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Auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2010 zijn er vier tarieven voor 

de (minimum)bijtelling auto van de zaak:

1. 0% voor auto’s zonder CO2-uitstoot (bij-

voorbeeld elektrische auto’s);

2. 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;

3. 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 kilometer 

bij een auto die niet op diesel rijdt;

4. 25% voor alle andere auto’s. 

De grondslag voor de bijtelling is de catalogus-

prijs van de auto inclusief BPM.

De verlaagde bijtelling van 0% voor auto’s zon-

der CO2-uitstoot geldt tot en met 2014.

Met ingang van 1 januari 2010 bedraagt de 

bijtelling voor auto’s van de zaak die meer dan 

15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn 

genomen ten minste 35% van de waarde van 

de auto in het economische verkeer. Bij deze 

oude auto’s is de catalogusprijs dus niet van 

belang.
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Kentekenregister 
catalogusprijzen auto’s 
op internetsite RDW
Stelt u uw werknemers een auto ter 

beschikking? Dan moet u voor het voor-

deel van het privégebruik van de auto bij 

het inkomen van uw werknemers een 

bedrag bijtellen, de zogenoemde bijtelling. 

Voor de berekening van de bijtelling is 

de catalogusprijs van de auto de basis. u 

kunt de catalogusprijs voortaan vinden in 

een nieuw kentekenregister van de rDW. 

De rDW legt in dit kentekenregister de 

catalogusprijzen vast van auto’s die vanaf 

1 januari 2010 voor het eerst zijn geregi-

streerd. Ook de Belastingdienst gaat (bij 

controle van uw aangifte) uit van de cata-

logusprijs uit het rDW-kentekenregister.

Op de internetsite van de rDW kunt u 

makkelijk zoeken. nadat u het kenteken 

hebt ingevoerd, vindt u de catalogusprijs 

van de auto onder ‘Historie’.

Let op! Als u een auto van uw onder-

neming ook privé gebruikt, kunt u het 

kentekenregister ook gebruiken voor het 

bepalen van de waarde van de auto voor 

uw winstberekening.

Extra controle op 
privégebruik auto 
De Belastingdienst controleert dit jaar 

extra op onterecht privégebruik van de 

auto van de zaak. Werknemers met een 

‘Verklaring geen privégebruik auto’ geven 

daarmee aan niet meer dan 500 privéki-

lometers per jaar te rijden met hun auto 

van de zaak. Op basis van die verklaring 

laat de werkgever de bijtelling van die 

auto achterwege. Als blijkt dat er meer 

privékilometers zijn gereden, kan de 

Belastingdienst niet alleen belasting nahef-

fen, maar ook een boete opleggen die kan 

oplopen tot € 4.920. Bij ernstig misbruik 

kan de inspecteur zelfs een hogere boete 

toepassen.

De Belastingdienst heeft tot oktober 2009 

voor € 12,6 miljoen aan naheffingen opge-

legd aan gebruikers van een auto van de 

zaak die zich niet aan de regels hielden. 

Dat is al meer dan over heel 2008, toen 

€ 12 miljoen werd geïnd.

Verruiming 
verliesverrekening
De mogelijkheid van verliesverrekening 

in de vennootschapsbelasting is tijdelijk 

verruimd. Dit houdt in dat de bestaande 

mogelijkheid tot terugwenteling van ver-

liezen van één jaar op verzoek wordt ver-

lengd tot drie jaar. in ruil hiervoor wordt 

dan de huidige voorwaartse verliesver-

rekening van negen jaar ingekort tot zes 

jaar. Deze maatregel geldt voor de belas-

tingjaren 2009 en 2010.

Personeelsleningen
er is in 2010 geen sprake van een te belas-

ten rentevoordeel als de werknemer ten 

minste 2,5% (2009: 4,9%) rente betaalt 

over het geleende bedrag. 

Kleinebanenregeling
Voor het kalenderjaar 2010 geldt de 

kleinebanenregeling die regelt dat voor 

de werknemer jonger dan 23 jaar met 

een kleine baan geen premies werkne-

mersverzekeringen hoeven te worden 

betaald en dat voor die werknemer de 

inkomensafhankelijke bijdrage voor de 

Zorgverzekeringswet op nul wordt gesteld. 

Als werkgever hoeft u dan ook geen ver-

goeding voor die inkomensafhankelijke 

bijdrage meer te geven. 

Van een kleine baan is sprake in het geval 

het loon voor een 22-jarige niet meer 

bedraagt dan maximaal € 600 per maand. 

Voor lagere leeftijden gelden lagere bedra-

gen. Voor de inhouding van loonbelasting/

premie volksverzekeringen verandert er 

niets en moet – dus ook voor kleine banen 

– nog steeds de verschuldigde loonheffing 

worden ingehouden.

