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Vele kleintjes maken één grote
De groei van de Nederlandse economie zal vol-

gens verwachting volgend jaar minder zijn dan 

dit jaar. De reden hiervoor wordt hoofdzakelijk 

gezocht in de hoge prijzen van brandstoffen. 

Naar de mening van zowel de werkgeversor-

ganisaties als de bonden werkt het plan van 

het kabinet, de omzetbelasting te verhogen 

naar twintig procent, averechts. Politiek gaan 

er stemmen op om de accijnzen op brandstof 

te verlagen, met name ten behoeve van het 

beroepsgoederenvervoer. Dit jaar zijn de lonen 

nauwelijks gematigd, gemiddeld bijna 3 pro-

cent structureel omhoog. Het politieke zuur 

wordt onder druk van de vakbeweging gecom-

penseerd, hetgeen op zich niet slecht hoeft te 

zijn voor de binnenlandse koopkracht.

De kredietcrisis lijkt aan Nederland voorbij te 

gaan. Banken en verzekeraars moeten welis-

waar vermogen afboeken, maar dat heeft niet 

geleid tot grote problemen. Hoewel, Nederland 

is financieel kwetsbaar. De zogeheten woeker-

polissen zullen en moeten uiteindelijk opgelost 

worden. Miljoenen verzekerden, die zo’n polis 

ooit hebben afgesloten, zullen op één of andere 

wijze schadeloos gesteld moeten worden. Vele 

kleintjes maken één grote. Het kan dan ook 

weleens een groot probleem worden voor de 

financiële wereld.

De vraag is, moeten we nu angstig worden?

Nee, angst is een slechte raadgever. De eco-

nomie wordt het laatste decennium niet meer 

gedomineerd door het grootbedrijf en de finan-

ciële wereld. Het midden- en kleinbedrijf is de 

motor van de economie. De mkb-sector groeit. 

De opkomst van het zelfstandig onderneming-

schap is enorm. Er wordt soms wat badinerend 

gedaan over het groeiende aantal zogeheten 

ZZP-ers. Maar juist van de ondernemingsgeest 

van velen worden ZZP-ers ondernemers die 

weer mensen in dienst nemen. Kleine bedrijf-

jes, inventief, innovatief en marktgericht. Ook 

hiervoor geldt: vele kleintjes maken één grote.

Kees Peeters
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Bijtellingcategorie van 
20 procent voor zuinige
leaseauto’s
De lage bijtelling van 14 procent voor zeer 

zuinige auto’s van de zaak, die dit jaar is 

ingevoerd, blijkt zeer succesvol. Toch blijkt 

de stap naar een zeer zuinige auto nog erg 

groot. Om zakelijke rijders te stimuleren 

tot het kiezen van een zuinige auto, wordt 

een tussencategorie ingevoerd. De bijtel-

ling is 20 procent in plaats van 25 procent 

van de nieuwwaarde. in deze categorie 

vallen benzineauto’s met een CO2-uitstoot 

tussen de 111 en 140 gram per kilometer 

en dieselauto’s met een CO2-uitstoot tus-

sen de 96 en 116 gram per kilometer.

Geldigheidstermijn 
VAR wordt verlengd
De Belastingdienst onderzoekt of de aan-

vraag van een VAr (verklaring arbeids-

relatie) zo snel mogelijk elektronisch kan 

worden gedaan. Dat heeft het ministe-

rie van Financiën bekend gemaakt. De 

Belastingdienst onderzoekt of de elek-

tronische aanvraag VAr voor het kalen-

derjaar 2009 al kan worden gerealiseerd. 

De aanvragen voor dat jaar kunnen dan 

vanaf september 2008 elektronisch wor-

den ingediend. Verder wil Financiën een 

stilzwijgende verlenging van de VAr voor 

mensen die al drie jaar achtereen dezelfde 

VAr hebben gekregen. Eerder verlengen 

vergroot de mogelijkheden voor oneigen-

lijk gebruik of misbruik. Overigens zijn 

VAr-houders bij stilzwijgende verlenging 

wel verplicht om wijzigingen door te 

geven. De stilzwijgende verlenging voor de 

VAr-wuo (winst uit onderneming) en de 

VAr-dga (directeur-grootaandeelhouder) 

kan voor het kalenderjaar 2010 worden 

gerealiseerd.

