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Andere nieuwtjes, op fiscaal gebied of specifiek met betrekking tot sociale verzekeringswetten of andere zaken, kunt u ook vinden op onze internetsite: www.dekok.nl.
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Voor zover u deze nieuwsbrief niet per e-mail ontvangt: uiteraard is het ook mogelijk deze
nieuwsbrief voortaan per e-mail te ontvangen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken,
fax dan dit blad terug aan ons secretariaat onder vermelding van uw e-mailadres.
Deze nieuwsbrief beslaat 10 pagina’s.

In 2012
12 zwaar weer met af en toe zon
Er is zwaar weer op komst. Het kabinet moet fors bezuinigen en iedereen gaat
er in koopkracht op achteruit. Zo luidde de boodschap op Prinsjesdag 2011.
Toch is er niet alleen maar slecht nieuws te melden. Hieronder leest u in
vogelvlucht enkele belangrijke plannen van
van het kabinet voor volgend jaar. Let
wel: de plannen zijn pas definitief als ook de Tweede en Eerste Kamer de
komende maanden akkoord gaan.
Ondernemend Nederland
Vanaf 2012 is de zelfstandigenaftrek niet langer gekoppeld aan de winst. Er komt een vast aftrekbedrag van € 7.280 per jaar. Bij een winst vanaf € 53.975 gaat u erop vooruit. Bedraagt de winst
minder dan € 18.855, dan gaat u erop achteruit.
Het maximumbedrag dat u jaarlijks in uw onderneming onder voorwaarden mag reserveren voor
uw oudedagsreserve
erve (FOR) wordt verlaagd van € 11.882 naar € 9.382.
Nieuwe ondernemers hebben soms de mogelijkheid om nog drie jaar lang vrijwillig pensioen op te
bouwen via de pensioenregeling van hun oude werkgever. Het kabinet verlengt deze termijn van
drie naar tien jaar.
De komende tijd verdwijnt er een aantal bestaande rijksbelastingen. Zo wordt de verpakkingenverpakkingen
belasting afgeschaft per 2013 en is het over en uit voor de afvalstoffenheffing en de grondwatergrondwater
belasting per 1 januari 2012.
Er komt een Research & Development-aftrek
Develop
aftrek in de vennootschapsbelasting om innovatie nog
aantrekkelijker te maken.
De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt aantrekkelijker gemaakt. Zo vervalt de
drempel van € 227 en kan er een hoger bedrag als gift van de winst worden afgetrokken.
afgetrok
Geven
aan een culturele instelling wordt in de toekomst nog aantrekkelijker.
Werkend Nederland
Het kabinet schaft de spaarloonspaarloon helemaal en de levensloopregeling gedeeltelijk af. Ook de arbeidsarbeids
korting voor ouderen en de doorwerkbonus gaan verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen in 2013
twee nieuwe regelingen: de werkbonus en het vitaliteitssparen. De werkbonus bedraagt maximaal
€2.350 en is meer gericht op 61-plussers.
61
Het vitaliteitssparen is een
en nieuwe regeling in de inkomsteninkomsten
belasting waarmee fiscaal voordelig kan worden gespaard. De regeling is niet alleen toegankelijk voor
werknemers, maar ook voor ondernemers en resultaatgenieters in de inkomstenbelasting.
Autorijdend Nederland
De komende
de jaren wil het kabinet alleen nog maar de zuinigste auto’s stimuleren. De
CO2-grenzen
grenzen worden daarom de komende jaren steeds verder aangescherpt. Dat
geldt niet alleen voor de BPM en MRB, maar ook voor de bijtelling van de auto van de
zaak.
Samenlevend
d Nederland
Iedereen gaat er in koopkracht op achteruit. Zo stijgt de zorgpremie komend jaar en wordt ook het
eigen risico verhoogd. Daarnaast heeft het kabinet plannen om de zorgtoeslag te verlagen.
Mensen met kinderen betalen eveneens de rekening door forse bezuinigingen. Zo gaat de
kinderbijslag omlaag, wordt kinderopvang duurder en worden allerlei fiscale faciliteiten in de
inkomstenbelasting versoberd.