Reiskostenvergoedingen
De maximale belastingvrije vergoeding van 

zakelijke kilometers is in 2010 € 0,19 per 

kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Dit 

betekent dat u als werkgever elke zakelijke 

kilometer, ook elke kilometer voor woon-

werkverkeer, tot maximaal € 0,19 belas-

tingvrij kan vergoeden.

Als een werknemer met het openbaar ver-

voer reist, kunt u kiezen: er kan maximaal 

€ 0,19 per kilometer belastingvrij worden 

vergoed, maar in plaats daarvan mogen 

ook de werkelijke reiskosten belastingvrij 

worden vergoed. 

Let op! u moet de vergoede plaatsbe-

wijzen bewaren, ingeval een hogere ver-

goeding wordt verstrekt dan € 0,19 per 

kilometer.
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Spaarloon of 
levensloopregeling
Spaarloon 
Het bedrag dat een werknemer maximaal 

mag sparen, bedraagt in 2010 € 613. De 

werknemer mag slechts bij één werkgever 

deelnemen aan de spaarloonregeling. 

in de inkomstenbelasting geldt voor het 

jaar 2010 een vrijstelling in box 3 van 

maximaal € 17.025 voor geblokkeerde 

spaartegoeden in het kader van een spaar-

loonregeling.

Levensloopregeling 
Werknemers hebben bij opname uit de 

levensloopregeling recht op de levensloop-

verlofkorting. Bij de berekening van de 

loonbelasting/premie volksverzekeringen 

wordt deze extra heffingskorting door de 

werkgever verrekend. De levensloopver-

lofkorting is gelijk aan het opgenomen 

bedrag uit de levensloopregeling met een 

maximum in 2010 van € 199. 

Let op! De werknemer kan jaarlijks kie-

zen aan welke regeling hij wil deelnemen: 

spaarloon of levensloop. in hetzelfde jaar 

in beide regelingen geld inleggen is niet 

mogelijk. 

Afschrijving 
bedrijfsmiddelen
Bedrijven kunnen investeringen die in het 

kalenderjaar 2010 plaatsvinden in 2 jaar 

afschrijven, dus maximaal 50 procent in 

2010 en 50 procent in 2011. De willekeu-

rige afschrijving is een tijdelijke maatregel, 

in het kader van de economische crisis, 

die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. 

een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitge-

zonderd. De belangrijkste uitzonderingen 

zijn: gebouwen, grond-, weg- en water-

bouwkundige werken, dieren, immateriële 

activa (waaronder software), bromfiet-

sen, motorrijwielen en personenauto’s. 

uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen 

die hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter 

beschikking stelling aan derden. Taxi’s en 

zeer zuinige personenauto’s mogen 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. 

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra 

(in het kalenderjaar 2010) een investe-

ringsverplichting is aangegaan of voort-

brengingskosten 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 

voortbrengingskosten. 

Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 

2013 door de belastingplichtige in gebruik 

zijn genomen. 

MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling is met ingang 

van 1 januari 2010 verhoogd van 10,5% 

naar 12%. Het verhogen van deze vrijstel-

ling verlaagt de marginale belastingdruk 

op behaalde winst. Bij een winst na toe-

passing van de ondernemersaftrek van 

bijvoorbeeld € 50.000 is vanaf 1 januari 

2010 de eerste € 6.000 vrijgesteld (2009: 

€ 5.250).

De MKB-winstvrijstelling stelt een vast 

percentage van de winst vrij van belas-

ting. Hiervoor gold tot en met 2009 nog 

de voorwaarde dat moest worden voldaan 

aan het urencriterium, een ondernemer 

moest minimaal 1225 uur ondernemen 

om voor de vrijstelling in aanmerking te 

komen. Deze voorwaarde is vervallen. 

Voortaan bestaat dus recht op de MKB-

winstvrijstelling ongeacht het aantal uren 

dat aan een onderneming wordt besteed. 

Hybride ondernemers (mensen die naast 

een baan een onderneming hebben) en 

deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) 

kunnen daardoor ook gebruik maken van 

de winstvrijstelling.

Te laat belasting
betalen wordt beboet
Bij belastingaanslagen wordt de termijn 

waarbinnen het verschuldigde bedrag aan 

belasting moet worden betaald, vermeld 

op het aanslagbiljet. uit cijfers van de 

Belastingdienst blijkt dat in 2008 een aan-

Versoepeling gebruikelijkloonregeling
in het kader van het verbeteren van de 

positie van de directeur-grootaandeelhou-

der (DGA) is de gebruikelijkloonregeling 

met ingang van 1 januari 2010 versoe-

peld. De gebruikelijkloonregeling is vanaf 

1 januari 2010 niet meer van toepassing 

als het gebruikelijk loon niet hoger is dan 

€ 5.000 per jaar. in deze gevallen hoeft 

er dan geen loonadministratie te worden 

opgezet, uiteraard tenzij de BV feitelijk 

loon betaalt. 