Dit vermindert de administratieve las-

tendruk voor de ZZP-er én voor de 

Belastingdienst. De afgelopen jaren wor-

den tussen 80.000 en 100.000 aanvragen 

Individuele 
bedrijfsfitness
Er komt geen vrijstelling voor vergoeding 

van individuele fitness. Dit heeft staats-

secretaris De jager van Financiën aan de 

Tweede Kamer laten weten. Een vrijstel-

ling voor individuele fitness past volgens 

de staatssecretaris niet binnen het systeem 

van belastingvrije vergoedingen en ver-

strekkingen. Het gaat namelijk niet om 

kosten die voor een behoorlijke vervulling 

van de dienstbetrekking worden gemaakt 

en er is ook geen sprake van vergoedingen 

die naar algemene maatschappelijke opvat-

tingen niet als beloningsvoordeel worden 

ervaren. Dergelijke kosten worden ook 

door anderen dan werknemers gemaakt.

Een vrijstelling van vergoedingen voor 

de kosten voor individuele fitness leidt 

bovendien tot een aanzienlijke derving aan 

loonheffingen, omdat hoogstwaarschijnlijk 

werknemers die nu in privé kosten voor 

fitness maken, volgens het zogenoemde 

cafetariasysteem (zie: Cafetariaregeling: 

voordelen en voorwaarden) belast loon 

zouden gaan inleveren voor een belasting-

vrije vergoeding.

Belastingadviseurs 
vrezen nieuwe plannen 
Bos
Nederlandse belastingadviseurs denken 

dat minister Bos van Financiën dit jaar 

ingediend. Nu zijn dat er al meer dan 

300.000 per jaar. Door de beoordeling 

digitaal te doen, kan de verwerking voor 

de aanvragen over 2009, dus vanaf sep-

tember van dit jaar, van 8 weken naar 5 

werkdagen teruggebracht worden. Alle 

formulieren die niet correct zijn ingevuld, 

worden vanaf dat moment beoordeeld via 

de inspectie in Winterswijk. 

Tarieven belasting op 
erven en schenken 
omlaag
De tarieven op erven en schenken gaan 

omlaag, constructies worden bestreden 

en de wet wordt eenvoudiger. Dit heeft 

staatssecretaris jan Kees de jager vermeld 

tijdens een gastcollege op de universiteit 

Tilburg. De jager schetste de contouren 

van de nieuwe Wet schenk- en erfbelas-

ting, de opvolger van de Successiewet. 

De jager geeft aan dat de wet eenvou-

diger wordt. De jager: “Speerpunt van 

mijn beleid is vereenvoudiging. Als het 

gemakkelijk kan gaan we het ook mak-

kelijk doen.  De huidige wet is behoorlijk 

ingewikkeld, zeker als je kijkt naar bij-

voorbeeld bedrijfsopvolging, dat lijkt net 

een bord spaghetti. Daarom wordt de wet 

vernieuwd.” Ook het aantal tariefgroepen 

wordt fors gereduceerd van de huidige 28 

blijven er een beperkt aantal over: twee 

categorieën (partners en kinderen, overige 

verkrijgers) met een klein aantal schijven. 

Tijdens het college onthulde de staatssecre-

taris dat wat hem betreft het hoogste tarief 

voor partners en kinderen niet hoger mag 

zijn dan 20 procent.



AAN DE OrDE Nr.  3 ,  juNi  2008

opnieuw een ingrijpende wijziging van 

het belastingstelsel voor bedrijven wil 

doorvoeren. Onafhankelijk van elkaar 

bevestigen verschillende insiders de hard-

nekkige geruchten dat Financiën zou 

overwegen de aftrekbaarheid van rente-

lasten tot maximaal 30 procent van het 

bedrijfsresultaat (voor rente, belastingen 

en afschrijvingen) te beperken. De beper-

king in de vennootschapsbelasting zou ook 

de bankrente treffen. Die aftrek is nu in 

principe ongelimiteerd.

Onder meer professor Leo Stevens, de 

fiscalist Michiel Sunderman van Clifford 

Chance en fiscaal jurist jaap Bellingwout 

van KPMG menen dat er sterke aanwij-

zingen zijn dat het ministerie werkt aan 

plannen om de renteaftrek op de schop te 

nemen.