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30%-regeling onder de loep
De 30%-regeling is een faciliteit in de loonbelasting waarbij u als werkgever onder voorwaarden
maximaal 30% van het loon onbelast mag vergoeden aan een werknemer die u in het buitenland heeft
geworven. De faciliteit wordt in de praktijk steeds vaker gebruikt in situaties waarvoor de regeling
eigenlijk niet bedoeld is. Ook is het gebruik vele malen groter dan oorspronkelijk voorzien. Het kabinet
heeft dan ook plannen om de 30%-regeling aan banden te leggen.
Let op
Er is ook een 30%-regeling voor Nederlandse werknemers die naar het buitenland worden
uitgezonden. Op deze groep zijn de wijzigingen niet van toepassing.
Specifieke deskundigheidscriterium
Dit criterium is de belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling. Het
betekent kortweg dat de vanuit het buitenland ingekomen werknemer over specifieke deskundigheid
moet beschikken die niet aanwezig of schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit criterium wordt
getoetst op werkervaring en opleiding van de ingekomen werknemer.
Boven op deze voorwaarde introduceert het kabinet een salarisnorm: de ingekomen werknemer moet
minimaal € 50.619 (2011) bruto per jaar verdienen.
Voor buitenlanders jonger dan 30 jaar die hier promoveren en die na hun promotie in Nederland gaan
werken, geldt dat zij nu ook onder de 30%-regeling kunnen vallen. Voor hen geldt een verlaagde
salarisnorm.
Kortingsregeling
Verder wordt de kortingsregeling aangescherpt. Nu is het zo dat als een buitenlandse werknemer in
de afgelopen tien jaar eerder in Nederland heeft gewerkt of gewoond, deze periode in korting wordt
gebracht op de maximale looptijd van tien jaar. De toetsingsperiode wordt straks 25 jaar. Dat betekent
dat elke eerdere periode van verblijf of tewerkstelling in Nederland in die 25 jaar, in mindering komt op
de maximale looptijd van de 30%-regeling.
Grensarbeiders
De laatste belangrijke wijziging is de geografische definitie van een ingekomen werknemer. Wanneer
de plannen allemaal doorgaan, komen werknemers die binnen een straal van 150 kilometer van de
Nederlandse grens wonen niet langer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Beter af met huwelijkse voorwaarden

Vanaf 2012 wordt het voor gehuwden makkelijker om over te stappen van gemeenschap van
goederen naar huwelijkse voorwaarden. Ook kunnen mensen die in scheiding liggen, sneller en
probleemloos een nieuw huis kopen.
Overstappen op of wijzigen van huwelijkse voorwaarden
Wanneer u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, kunt u om wat voor reden dan ook beslissen
om alsnog huwelijkse voorwaarden op te maken. Dit gebeurt met name bij ondernemers in de
inkomstenbelasting. Op die manier loopt hun echtgeno(o)t(e) namelijk minder risico wanneer het
onverhoopt mis gaat met het bedrijf.
Wilt u overstappen op huwelijkse voorwaarden, dan heeft u nu nog toestemming nodig van de rechter.
Vanaf 1 januari is de tussenkomst van de rechter niet langer vereist. De huwelijkse voorwaarden kunt
u dan helemaal regelen via de notaris. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van bestaande huwelijkse
voorwaarden.
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Tip
Wacht tot na 1 januari 2012 voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De wijzigingen
zullen dan sneller verwerkt zijn dan wanneer het wijzigingsverzoek nog dit jaar moet worden
behandeld.
Eerder een huis kopen
Mensen die in scheiding liggen, kunnen voortaan sneller een nieuw huis kopen. Zij kunnen eerder een
schuld aangaan, zonder dat dit ten laste komt van de gemeenschap van goederen. De wetswijziging
bevat namelijk een onderdeel waardoor het tijdstip voor ontbinding van een huwelijk in gemeenschap
van goederen vervroegd wordt. Wat betekent dit?
Voor echtgenoten die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, eindigt deze gemeenschap pas op
het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat is
eigenlijk aan het eind van het hele echtscheidingstraject. Alle goederen die worden gekocht en
schulden die zijn gemaakt tijdens de echtscheidingsprocedure, vallen nog in de gemeenschap van
goederen. Vanaf volgend jaar eindigt de gemeenschap van goederen sneller, namelijk al op het
tijdstip dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechter wordt ingediend. Hierdoor kunnen de partners
in echtscheiding eerder een nieuw huis kopen en sneller alleen een schuld aangaan.