Let op! De grens van € 5.000 geldt voor 

het totaal van de werkzaamheden die de 

DGA voor een concern verricht, de grens 

wordt dus niet per BV getoetst.
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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.

zienlijk deel van de belastingaanslagen niet 

tijdig werd betaald: bij de inkomstenbelas-

ting ging het om 21 procent, bij de ven-

nootschapsbelasting zelfs om 35 procent. 

Het kabinet vindt deze percentages veel 

te hoog. Daarom krijgen belastingbetalers 

vanaf 1 januari 2010 een boete (verzuim-

boete) als zij hun belastingaanslag niet, 

gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen. Deze 

boete kan oplopen tot een bedrag van 

maximaal € 4.920. De hoogte van de boete 

in een concreet geval is afhankelijk van de 

individuele omstandigheden. 

Vrijwilligers
De vergoeding die een vrijwilliger ont-

vangt, wordt in 2010 niet als loon 

beschouwd als deze niet meer bedraagt 

dan € 1.500 per jaar en € 150 per maand. 

Het gaat erom of de beloning in redelijke 

mate overeenstemt met (de aard van) 

het werk. Bij een beloning die kan wor-

den aangemerkt als een marktconforme 

beloning, is er geen sprake van `vrijwil-

ligerswerk`. een belangrijk kenmerk van 

vrijwilligerswerk is namelijk dat een ver-

goeding niet in verhouding staat tot het 

tijdsbeslag en de aard van het verrichte 

werk.

Hoge Raad: 
maximaal 3 maanden 
heffingsrente
De Belastingdienst mag voortaan niet meer 

dan 3 maanden heffingsrente rekenen als 

u een aanslag moet betalen. Deze 3 maan-

den gaan in op het moment dat u een 

aangifte of een aanvulling op een aangifte 

indient. Deze uitspraak deed de Hoge raad 

op 25 september 2009. 

Deze uitspraak van de Hoge raad geldt 

voor: alle aanslagen die de Belastingdienst 

heeft opgelegd vanaf 25 september 2009: 

alle aanslagen waartegen u op die datum 

nog bezwaar kon maken.

Hebt u een aanslag ontvangen waarvoor 

de uitspraak van de Hoge raad geldt? 

en moet u volgens die aanslag meer dan 

3 maanden heffingsrente betalen? Dan 

krijgt u vanzelf de te veel betaalde hef-

fingsrente terug. De Belastingdienst gaat 

dit centraal regelen. u hoeft zelf dus geen 

bezwaar te maken tegen de heffingsrente.

Vernieuwde 
successiewet
De nieuwe Successiewet die per 1 januari 

2010 is ingegaan, zorgt er onder andere 

voor dat de tarieven fors omlaag zijn 

gegaan. Ook zijn de vrijstellingen voor 

partners en kinderen verhoogd en is het 

erven van een onderneming fiscaal gunsti-

ger geworden.

een greep uit de verruimingen:

Hogere vrijstellingen en lagere tarieven:

De vrijstelling van erfbelasting voor part-

ners is omhoog gegaan naar € 600.000;

De vrijstelling van erfbelasting voor kinde-

ren is omhoog gegaan naar € 19.000;

De tarieven voor partners en kinderen zijn 

omlaag gegaan naar 10% over de eerste 

€ 118.000 en 20% over het restant;

De tarieven voor ‘derden’ zoals neven 

en nichten zijn omlaag gegaan naar 30% 

over de eerste € 118.000 en 40% over het 

restant;

Het erven van een onderneming met een 

waarde tot € 1 miljoen is voor 100 procent 

vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer 

waard zijn, geldt voor het meerdere een 

vrijstelling van 83%.

Let op! De termen ‘successierecht’ en 

‘schenkingsrecht’ zijn vervallen en ver-

vangen door ‘erfbelasting’ respectievelijk 

‘schenkbelasting’.

Belasting ontlopen 
in EU-landen wordt 
lastiger
De Belastingdienst kan vanaf 1 janu-

ari 2012 ook belastingschulden van 

nederlanders in andere eu-landen vor-

deren. Daarover heeft staatssecretaris 

Jan Kees de Jager onlangs in Brussel met 

de andere landen van de europese unie 

afspraken gemaakt. 

Voor schulden boven € 1.500 moeten 

andere eu-landen verplicht meewerken. 

De regeling geldt ook voor gemeentelijke 

belastingen, zoals achterstallige onroeren-

dezaakbelasting. 

De Jager verwacht dat de Belastingdienst 

dankzij de regeling een substantieel bedrag 

binnenkrijgt dat anders verloren gaat.
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