van nieuw personeel vast te stel-

len? Hoe bepaalt u of de nieuwe mede-

werker in nederland mag werken? Om 

u te helpen heeft de overheid samen met 

het bedrijfsleven een handig stappenplan 

ontwikkeld.

Op de site www.weethoehetzit.nl vindt u 

het volledige stappenplan om de identiteit 

van nieuwe arbeidskrachten vast te stellen. 

Op weethoehetzit.nl staat ook een han-

dige digitale versie van het stappenplan 

met uitleg over de 5 stappen en een 

filmpje dat laat zien hoe u de identiteit 

van nieuwe arbeidskrachten moet con-

troleren. Ook vindt u er een brochure 

waarin op hoofdlijnen het proces wordt 

beschreven. Het stappenplan is in samen-

werking met het bedrijfsleven ontwikkeld 

door de ministeries van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en van Financiën. 

Let op!
De Wet op de loonbelasting 1964 stelt 

strenge eisen aan het vaststellen van de 

juiste identiteit van uw werknemers. 

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is 

al snel het zogenaamde anoniementarief 

van toepassing. U moet dan 52 procent 

loonheffing inhouden en afdragen.

Houd rekening 
met nieuwe 
vakantiewetgeving
Op 1 januari 2012 treedt een wet in 

werking die de bestaande regeling voor 

vakantie en verlof aanpast. Werknemers 

die langdurig ziek zijn, krijgen voortaan 

recht op hetzelfde aantal vakantiedagen 

als gezonde werknemers. nu hebben zieke 

werknemers minder wettelijke vakantieda-

gen dan gezonde werknemers. 

In de nieuwe wet staat dat alle werk-

nemers per 1 januari 2012 een wette-

lijk recht hebben op minimaal 4 weken 

vakantie. De wijziging in de regelgeving 

is noodzakelijk door uitspraken van het 

Hof van Justitie van de europese Unie. De 

nieuwe wet regelt daarnaast dat werkne-

mers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke 

vakantiedagen binnen zes maanden na 

het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna 

komen deze dagen te vervallen. Het kabi-

net wil daarmee stimuleren dat werkne-

mers regelmatig vakantie opnemen en 

niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang 

uitstellen van vakantie kan de gezondheid 

en veiligheid van werknemers in gevaar 

brengen. De maximale termijn om wet-

telijke vakantiedagen op te nemen, geldt 

niet voor werknemers die redelijkerwijs 

niet in staat zijn geweest vakantie op te 

nemen. Daarnaast is het voor werkgever 

en werknemer mogelijk in onderling over-

leg de vervaltermijn te verlengen. extra 

vakantiedagen vallen buiten deze nieuwe 

regeling. 

Benut laag tarief 
overdrachtsbelasting
Overweegt u een (bedrijfs)woning te 

kopen, doe dit dan voor 1 juli 2012. De 

overdrachtsbelasting is namelijk tijdelijk 

verlaagd van 6 procent naar 2 procent. 

Deze tijdelijke verlaging geldt alleen voor 

woningen, niet voor bedrijfspanden. De 

verlaging is op 15 juni 2011 in werking 

getreden en geldt tot 1 juli 2012. De tijde-

lijke verlaging van de overdrachtsbelasting 

is een maatregel uit het belastingplan 

2012. Het doel is een versterking van het 

vertrouwen op de woningmarkt.

Maak dit jaar nog
gebruik van de 
tijdelijke verruiming 
achterwaartse 
verliesverrekening
Voor 2011 geldt een verruiming van de 

achterwaartse verliesverrekening. De ter-

mijn wordt onder voorwaarden verruimd 

van 1 naar 3 jaar. een verlies dat u in 

2011 lijdt, kunt u dus verrekenen met uw 

winsten uit 2008, 2009 en 2010. Dit is een 

tijdelijke maatregel vanwege de economi-

sche crisis. 

De verrekening heeft een verplichte volg-

orde. U verrekent eerst met winst uit 2008 

(met een maximum van 10 miljoen euro) 

en daarna met winsten uit 2009 (maxi-

mumbedrag 10 miljoen euro) en daarna 

met winsten uit 2010 (geen maximumbe-

drag).



AAn De OrDe nr.  5 ,  DeCember 2011

Op bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk 

bestemd zijn voor terbeschikkingstelling 

aan derden mag u niet willekeurig afschrij-

ven. maar op bedrijfsmiddelen die regel-

matig voor korte tijd worden verhuurd, 

mag u wel willekeurig afschrijven. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan gereedschappen, 

aanhangwagens en hoogwerkers.