Er valt met de fiscus te praten over de bewaarplicht!

Iedere administratieplichtige (zoals een ondernemer, bv, resultaatgenieter en inhoudingsplichtige
werkgever) is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren. Het gaat hier om boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers die fiscaal belangrijk kunnen zijn. De Belastingdienst
hanteert – afhankelijk van de afspraken en situaties – soms kortere of langere bewaartermijnen.
Hoe lang u de administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de Belastingdienst hecht aan
de verschillende onderdelen van de administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden
aangemerkt als basisgegevens. Deze moet u in ieder geval zeven jaar bewaren. Denk aan de
grootboek-, voorraad-, crediteuren-, debiteuren-, inkoop-, verkoop- en loonadminstratie. Vergeet
daarbij niet de kassabonnen en -rollen! Maar ook andere specifieke gegevens, bijvoorbeeld de notulen
van de bestuursvergadering, moet u zeven jaar bewaren.
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma'
s en bestanden. Wanneer u besluit om digitale
bestanden in een andere vorm te gaan bewaren, dan stelt de Belastingdienst hieraan bijzondere
eisen.
Afspraken met de belastinginspecteur
U kunt met de inspecteur afspraken maken over welke basisgegevens u nu precies moet bewaren en
tot op welk detailniveau dat dan moet. Daarnaast kunt u afspraken maken over hoe lang en tot op
welk detailniveau u de overige gegevens moet bewaren. Ook de vorm, op papier of elektronisch, kan
een onderdeel zijn van de afspraken. Met name in de volgende situaties is het maken van afspraken
belangrijk:
1. bij een faillissement;
2. bij het staken van een onderneming;
3. na een belastingcontrole.
De afspraken kunnen van geval tot geval verschillend zijn. Dit zal onder meer afhangen van de aard
en de omvang van de bedrijfsactiviteiten.
Let op
Deze bewaartermijnen gelden uitsluitend bij de Belastingdienst. Bij andere overheidsinstellingen,
zoals het UWV, kunt u dus te maken krijgen met afwijkende bewaartermijnen.
blz.
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Nieuwe btw-regels voor privégebruik zakelijke auto

Gebruikt u of uw werknemer de auto van de zaak ook privé? Tot 1 juli kon u in dat geval alle btw op de
gemaakte autokosten in aftrek brengen, mits u belaste prestaties leverde. In de laatste aangifte van
het jaar gaf u dan de btw aan over het privégebruik. De regels voor deze jaarlijkse correctie zijn
aangepast.
Omdat de regels zijn gewijzigd op 1 juli, krijgt u dit jaar te maken met twee verschillende berekeningsmethodes om de verschuldigde btw vast te stellen over het privégebruik.
Regels tot 1 juli
De meeste bedrijven maken gebruik van de autokostenfictie. Kort gezegd komt dit erop neer dat u
voor het privégebruik van uzelf of uw werknemers 12% btw betaalt over een bepaald percentage van
de waarde van de auto. De waarde van de auto is afhankelijk van de zuinigheid en bedraagt 25%,
20%, 14% of zelfs 0% (auto zonder C02-uitstoot) van de catalogusprijs van de auto. Is de auto ouder
dan 15 jaar, dan geldt een afwijkend percentage en wordt uitgegaan van de waarde die de auto in het
economisch verkeer heeft.
Regels vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli moet u over het werkelijke privégebruik 19% btw gaan betalen. Ook het woon-werkverkeer
valt voortaan onder de privé gereden kilometers. U kunt het werkelijke privégebruik berekenen door
een kilometeradministratie bij te houden. U mag de verschuldigde btw over het privégebruik echter
ook forfaitair berekenen. Dat betekent dat u voor de btw-heffing over het privégebruik uitgaat van
2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van de auto.
Let op: in de laatste btw-aangifte van 2011 moet u beide regelingen toepassen. De oude regeling tot
1 juli en de nieuwe regeling vanaf 1 juli. Vanaf 1 januari 2012 past u alleen nog de nieuwe regels toe.
