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Afschrijving gebouwen in 2009
Bij de bepaling van de winst uit onderneming 

is de normale jaarlijkse afschrijving op gebou-

wen beperkt. Deze beperking houdt in dat de 

boekwaarde van een gebouw niet mag dalen 

beneden de zogenoemde bodemwaarde. Voor 

gebouwen die worden verhuurd aan derden 

(gebouw ter belegging) wordt de WOZ-waarde 

als bodemwaarde gehanteerd. Voor gebouwen 

in eigen gebruik wordt 50 procent van de 

WOZ-waarde als bodemgrens gehanteerd. Met 

betrekking tot een gebouw dat reeds voor  

1 januari 2007 tot het ondernemingsvermogen 

of resultaatsvermogen behoorde en waarop 

nog niet gedurende tenminste drie jaren is 

afgeschreven, gaat het nieuwe regime dat is 

ingevoerd per 2009, pas in in het boekjaar dat 

volgt op het boekjaar waarin die drie jaren zijn 

geëindigd.
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Ouderen aan het werk
Ouderen kunnen en willen vaak werken,  

maar staan nog veel langs de kant of 

stoppen eerder met werken. Het kabinet 

verwacht van werknemers dat ze investe-

ren in hun inzetbaarheid, stimuleert hen 

langer door te werken en verwacht van 

werkgevers een mentaliteitsverandering 

ten opzichte van oudere werknemers. Het 

kabinet neemt verschillende maatregelen 

om de arbeidsparticipatie van ouderen te 

stimuleren.

Mensen die na hun 62ste blijven werken, 

krijgen een belastingvoordeel, de zoge-

noemde doorwerkbonus. Die geldt ook als 

ze doorwerken na hun 65ste. Per gewerkt 

jaar krijgen betrokkenen een belasting-

voordeel. De hoogte daarvan varieert met 

het inkomen en de leeftijd, en bedraagt 

maximaal € 4.591.

Werknemers die na hun 65ste willen door-

werken, kunnen hun AOW (maximaal vijf 

jaar) later laten ingaan. Zij ontvangen dan 

een hogere AOW-uitkering. Mensen kun-

nen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen.

Werkgevers die een 50-plusser met een 

uitkering aannemen, krijgen daarvoor drie 

jaar lang een korting van € 6.500 op de 

WW- en arbeidsongeschiktheidspremies.

Werkgevers die een werknemer van 62 of 

ouder in dienst houden, krijgen drie jaar 

lang € 2.750 premiekorting per jaar en 

vanaf 2013 € 6.500 per jaar.

Het kabinet overweegt een tijdelijke ‘no 

risk polis’ in te voeren die werkgevers 

tegemoet komt in de kosten van loondoor-

betaling bij ziekte wanneer zij WW’ers van 

55 jaar en ouder in dienst nemen.

Versnelde afschrijving
door kredietcrisis
Door de kredietcrisis kunnen bedrijven 

investeringen die in het kalenderjaar 

2009 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven, 

dus maximaal 50 procent in 2009 en 50 

procent in 2010. De willekeurige afschrij-

ving is een tijdelijke maatregel, in het 

kader van de economische crisis, die geldt 

voor nieuwe bedrijfsmiddelen. een aantal 

bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd.  De 

belangrijkste uitzonderingen zijn: gebou-

wen, grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken, dieren, immateriële activa (waar-

onder software), bromfietsen, motorrij-

wielen en personenauto’s. Taxi’s en zeer 

zuinige personenauto’s mogen echter wel 

willekeurig worden afgeschreven. een 

personenauto geldt als zeer zuinig als de 

CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 

gram per kilometer bij dieselmotoren, of 

niet meer dan 110 gram per kilometer bij 

andere personenauto’s. 

uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die 

hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbe-

schikkingstelling aan derden. Willekeurige 

afschrijving is mogelijk zodra (in het 

kalenderjaar 2009) een investeringsver-

plichting is aangegaan of voortbrengings-

kosten zijn gemaakt. Het bedrag van de 

willekeurige afschrijving kan echter niet 

hoger zijn dan het bedrag dat ter zake van 

de investeringsverplichting is betaald dan 

wel het bedrag van de gemaakte voort-

brengingskosten.

Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 

2012 in gebruik zijn genomen.

Vergoedingen voor
uitgaven voor ziekte,
invaliditeit en
bevalling
Vergoedingen en verstrekkingen voor 

buitengewone uitgaven voor ziekte, inva-

liditeit en bevalling zijn met ingang van 

1 januari 2009 belast. u moet deze ver-

goedingen en verstrekkingen vanaf 2009 

in de aangifte loonheffingen dus als loon 

opnemen.