Houd rekening 
met vervallen van 
de ‘Mededeling 
loonheffingen aangifte 
doen en betalen’ per 
1 januari 2012
Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgt 

u als werkgever van de belastingdienst 

een mededeling met de vraag uw aan-

gifte loonheffingen op tijd te doen en te 

betalen. Per 1 januari 2012 krijgt u deze 

mededeling en de bijbehorende acceptgiro 

niet meer.

‘Aangiftebrief loonheffingen’ 
goed bewaren
Dit jaar ontvangt u van de belastingdienst 

de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 

2012. Hierin staan de aangiftetijdvakken 

van 2012, de bijbehorende uiterste aangif-

te- en betaaldata en betalingskenmerken. 

Omdat de belastingdienst de mededeling 

per aangiftetijdvak niet meer verstuurt, 

is het belangrijk de aangiftebrief goed te 

bewaren.

Let op!
Wie nu de acceptgiro gebruikt, moet 

vanaf 2012 zelf een overschrijving doen. 

Vermeld daarbij altijd het betalingsken-

merk van de aangifte. Deze staat op de 

‘Aangiftebrief loonheffingen’. 

Houd rekening met 
nieuwe BTW-regels 
privégebruik zakelijke 
auto per 1 juli 2011
De regels voor de bTW en de auto zijn op 

1 juli gewijzigd. Dit heeft consequenties 

voor de manier waarop u bTW moet bere-

kenen, als u een zakelijke auto ook privé 

rijdt.

Heeft u een zakelijke personenauto of 

bestelauto, die u of uw personeel ook 

privé gebruikt? Dan bent u verplicht over 

het werkelijke privégebruik bTW te beta-

len.

Kilometeradministratie
U kunt de bTW over het werkelijke privé-

gebruik berekenen door een sluitende 

kilometeradministratie bij te houden. 

Let op!
Ook het woon-werkverkeer valt onder 

privé gereden kilometers.

Vast percentage
Houdt u liever geen kilometeradministratie 

bij? Dan mag u voor de bTW-heffing voor 

het privégebruik een vast bedrag nemen 

van de autocatalogusprijs, inclusief bTW 

en bPm. Dit percentage is 2,7 procent.

Let op!
U geeft in uw aangifte aan of u gebruik 

wilt maken van deze tijdelijke regeling. Als 

u hiervan gebruik maakt, dan wordt de 

termijn voor voorwaartse verliesverreke-

ning beperkt van 9 tot 6 jaar.

Maak dit jaar 
nog gebruik van 
willekeurige 
afschrijving 
bedrijfsmiddelen
Investeert u in het kalenderjaar 2011 in 

nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan kunt u 

ervoor kiezen deze bedrijfsmiddelen wille-

keurig af te schrijven. In het investerings-

jaar mag u maximaal 50 procent afschrij-

ven. Het restant mag u afschrijven in de 

jaren daarna. Houd wel altijd rekening 

met de restwaarde van het bedrijfsmiddel. 

Voorwaarden
• U gaat in het kalenderjaar 2011 een 

investeringsverplichting aan of u maakt 

voortbrengingskosten. 

• U moet het bedrijfsmiddel vóór  

1 januari 2014 in gebruik nemen.

milieubedrijfsmiddelen kunt u vanaf 2011 

voor 75 procent willekeurig afschrijven. 

Op het restant past u de normale afschrij-

ving toe.

Belangrijkste uitzonderingen
De volgende bedrijfsmiddelen mag u in 

ieder geval niet willekeurig afschrijven:

• gebouwen 

• grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken 

• dieren 

• immateriële activa (waaronder soft-

ware) 

• bromfietsen, motorrijwielen en perso-

nenauto’s

Let op!
Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mag 

u wel willekeurig afschrijven. De volgende 

personenauto’s zijn zeer zuinig:

- De CO2-uitstoot is niet meer dan 95 

gram per kilometer bij personenauto’s 

die op diesel rijden.

-  De CO2-uitstoot is niet meer dan 110 

gram per kilometer bij personenauto’s 

die niet op diesel rijden.

-  elektrische auto’s met een CO2-uitstoot 

van 0 gram per kilometer.



AAn De OrDe nr.  5 ,  DeCember 2011

Aan de Orde is een uitgave van de Nederlandse 
Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Hoofdredactie Mr Ed de Vlam
Redactie Fiscanet
Vormgeving Repro Design, Zutphen
Druk Drukkerij BibloVanGerwen, ’s-Hertogenbosch

©NOAB 
Postbus 2478
5202 CL ’s-Hertogenbosch 
Telefoon (073) 614 14 19
Fax (073) 614 01 89
E-mail noab@noab.nl
Website www.noab.nl

Colofon 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juist-
heid 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 beslissin-
gen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Oprichten BV wordt 
makkelijker en 
goedkoper
bent u van plan om een bV op te gaan 

richten? Wacht hier dan nog even mee. 