Voorbeeld berekening van de btw over het privégebruik in 2011
Stel de auto van de zaak heeft een cataloguswaarde van € 25.000 en valt niet in de categorie zuinig of
zeer zuinig. Alle btw op de gemaakte autokosten is gedurende het jaar in aftrek genomen. De auto
wordt ook privé gebruikt en er is geen sluitende kilometeradministratie. De btw over het privégebruik
berekent u dan als volgt:
periode tot 1 juli: 181/365 x 12% x 25% x € 25.000 = € 372
periode vanaf 1 juli: 184/365 x 2,7% x € 25.000 = € 340
In totaal voert u dus in de laatste btw-aangifte voor het privégebruik een bedrag op van € 712.
Let op: de nieuwe regels kunnen voor u ongunstig uitpakken. Ook is nog niet alles even duidelijk en
zijn er vanuit de praktijk knelpunten gesignaleerd. Het kan dus verstandig zijn om bezwaar te maken
tegen de laatste btw-aangifte van het jaar. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.
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Twee nieuwe aanscherpingen in de vennootschapsbelasting

Voor bedrijven die op overnamepad zijn, komt er een belangrijke fiscale beperking
aan. Wanneer de plannen van het kabinet doorgaan, geldt er vanaf 1 januari 2012
een renteaftrekbeperking wanneer de overname wordt gefinancierd met vreemd
vermogen, zoals een geldlening, bankkrediet of een obligatielening. Voortaan kan
de overnameholding de rente alleen nog aftrekken van de 'eigen' winst. Een tweede beperking die
eraan komt, betreft winsten en verliezen van buitenlandse filialen.
Renteaftrekbeperking voor overnameholding
De renteaftrekbeperking geldt alleen wanneer de overnameholding en de overgenomen vennootschap
een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting. De rente over de overnameschuld kan
dan alleen nog in aftrek komen op de eigen winst van de overnameholding.
Er is een tweetal verzachtende maatregelen. Heeft de fiscale eenheid na overname gemiddeld niet
meer schuld dan tweemaal het eigen vermogen, dan is er niets aan de hand. De rente kan volledig
worden afgetrokken. Bovendien is er goed nieuws voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf: tot
€ 1.000.000 blijft de rente in ieder geval aftrekbaar.
Is er meer dan € 1.000.000 rente en is er ook te veel vreemd vermogen, dan geldt de laagste van de
twee berekende aftrekbeperkingen. De overnameholding kan de niet-aftrekbare rente overigens wel
meenemen naar het volgende jaar. Is er in dat jaar voldoende '
eigen'winst, dan mag de rente alsnog
in aftrek worden gebracht.
Tip
De nieuwe renteaftrekbeperking geldt alleen voor overnames die op of na 1 januari 2012 plaatsvinden.
Het kan dus verstandig zijn om een geplande overname en het aangaan van een fiscale eenheid met
de overgenomen vennootschap nog dit jaar af te ronden.
Beperking voor winsten en verliezen van buitenlandse filialen
Op dit moment kunnen bedrijven met een buitenlands filiaal (buitenlandse vaste inrichting) de
verliezen van dit filiaal nog verrekenen met hun eigen Nederlandse winst. Vanaf 2012 komen zowel
winsten als verliezen van de buitenlandse vaste inrichting niet meer ten gunste of ten laste van de
Nederlandse winst.
Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt voor verliezen bij staking of overdracht. Deze verliezen
worden nog wel in aftrek toegelaten. Het kabinet wil met deze maatregel de behandeling van vaste
inrichtingen gelijk trekken met de behandeling van een bedrijf met dochters (‘deelnemingen’). Op deze
manier hoopt het kabinet verliesimport zo veel mogelijk tegen te gaan.

Wat te doen als de FIOD/SIOD op de stoep staat?
Het kan u ook overkomen: plotseling twee opsporingsambtenaren van de FIOD of de SIOD op de
stoep. Het schrikbeeld van iedere ondernemer. Het is goed om dan te weten wat uw rechten en
plichten zijn. Wat u wel, maar vooral ook wat u niet moet doen. Aan de hand van een stappenplan
bent u in ieder geval goed voorbereid.
