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Inleiding
De belastingaangifte 2011 lijkt nog ver weg. Toch worden er per 1 januari 2011 weer talloze wij-

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

van onderstaande eindejaarstips kunt u nagaan welke belastingvoordelen u in 2010 en 2011 kunt 

behalen. Voor de meeste onderwerpen is het echter ten zeerste aan te raden om dit uitvoerig 

met uw NOAB-adviseur te bespreken. De belastingwetgeving 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 inge-

wikkeld voor en dat zal altijd 

wel zo blijven.
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Stel aanschaf Euro-6
dieselauto uit tot 2011
Vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe 

dieselpersonenauto zijn voorzien van een 

affabriekroetfilter op grond van de dan 

geldende euro-5 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 tot-

dat 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 Belasting van Personenauto’s 

en motorrijtuigen (BPm) geldt van 1.500 

euro. Deze korting wordt in de tijd ver-

minderd 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.

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

deren bedraagt de normale vrijstelling 

5.000 euro per jaar (bedrag 2010), maar 

deze kan eenmalig  worden verhoogd naar 

24.000 euro (bedrag 2010) voor kinderen 

tussen 18 en 35 jaar. 

Het vrijgestelde bedrag van 24.000 euro 

kan nog verder worden verhoogd naar 

50.000 euro (bedrag 2010) 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 50.000 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. In deze situaties 

is het raadzaam dat u de schenking pas in 

2011 doet. 

Controleer VAR-
verklaringen telefonisch 
De Belastingdienst heeft het controleren 

van VAr-verklaringen een stuk eenvou-

diger 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 com-

binatie burgerservicenummer 

(BSN) – VAr klopt. Als de com-

binatie niet klopt, vindt nader 

onderzoek 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 088-1511000 

tijdens kantooruren. Doe 

nog dit jaar een telefonische 

check als u twijfels heeft 

over een VAr-verklaring.

Overweeg aflossing
personeelslening
De zogenaamde Wet Hillen regelt kort 

gezegd dat mensen met een lage hypo-

theekschuld  geen huurwaardeforfait bij 

hun inkomen hoeven op te tellen. In de 

praktijk komt het steeds vaker voor dat 

directeuren grootaandeelhouders (dga’s) 

van hun BV’s renteloze personeelslenin-

gen opnemen, waarmee de hypotheek-

schuld zo laag wordt dat de Wet Hillen 

van toepassing wordt. Aan het verstrekken 

van dergelijke leningen zijn geen fiscale 

gevolgen verbonden. Via deze weg kun-

nen dga’s zichzelf dus makkelijk een fiscaal 

voordeel toekennen in de vorm van het 

ontlopen van het huurwaardeforfait. Dit 

voordeel wordt per 1 januari 2011 onge-

daan gemaakt. Overweeg daarom of het 

raadzaam is de lening af te lossen. Dan 

beschikt uw BV in ieder geval over meer 

liquiditeiten.

Tip!
Neem hierover contact op met uw NOAB-

adviseur.

Houd tijdig rekening 
met nieuwe BTW-
heffing privégebruik 
onroerende zaken
Als ondernemer hebt u de keuze een 

onroerende zaak die u gebruikt voor zowel 

bedrijfs- als privédoeleinden, voor de BTW 

volledig toe te wijzen aan uw bedrijfsver-



AAN De OrDe Nr.  5 ,  DeCemBer 2010

mogen. Als u dat doet, komt de BTW die 

u bij de verkrijging van deze onroerende 

zaak was verschuldigd onder de huidige 

regelgeving in beginsel voor algehele en 

onmiddellijke aftrek in aanmerking, mits 

u BTW-ondernemer bent. Het daadwerke-

lijke privégebruik van de onroerende zaak 

wordt vervolgens jaarlijks belast binnen de 

voor onroerende zaken geldende herzie-

ningstermijn van tien jaar.

met ingang van 1 januari 2011 is de BTW 

over uitgaven die u in verband met een 

onroerende zaak doet slechts aftrekbaar 

naar evenredigheid van het gebruik van de 

onroerende zaak voor bedrijfsdoeleinden, 

en uiteraard enkel indien voor de bedrijfs-

doeleinden recht op aftrek van voorbelas-

ting bestaat. Verder komt er een correctie-

mechanisme voor de aftrek.

Tip!
raadpleeg tijdig uw NOAB-adviseur over 

toepassing van de nieuwe regeling.

Stap over op 
BTW-kwartaalaangifte
Als tijdelijke crisismaatregel kunt u er als 

BTW-ondernemer sinds 1 juli 2009 voor 

kiezen om uw BTW-aangifte eenmaal per 

kwartaal te doen in plaats van eenmaal 

per maand. De achterliggende gedachte is 

dat ondernemers die per saldo BTW zijn 

verschuldigd, zo hun liquiditeitspositie 

kunnen verbeteren. Bij aangifte en beta-

ling per kwartaal in plaats van per maand 

hoeven zij de BTW immers pas later te 

betalen. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 

de tijdelijke crisismaatregel eind 2010 zou 

vervallen, maar vanwege het succes wordt 

deze nu dus met een jaar verlengd. 