Het oprichten van een bV wordt namelijk 

makkelijker en goedkoper.

Zo verdwijnt de verplichting om bij het 

oprichten van een bV langs de notaris te 

gaan. Op die manier hoeft u als onder-

nemer minder kosten te maken bij het 

oprichten van een bV.  

Duizend euro
‘Als ondernemer ben je al snel meer dan 

duizend euro kwijt aan notariskosten,’ 

aldus minister Verhagen. ‘Door het oprich-

ten van een bV makkelijker en goedkoper 

te maken, geeft dit kabinet ondernemers 

de ruimte om te ondernemen.’

Wetswijziging
De ministeries van Veiligheid en Justitie 

(V&J) en van economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie (eL&I) bereiden 

een wetswijziging voor om de verplichte 

notariële akte af te schaffen. Het streven 

is om dit voorstel in 2012 naar de Tweede 

Kamer te sturen.

Privévermogen
een bV heeft voordelen ten opzichte van 

bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zo kunt u 

als ondernemer met een bV uw privéver-

mogen beter afschermen van uw bedrijf. 

De afschaffing van de verplichting van de 

notariële akte geldt niet voor een klein 

aantal ondernemers die een bV met afwij-

kende statuten wil oprichten.

Verplichte storting 18.000 euro 
verdwijnt
naast een notariële akte moet u als onder-

nemer nu ook nog 18.000 euro startkapi-

taal storten voordat uw bV een feit is. Ook 

deze verplichting wordt afgeschaft. Door 

de beide maatregelen dalen de administra-

tieve kosten van het oprichten van een bV 

met 90 procent.

Bereid u voor op 
uniform loonbegrip
Het wetsvoorstel voor de ‘uniformering 

van het loonbegrip’ is dit jaar door het 

Parlement goedgekeurd. Daardoor moet 

het loonstrookje veel eenvoudiger worden. 

Het kabinet wil het nieuwe loonstrookje 

per 2013 invoeren.

Door aparte bijdragen van werkgevers en 

werknemers, heffingen, premies en terug-

gaven af te schaffen en over te stappen 

op één heffing wil de overheid het loon-

strookje versimpelen. Werkgevers kunnen 

de loonstrook in de toekomst dan desge-

wenst zelfs per sms of tweet verzenden.

Besparing
De vereenvoudiging moet de administra-

tie voor werkgevers, werknemers en de 

belastingdienst een stuk simpeler maken 

en kosten besparen, voor werkgevers 

alleen al 380 miljoen euro per jaar.

De loonheffing is voor de schatkist van 

groot belang. De opbrengst van 122 mil-

jard euro per jaar is goed voor de helft van 

de inkomsten van de overheid.

Voorkom 
belastingheffing over 
gratis werklunches
Aan werknemers verstrekte lunches beho-

ren in beginsel altijd tot het loon. Dat is 

alleen anders als de lunches een meer dan 

bijkomstig zakelijk karakter hebben. Dat 

heeft de rechtbank in Haarlem beslist.

In het berechte geval gaat het om een con-

cern van makelaardijen, een hypotheek-

shop en een assurantiekantoor. Tussen 

de middag kunnen de werknemers gratis 

lunchen. Volgens de inspecteur moeten de 

lunches tot het loon van de werknemers 

worden gerekend. Daarom legt hij aan het 

concern een naheffingsaanslag loonbelas-

ting op. 

Volgens de rechtbank is dat terecht. een 

door de werkgever verstrekte maaltijd 

op de werkplek moet in beginsel altijd 

als loon worden aangemerkt en is dus 

niet vrijgesteld van loonheffing. Dat is 

alleen anders als de lunches een meer 

dan bijkomstig zakelijk karakter hebben. 

De bewijslast hiervoor ligt volgens de 

rechtbank bij de werkgever. 

Het concern heeft daartoe aangevoerd 

dat de werknemers geregeld buiten het 

kantoor hun werkzaamheden verrichten 

en dat daarom de lunch het moment is 

om zakelijke gegevens met elkaar uit te 

wisselen. Van de lunches, die gemiddeld 

zo’n 30 minuten duren, wordt minimaal 

10 minuten over zaken gesproken die het 

werk betreffen. 

Volgens de rechtbank is het gegeven dat 

er tijdens een lunch op de werkplek tussen 

collega’s (gedurende enige tijd) gesprekken 

worden gevoerd over het werk op zich-

zelf onvoldoende om te oordelen dat de 

lunches een meer dan bijkomstig zakelijk 

karakter hebben. 

(Rechtbank Haarlem, LJN: BR3269)

Let op!
bespreek met uw nOAb-adviseur wan-

neer er sprake is van het onbelast kunnen 

verstrekken van lunches aan uw werkne-

mers.