Op onze website hebben we een thema aan dit onderwerp gewijdt. U kunt het document inzien door
op de url te klikken
http://www.dekok.nl/Portals/0/Nieuws/Thema/FIOD-SIOD%20op%20de%20stoep.pdf
Of via een bezoek aan onze website www.dekok.nl en vervolgens in de menubalk te kiezen voor het
onderdeel ”Nieuws – Thema actueel”
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Telefoon of computer? Het maakt écht verschil
De techniek staat niet stil en tegenwoordig kan er steeds meer met een mobiele telefoon. De functie
van bellen raakt op de achtergrond en de mobiele telefoon lijkt steeds meer op een minicomputer. Het
verschil is lang niet altijd meer duidelijk. Toch is het onderscheid belangrijk, want fiscaal gezien maakt
het wel degelijk uit of het gaat om een telefoon of om een computer.
Onderscheid is belangrijk
Een smartphone of toch maar een tablet? Uw werknemer kan met beide bellen. Het maakt uit of iets
fiscaal kwalificeert als communicatiemiddel of als computer. Een communicatiemiddel, zoals een
smartphone of een BlackBerry, is namelijk al fiscaal vrij te vergoeden of te verstrekken bij een zakelijk
gebruik van 10% of meer. Bij computers en dergelijke is een vrije vergoeding of verstrekking pas
mogelijk bij een zakelijk gebruik van 90% of meer.
Een ‘inchje’ meer of minder
Hoe weet u nu waar een apparaat onder valt? U kunt uitgaan van het volgende:
Smartphones en dergelijke apparaten met een beeldscherm (diagonaal) van maximaal 7 inch
(17,78 cm) zijn communicatiemiddelen.
Apparaten met een beeldscherm (diagonaal) groter dan 7 inch (17,78 cm), zoals tablets, zijn
computers.
Waarom nu precies 7 inch? Omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat het beeldscherm en de
invoermogelijkheden bij deze apparaten te beperkt zijn voor langdurig gebruik als computer.
Escape is mogelijk
Nu kan het gebeuren dat uw werknemers een apparaat gebruiken met een beeldscherm groter dan
7 inch, terwijl het toch eigenlijk meer een communicatiemiddel is. Bijvoorbeeld een apparaat waarvan
de gebruiksmogelijkheden software- of hardwarematig zijn beperkt tot communicatie. Het staat u in
dat geval vrij om aannemelijk te maken dat dit specifieke apparaat met het grotere scherm toch echt
een communicatiemiddel is.

Mobiele telefoon en de werkkostenregeling
Het onderscheid tussen communicatiemiddelen en computers geldt zowel voor de werkkostenregeling
als voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Als u gebruikmaakt van de
werkkostenregeling is er nog wel een addertje onder het gras. Alleen een mobiele telefoon (of een
ander, gelijksoortig communicatiemiddel) die u ter beschikking stelt (u blijft de eigenaar), is onbelast
bij meer dan 10% zakelijk gebruik. Daar komt nog bij dat uw werknemer de telefoon (gedeeltelijk) op
zijn werkplek moet gebruiken.
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Aangaan fiscale eenheid niet altijd voordelig

De fiscale eenheid kent zo zijn voordelen. De verliezen van de ene bv kunnen bijvoorbeeld worden
verrekend met de winsten van de andere bv. Een ander voordeel is dat de fiscale eenheid maar één
aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen. Toch is het aangaan van een fiscale eenheid lang niet
altijd voordelig.
Pas op met onderlinge vorderingen en schulden
Zo kan een groot nadeel ontstaan als nog voor het aangaan van de fiscale eenheid de verschillende
vennootschappen onderling al vorderingen en schulden op elkaar hebben. Heeft de moeder-bv
bijvoorbeeld een vordering op de dochter-bv, dan moet deze vordering net vóór het aangaan van de
fiscale eenheid gewaardeerd worden op de bedrijfswaarde.
Dat is geen enkel probleem als de vordering volwaardig is. In dat geval komt de bedrijfswaarde over
het algemeen overeen met de nominale waarde. De vordering en de daar tegenoverstaande schuld
staan bij de moeder-bv en bij de dochter-bv voor dezelfde waarde op de balans.