Excessieve
vertrekvergoedingen
extra belast bij
werkgever
Het kabinet gaat excessieve loonbestand-

delen extra belasten. eén van de maatre-

gelen is het extra belasten van excessieve 

vertrekvergoedingen. Met ingang van 

2009 moet u als werkgever 30% extra 

belasting betalen over excessieve vertrek-

vergoedingen. u betaalt deze zogenoemde 

pseudo-eindheffing alleen als de vertrek-

vergoedingen hoger zijn dan één jaarloon 

en het jaarloon minimaal € 508.500 is. u 

gaat uit van het jaarloon van de werkne-

mer van twee jaar geleden. Als hij toen 

nog niet voor u werkte, dan gaat u uit van 

het jaarloon van vorig jaar of, als de werk-

nemer toen ook niet voor u werkte, van 

het jaarloon van het huidige jaar. 

Let op!
De vertrekvergoeding zelf moet u gewoon 

als loon in de aangifte loonheffingen blij-

ven verwerken. Over de vertrekvergoeding 

hoeft u geen premies werknemersverzeke-

ringen te betalen.

Extra
bijtellingspercentage
van 20% voor
privégebruik auto
Per 1 januari 2009 telt u voor het pri-

végebruik van zuinige auto’s 20% bij.  

Daarmee zijn er per 1 januari 2009 drie 

tarieven voor de bijtelling:



AAn De OrDe nr.  1 ,  feBruAri  2009

–  14% voor zeer zuinige auto’s met een 

CO2-uitstoot van maximaal: 

  95 gram per kilometer bij een auto die 

op diesel rijdt;

 110 gram per kilometer bij een auto die 

niet op diesel rijdt.

–  20% voor zuinige auto’s met een CO2-

uitstoot van meer dan: 

 95 en maximaal 116 gram per kilometer 

bij een auto die op diesel rijdt;

  110 en maximaal 140 gram per kilome-

ter bij een auto die niet op diesel rijdt.

–  25% voor alle andere auto’s.

Wijzigingen in
de doorbetaald-
loonregeling
De doorbetaaldloonregeling is met ingang 

van 2009 op twee punten gewijzigd:

–  u mag de doorbetaaldloonregeling met 

ingang van 1 januari 2009 ook toepas-

sen als de werknemer bij de hoofdwerk-

gever niet verzekerd is voor de werkne-

mersverzekeringen. is de werknemer bij 

de doorbetaler verzekerd voor de werk-

nemersverzekeringen en bij de hoofd-

werkgever niet, dan moet de doorbeta-

ler aangifte doen van het premieloon en 

de premies werknemersverzekeringen 

van de werknemer betalen. in dat geval 

geldt de doorbetaaldloonregeling dus 

alleen voor de loonbelasting/premie 

volksverzekeringen en de inkomensaf-

hankelijke bijdrage Zvw.

–  u hoeft niet altijd meer een verzoek te 

doen om de regeling toe te mogen pas-

sen. Dit hoeft niet meer voor een aan-

merkelijkbelanghouder die aandelen in 

een werkmaatschappij via een houdster-

maatschappij houdt en voor beide ven-

nootschappen werkzaamheden verricht.

Directeuren-
grootaandeelhouders
blijven onder de
loonheffingen vallen
Het leek er vorig jaar op dat de beëin-

diging van de inhoudingsplicht voor de 

loonheffingen voor bepaalde directeuren-

grootaandeelhouders werd uitgesteld tot 

1 januari 2009. Het ging om directeuren-

grootaandeelhouders die als enige in 

dienst zijn bij een vennootschap en die 

niet verplicht verzekerd zijn voor de 

werknemersverzekeringen. De aangekon-

digde maatregel om de inhoudingsplicht 

te beëindigen is echter niet doorgegaan. 

Directeurengrootaandeelhouders blijven 

dus onder de loonheffingen vallen. 

Eerstedagsmelding
alleen nog bij fraude
en illegale werknemers
Met ingang van 1 januari 2009 hoeft u 

nieuwe werknemers niet meer bij de 

Belastingdienst te melden met een eerste-

dagsmelding. De algemene verplichting 

voor iedere werkgever om eerstedags-

melding te doen, is vervallen. Toch is de 

eerstedagsmelding niet helemaal afge-

schaft. in de volgende gevallen kan de 

Belastingdienst u verplichten om maxi-

maal vijf jaar lang eerstedagsmelding te 

doen:

–  als u een vergrijpboete voor het niet of 

te laat betalen van loonheffingen hebt 

gekregen;

–  als u strafrechtelijk vervolgd wordt 

omdat u illegale werknemers in dienst 

hebt;

–  als u een boete gekregen hebt voor het 

in dienst hebben van illegale werkne-

mers;

–  als u een naheffingsaanslag hebt gekre-

gen omdat u werknemers niet in de 

loonadministratie hebt opgenomen.

Uitvragen 
jaarloongegevens ook
in 2009 mogelijk
er komen nog steeds veel fouten voor in 

de aangiftes loonheffingen, vooral in het 

BSn/sofinummer en de geboortedatum 

van werknemers en de combinatie daar-

van. 

Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst 

toch de juiste werknemersgegevens krijgt, 

kan de Dienst u ook in 2009 vragen om 

jaarloongegevens over 2008 aan te leve-

ren. in dat geval ontvangt u in de loop van 

2009 een brief.

Uitbreiding definitie
S&O-werk
Met ingang van 1 januari 2009 is de defi-

nitie van speur- en ontwikkelingswerk 

(S&O-werk) verruimd. Met ingang van 

deze datum kunt u bij Senternovem een 

verklaring aanvragen als u nieuwe pro-

grammatuur ontwikkelt door bestaande 

programmatuur op een technisch nieuwe 

manier te integreren of te laten samenwer-

ken. Voorwaarde daarbij is dat de bestaan-

de programmatuur hoofdzakelijk binnen 

de eigen onderneming is ontwikkeld en 

wordt toegepast. Meer informatie over 

deze nieuwe werkzaamheden die onder 

de afdrachtvermindering speur- en ont-

wikkelingswerk vallen, vindt u op www.

senternovem.nl.
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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.

Vergoeding EVC-
procedure onbelast 
Betaalt u een werknemer een vergoe-

ding voor de kosten van een procedure 

erkenning verworven competenties (eVC-

procedure)? Deze vergoeding is vanaf  

1 januari 2009 onbelast.

Premiekorting voor
oudere werknemers
in 2009 hebt u in de volgende situaties 

recht op premiekorting voor oudere werk-

nemers: 

–  u neemt in 2009 een uitkeringsgerech-

tigde in dienst die 50 jaar of ouder is;

–  u hebt een werknemer van 62 jaar of 

ouder in dienst.

Let op! 
De premiekorting voor oudere werkne-

mers geldt niet voor dienstbetrekkingen 

die in het kader van de Wet sociale werk-

voorziening volledig gesubsidieerd zijn.

Eigenwoningforfait niet
langer gemaximeerd
Het eigenwoningforfait is het voordeel uit 

uw eigen woning dat u tot uw inkomen 

moet rekenen. u berekent dit door de 

WOZ-waarde te vermenigvuldigen met 

een bepaald percentage. 

Tot en met 2008 zat er een maximum aan 

de hoogte van het eigenwoningforfait. 

Met ingang van 2009 is er geen maximum 

meer. Hierdoor kan het bedrag van het 

eigenwoningforfait veel hoger zijn, dan in 

2008. uw aftrek kan daardoor lager wor-

den. 

Extra aandacht voor
aftrek van giften
De Belastingdienst besteedt bij de controle 

van de aangiften inkomstenbelasting/

premie volksverzekeringen 2008 extra 

aandacht aan de aftrek van giften. Giften 

zijn alleen aftrekbaar als ze zijn gedaan 

aan een erkende Algemeen nut Beogende 

instelling (AnBi).

Uw eigen auto wordt in
2009 een auto van uw
onderneming
Als uw eigen auto in 2009 een auto van 

uw onderneming wordt, gaat de auto voor 

de inkomstenbelasting van uw privéver-

mogen naar het vermogen van uw onder-

neming. De waarde van de auto neemt u 

ook op in de (begin)balans van uw onder-

neming. Houd daarbij rekening met kilo-

meterstanden, schades en eventuele extra 

voorzieningen. Voortaan zijn de kosten 

voor de auto voor rekening van uw onder-

neming. Deze autokosten kunt u van de 

opbrengsten aftrekken. Houd daarbij reke-

ning met uw privégebruik van de auto.

Als uw eigen auto een auto van uw 

onderneming wordt, kunt u de btw die u 

hebt betaald bij de aanschaf van de auto, 

niet als voorbelasting aftrekken. u had de 

auto immers al aangeschaft voordat u uw 

onderneming begon. Wel mag u de btw 

op onderhouds-, reparatie- en gebruiks-

kosten aftrekken voorzover u de auto voor 

uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u 

uitgaan van de verhouding van het aantal 

zakelijke kilometers tot het aantal verre-

den kilometers op jaarbasis. Als het zake-

lijk gebruik niet uit uw administratie is af 

te leiden, mag u 75% van de voorbelasting 

op de kosten aftrekken.

U rijdt als ondernemer
in 2009 in uw eigen
auto
u mag € 0,19 per kilometer van uw 

opbrengst aftrekken voor de zakelijke 

ritten die u met uw eigen auto maakt. 

Ook als u de auto huurt, mag u € 0,19 

per zakelijk gereden kilometer van uw 

opbrengst aftrekken.

Gevolgen voor de btw
Als uw auto privévermogen vormt, kunt 

u geen btw aftrekken bij de aankoop. Wel 

mag u de btw op onderhouds-, reparatie- 

en gebruikskosten aftrekken voor zover u 

de auto voor uw onderneming gebruikt. 

Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding 

van het aantal zakelijke kilometers tot het 

totaal aantal gereden kilometers op jaar-

basis. Als het zakelijk gebruik niet uit uw 

administratie is af te leiden, mag u 75% 

van de voorbelasting op die kosten aftrek-

ken.