Inhoudingsplicht voor 
dga’s in ontwikkeling
Het ministerie van Financiën heeft oplos-

singen aangekondigd voor problemen rond 

het beëindigen van de inhoudingsplicht 

voor de loonbelasting voor directeuren-

grootaandeelhouders (dga’s) per 1 januari 

2008. Eén van de belangrijkste problemen 

is dat ongeveer 1.600 dga’s door de wijzi-

ging straks geen recht meer hebben op de 

afdrachtvermindering voor speur- en ont-

wikkelingswerk. Daarom is in overleg met 

de werkgeversorganisaties en de koepel-

organisaties van belastingconsulenten- en 

accountants gezocht naar oplossingen.

inmiddels is een pakket van maatregelen 

ontwikkeld dat een aanzienlijke admini-

stratieve lastenverlichting oplevert voor de 

dga. Bij dit pakket blijft de dga per 1 janu-

ari 2009 in de loonbelasting, zodat recht 

blijft bestaan op de afdrachtvermindering 

voor speur- en ontwikkelingswerk.

De voorstellen zijn:

1. het introduceren van een vereenvou-

digde aangifte loonheffingen voor dga’s;

2. het introduceren van een systeem waar-

bij maandaangiften met ongewijzigde 

gegevens (bijvoorbeeld bij de dga die 

elke maand hetzelfde loon opneemt) 

eerder kunnen worden ingediend dan 

nu het geval is;

3. het introduceren van een eenvoudiger 

betalingssysteem, waarbij niet steeds 

een ander betalingskenmerk moet wor-

den ingevuld;

4. de grens verhogen voor het doen van 

kwartaalaangifte voor de btw van 

€ 7.000 naar € 15.000 per 1 januari 

2009. Hierdoor zullen meer bedrijven 

(ruw geschat circa 45.000 extra) per 

kwartaal in plaats van per maand aan-

gifte btw gaan doen. 

Het voornemen is om de aanpassingen 

door te voeren op 1 januari 2010. Dat sluit 

aan bij geplande wijzigingen in de loon-

aangifteketen op die datum. Zo worden 

zowel de (software)markt als de uitvoe-

rende diensten niet meer belast dan nodig 

is. Belastingdienst en uWV zullen vooraf 

een uitvoeringstoets doen.

De Jager wil 
goedwillende 
ondernemers ontlasten
Staatssecretaris De jager van Financiën 

komt nog dit jaar met plannen om goed-

willende ondernemers te ontslaan van 

bepaalde fiscale verplichtingen. Daarmee 

hoopt hij werkgevers en zijn eigen 

Belastingdienst te ontlasten, zodat er meer 

ruimte ontstaat om fraude aan te pakken.

De jager wil de zogeheten eerstedags-

melding aanpakken. Deze regel verplicht 

bedrijven nieuwe werknemers niet later 

dan de dag waarop ze beginnen te melden 

bij de Belastingdienst. Deze regel levert 

zowel werkgevers als de fiscus veel extra 

werk op. Het is niet duidelijk hoe een 

nieuwe regeling er precies uit gaat zien. 

Werkgeversvereniging VNO-NCW is tevre-

den met de voornemens van De jager. 

“Waarom zou de 95 procent van de onder-

nemers die goedwillend is, moeten lijden 

onder een maatregel voor de 5 procent 

die het niet zo nauw neemt”, zo vraagt 

een woordvoerder van de werkgevers-

organisatie zich af. VNO-NCW, alsmede 

MKB Nederland juicht het toe dat de 

Belastingdienst meer gaat werken op basis 

van vertrouwen.

Herinvesteringsreserve 
voor het netto bedrag
Als een onderneming of een BV een 

boekwinst behaalt bij de verkoop van 

een van zijn bedrijfsmiddelen, kan onder 

voorwaarden een herinvesteringre-

serve worden gevormd. Daarbij wordt 

de belastingheffing over de boekwinst 

uitgesteld. De reserve wordt afgeboekt 

op het moment dat er een vervangend 

bedrijfsmiddel wordt aangeschaft of voort-

gebracht. Een exploitant van vakantie-

woningen verkoopt er vijf en vormt voor 

de boekwinst een herinvesteringsreserve. 

De inspecteur heeft op het gereserveerde 

bedrag de met de verkoop gemoeide kos-

ten afgeboekt. Daarmee was de rechtbank 

in Leeuwarden akkoord gegaan. Dit oor-

deel is door de Hoge raad bevestigd. Er 

kan een herinvesteringsreserve worden 

gevormd voor het “netto-bedrag”.

Halvering 
motorrijtuigenbelasting
De motorrijtuigenbelasting (MrB) voor 

zeer zuinige auto’s wordt gehalveerd. 