Probleem bij onvolwaardige vordering
Het wordt wel een probleem als de vordering onvolwaardig is. De moeder-bv heeft de vordering dan,
geheel volgens goed koopmansgebruik, afgewaardeerd tot op de bedrijfswaarde. Bij de dochter-bv zal
de schuld op de balans gewaardeerd staan tegen de nominale waarde. Net voor het aangaan van de
fiscale eenheid moet de dochter-bv de schuld nu waarderen op de bedrijfswaarde. Dat dit ongunstig
uitpakt, laat onderstaand voorbeeld zien.
Forse vrijval van de winst
Stel de moeder-bv heeft een vordering met een nominale waarde van € 500.000 op de dochter-bv.
Omdat de dochter flinke verliezen heeft geleden, is de vordering nog maar € 50.000 waard. De
moeder zal de vordering op haar balans hebben afgewaardeerd tot dit bedrag. Het verlies van
€ 450.000 (€ 500.000 nominale waarde - € 50.000 bedrijfswaarde) komt ten laste van haar winst.
De dochter daarentegen heeft, civielrechtelijk, nog steeds een schuld van € 500.000 aan de moeder
en voor dit bedrag zal de schuld ook zijn gewaardeerd op de balans. Net voor het aangaan van een
fiscale eenheid, moet de dochter de schuld waarderen op de bedrijfswaarde van € 50.000. Dat
betekent dat de dochter in één klap een winst realiseert van € 450.000, waarover belasting moet
worden betaald.
Let op
Omdat de dochter-bv in het verleden verliezen heeft geleden, kan zij vermoedelijk de winst met deze
verliezen verrekenen.
Bezint eer ge begint
Uit het bovenstaande blijkt dat het aangaan van een fiscale eenheid lang niet altijd alleen maar
voordelig is. Alle voor- en nadelen moeten goed tegen elkaar worden afgewogen.
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Tips
Tijdelijk lager tarief overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning is tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%.
Deze maatregel geldt voor woningen verkregen op en na 15 juni 2011, maar vóór 1 juli
2012. Het moment van ondertekenen van de akte bij de notaris is hiervoor bepalend.
De verlaging geldt voor alle woningen (dus ook tweede, recreatie- en verhuurde woningen) en voor
het woondeel van een gecombineerd woon-/bedrijfspand. De maatregel geldt ook voor de ondergrond,
de tuin van de woning en '
aanhorigheden'
, zoals garages, schuren en serres. Apart gelegen
garageboxen vallen er in beginsel echter niet onder.
Nieuwe vakantiedagenregeling in vogelvlucht
De regeling voor vakantie en verlof van werknemers gaat per 1 januari 2012 wijzigen. De regeling in
vogelvlucht: werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen recht op hetzelfde aantal wettelijke
vakantiedagen als werknemers die niet ziek zijn. Daarnaast moeten werknemers hun wettelijke
vakantiedagen opnemen gedurende het jaar van opbouw plus aansluitend zes maanden. De wettelijke
dagen die een werknemer in 2012 opbouwt, komen dus te vervallen per 1 juli 2013. Dit geldt niet voor
bovenwettelijke vakantiedagen. Deze houden een verjaringstermijn van vijf jaar.
AOW vanaf verjaardag
Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet
meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar op de dag waarop die leeftijd
bereikt wordt. In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is er nu nog
verschil tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen volgens
die wet ontstaat (de pensioengerechtigde leeftijd) en de datum waarop
het AOW-ouderdomspensioen ingaat (de ingangsdatum). Nu ontstaat
recht op ouderdomspensioen nog bij het bereiken van de leeftijd van 65
jaar en gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de
maand waarin iemand 65 jaar wordt.
Flexibele oplossing bij deeltijdpensioen
Bent u tussen de 60 en 65 jaar oud, dan kunt u naast uw pensioen gewoon in dienstverband blijven
werken. Tot nu toe moest iemand 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 nu niet
meer het geval. U kunt gewoon als werknemer blijven werken naast uw vervroegd pensioen, zonder
dat de aanspraak op het pensioen belast wordt.
Personenvennootschappen van de baan, bv-recht in de lift!
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten om niet verder te gaan met de regeling
voor Personenvennootschappen. Het wetsvoorstel Personenvennootschappen had voornamelijk
gevolgen voor de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (cv) en voor
openbare maatschappen. De flexibilisering van het bv-recht gaat wél door. Het oprichten van een bv
wordt, mogelijk al per 1 januari 2012, eenvoudiger en goedkoper.