Daarnaast wil het kabinet het gebruik van 

auto’s die op aardgas rijden stimuleren. 

Om die reden bestaat er vanaf 2007 al een 

gunstige fiscale behandeling van aardgas 

als motorbrandstof. Daarnaast wordt over-

wogen het MrB-tarief voor aardgasauto’s 

te verlagen tot het niveau van benzine-

auto’s. De MrB voor aardgasauto’s is nu 

gelijk aan dat van lpg-auto’s met een G3 

installatie.
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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.

Heffings- en 
invorderingsrente
De Belastingdienst hanteert heffings- en 

invorderingsrente. in een belastingaanslag 

kan naast de verschuldigde belasting ook 

een heffingsrente worden berekend. Het 

betreft of een rentebedrag dat door de 

belastingplichtige wordt betaald over te 

weinig betaalde belasting om het geleden 

rentenadeel van de Belastingdienst te ver-

goeden. Of het betreft een rentevergoeding 

van de Belastingdienst aan de belasting-

plichtige bij te veel betaalde belasting. De 

heffingsrente wordt berekend over het 

midden van het betreffende jaar tot aan 

de dagtekening van de belastingaanslag. 

invorderingsrente is het rentepercen-

tage welke de belastingplichtige aan de 

Belastingdienst betaalt wanneer een aan-

slag niet op tijd betaald wordt. De invor-

deringsrente gaat lopen vanaf het moment 

dat deze aanslag betaald had moeten 

worden. Het percentage van de heffings- 

en invorderingsrente wordt ieder kalen-

derkwartaal vastgesteld. Het percentage 

van de heffingsrente en invorderingsrente 

bedraagt voor het derde kwartaal van 

2008 5,15. Het percentage voor het tweede 

kwartaal van 2008 bedraagt 4,75. 

Versoepeling boetes 
late belastingafdracht
Ondernemers die te laat zijn met de 

maandelijkse afdracht van btw, krij-

gen niet meer automatisch een boete. 

Staatssecretaris De jager heeft dit aange-

kondigd in het magazine Ondernemen! 

van MKB-Nederland. De jager heeft hier-

toe besloten omdat er in het midden- en 

kleinbedrijf veel irritaties leven over het 

boeteregime van de Belastingdienst. Een 

soepeler boetebeleid gaat ook gelden voor 

te late afdracht van loonheffingen. De 

staatssecretaris wil een coulanceperiode 

van 7 dagen invoeren. Een bedrijf dat btw 

of loonheffingen te laat betaalt, maar niet 

meer dan 7 dagen te laat, krijgt geen boete 

meer. Voorwaarde is dat de ondernemer de 

voorgaande keer wel op tijd heeft betaald. 

Als een bedrijf 2 keer achter elkaar te laat 

betaalt, dan volgt alleen een boete voor 

de 2e overschrijding. is een ondernemer 

stelselmatig te laat met het afdragen van 

belastingen, dan kan hij een boete tot het 

wettelijke maximum krijgen. Het is nog 

niet bekend wanneer het nieuwe boetebe-

leid wordt ingevoerd, maar de staatssecre-

taris streeft ernaar om het in 2009 te laten 

ingaan. 

Vermindering 
administratieve lasten
De Eerste Kamer is onlangs akkoord 

gegaan met een wetsvoorstel dat beoogt de 

administratieve lasten voor ondernemers 

te verlagen. Het biedt kleine rechtsperso-

nen in de zin van artikel 2:396 van het 

Burgerlijke Wetboek (BW) de mogelijk-

heid om bij het opstellen van hun com-

merciële jaarrekening te volstaan met 

waardering van de activa en passiva op 

basis van de waarderingsgrondslagen zoals 

die gebruikt worden voor de aangifte ven-

nootschapsbelasting (hierna: aangifte Vpb). 

Concreet betekent dit dat de balans en de 

winst- en verliesrekening gelijk of vrijwel 

gelijk zullen zijn aan de in de aangifte Vpb 

opgenomen balans en winst- en verliesre-

kening. Er wordt naar gestreefd te komen 

tot een gecombineerd document, waarmee 

de ondernemer zowel aan een belang-

rijk onderdeel van zijn deponeringsplicht 

ingevolge titel 9 van boek 2 BW, als aan 

zijn aangifteplicht ingevolge de Wet Vpb 

1969 kan voldoen. Het wetsvoorstel heeft 

betrekking op boekjaren vanaf 2007.