Heffing voor de Kamer van Koophandel verdwijnt
De jaarlijkse heffing die de Kamer van Koophandel ondernemers in rekening brengt,
gaat verdwijnen. De heffingen kosten ondernemers in totaal € 160 mln per jaar. De
jaarlijkse heffing wordt in 2012 10% lager en vanaf 1 januari 2013 verdwijnt de
heffing helemaal. Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering van de Kamer van
Koophandel. Ondernemers kunnen straks bij het Ondernemersplein terecht voor al hun
overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, btw-nummers en inschrijving in het
handelsregister.
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Werkgever sneller geconfronteerd met loondoorbetalingverplichting
Als werkgever heeft u een re-integratieverplichting. U moet er samen met uw zieke werknemer voor
zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Als werkgever moet u onder andere een
re-integratiedossier bijhouden en een re-integratieverslag invullen. Vanaf 1 juli toetst het UWV dit reintegratieverslag ook bij:
werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
zieke werknemers met een no-riskpolis.
Na twee jaar ziekte maakt uw werknemer mogelijk aanspraak op een WIA-uitkering. Als dan uit de
toetsing blijkt dat u onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan kan het UWV u verplichten
om het loon door te betalen.
Nieuwe renteregeling vanaf 2013
Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente bij belastingaanslagen.
Heffingsrente heet dan belastingrente. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, begint
straks op 1 juli na afloop van het belastingjaar. Nu wordt nog standaard heffingsrente gerekend vanaf
1 januari na afloop van het belastingjaar.
De nieuwe renteregeling gaat gelden voor aanslagen inkomstenbelasting 2012 en aanslagen
vennootschapsbelasting voor boekjaren die aanvangen op 1 januari 2012 of later.
Kinderbijslag omlaag en kindgebonden budget omhoog
De kinderbijslag gaat volgend jaar omlaag. Het basiskinderbijslagbedrag wordt verlaagd van € 278,55
per kwartaal in 2011 naar € 268,26 per kwartaal in 2012. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 0-5
jaar bedraagt de kinderbijslag 70% van dit bedrag, voor de leeftijdscategorie 7-11 jaar is dit 85% en
voor kinderen tussen de 12-17 ontvangen ouders het volledige bedrag.
Het kindgebonden budget gaat iets omhoog. Het bedrag voor het eerste en tweede kind wordt met € 6
verhoogd. Voor het derde kind en verder worden de bedragen verlaagd.
Bestelauto zonder rittenadministratie
Ook bestuurders van een bestelauto van de zaak krijgen te maken met een
bijtelling voor het privégebruik. Om dit te voorkomen, zullen ook zij een sluitende
rittenadministratie moeten bijhouden waaruit blijkt dat ze minder dan 500 km privé
hebben gereden. Als alternatief introduceert het kabinet met ingang van 2012 de
‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Een digitaal formulier is dan te
downloaden via de site van de Belastingdienst. Met deze verklaring kunnen werkgevers en
werknemers gezamenlijk aangeven dat de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. De
werknemer die deze verklaring afgeeft, geeft hiermee aan dat hij met de bestelauto geen enkele
kilometer privé rijdt. Hij hoeft dan geen rittenadministratie meer bij te houden. Let op: op verzoek van
de Belastingdienst moet u het zakelijk gebruik nog wel aannemelijk kunnen maken!
Partnerbegrip voor de inkomstenbelasting uitgebreid
Ons land kent steeds meer samengestelde gezinnen. Het gaat om ongehuwd samenwonenden die
kinderen in hun gezin hebben uit een andere relatie. Het kabinet wil dat ook deze partners vallen
onder het partnerbegrip in de inkomstenbelasting. Vanaf 2012 worden daarom ook ongehuwd
samenwonenden als partner aangemerkt indien zij samen met een minderjarig kind van een van
beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Disclaimer
Bij het vervaardigen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat altijd de
mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd achterhaald is of niet meer (geheel) juist of volledig is. De Kok
accountants en adviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van
de informatie zoals deze in deze nieuwsbrief is opgenomen. Op grond van de in deze nieuwsbrief opgenomen informatie dienen
derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
© De Kok accountants en adviseurs 2011

blz. 10