Overweeg of het raadzaam is om ook in 

2011 gebruik te (blijven) maken van de 

BTW-kwartaalaangifte. 

Let op! 
Als u per kwartaal aangifte doet, hebt u 

gedurende het kwartaal meer geld in kas 

en bent u minder tijd kwijt aan uw admi-

nistratie. maar onderaan de streep betaalt 

u net zo veel belasting als ondernemers die 

de aangifte per maand regelen. Verwacht 

u in 2011 veel voordruk terug te kunnen 

vragen, dan kunt u beter per maand aan-

gifte (blijven) doen.

Benut 
levensloopregeling 
Als u deelneemt aan een levenslooprege-

ling overweeg dan om daar nog dit jaar 

en/of volgend jaar optimaal gebruik van te 

maken. De regeling wordt namelijk afge-

schaft (vermoedelijk in 2012). De afschaf-

fing is opgenomen in het regeerakkoord 

van VVD en CDA. 

Door gebruik te maken van de levensloop-

regeling krijgt u geen belastingafstel, maar 

wel een aanzienlijk belastinguitstel. 

De inleg in de regeling is namelijk aftrek-

baar van de loonbelasting; wel moet u 

premies werknemersverzekeringen over 

de inleg betalen. De uitkeringen uit de 

levensloopregeling zijn weer wel belast-

baar voor de loonbelasting (maar niet 

opnieuw voor de werknemersverzekerin-

gen). Bovendien hebt u recht op een kor-

ting op de loonbelasting per jaar dat u aan 

de regeling meedoet. De maximale korting 

bedraagt in 2010: 199 euro. 

er zijn twee grenzen waar u rekening mee 

moet houden:

1. U mag jaarlijks maximaal twaalf procent 

sparen van uw brutoloon.

2. Het totaal gespaarde bedrag mag maxi-

maal 210 procent van het bruto jaarsa-

laris bedragen.

Let op! 
De levensloopregeling geldt voor alle 

werknemers dus ook voor dga’s.

Geef uw werknemers 
niet nu maar in 2011 
een fiets van de zaak 
Voor de fiets van de zaak geldt momenteel 

een onbelast bedrag van maximaal 749 

euro (bij een duurdere fiets is het meer-

dere belast), een apart bedrag voor acces-

soires van 82 euro, geen maximum voor 

de fietsverzekering en de eis dat op mini-

maal 50 procent van de woon-werkver-

keerdagen wordt gefietst. Bovendien mag 

er de voorgaande twee jaar geen fiets zijn 

vergoed of verstrekt. Deze voor werkge-

vers en werknemers ingewikkelde, en voor 

de Belastingdienst moeilijk te controleren 

eisen komen onder de werkkostenregeling 

die per 1 januari 2011 ingaat, allemaal te 

vervallen. Het staat u als werkgever dan 

bijvoorbeeld vrij om uw werknemers een 

duurdere (elektrische) fiets te vergoeden 

of te verstrekken zonder dat dit tot belas-

tingheffing leidt. Schaf daarom niet nu, 

maar pas in 2011 nieuwe fietsen voor uw 

werknemers aan. 

Benut extra ruimte 
voor lagere 
WOZ-beschikkingen
Bent u het niet eens met de WOZ-

beschikking die u voor het jaar 2011 ont-

vangt, of bent u nog aan het procederen 

over een eerdere WOZ-beschikking? Dan 

kunt u gebruikmaken van een uitspraak 

van de Hoge raad van 25 oktober 2010.

Gemeenten mogen namelijk niet langer 

een zekere bandbreedte hanteren bij het 

vaststellen van de WOZ-beschikkingen. 

Tot 25 oktober 2010 was een afwijking 

tot maximaal 5 procent van de werkelijke 

WOZ-waarde wettelijk toegestaan (de 
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zogenaamde Fierensmarge), maar dat is nu 

van de baan. 

De Hoge raad heeft namelijk beslist dat de 

Fierensmarge in strijd is met het recht op 

ongestoord genot van eigendom, omdat 

vaststelling van een te hoge waarde leidt 

tot belastingheffing en de betrokkene geen 

redelijke mogelijkheid heeft om de recht-

matigheid van die maatregel effectief te 

betwisten. Kortom, de marge is in strijd 

met mensenrechtenverdragen.

Tip!
Benut uw extra mogelijkheden voor een 

lagere WOZ-beschikking.

Let op! 
Gemeenten en belastingrechters moeten 

nu dus op bezwaar- en beroepschriften 

tegen vastgestelde WOZ-waarden beslis-

sen zonder beperkingen op basis van de 

Fierensmarge, maar de uitspraak van de 

Hoge raad heeft geen gevolgen voor reeds 

definitief afgeronde procedures.

Benut 
hypotheekrenteaftrek 
leegstaande woning
Bent u verhuisd maar is uw vorige woning 

nog niet verkocht, dan heeft u voor deze 

woning ook in 2011 (en mogelijk ook nog 

in 2012) recht op hypotheekrenteaftrek. 

De maximale termijn voor het behoud van 

hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de 

voormalige eigen woning wordt namelijk 

met een jaar verlengd. De termijn is thans 

twee jaar en wordt nu (tijdelijk) drie jaar. 

In aanvulling daarop heeft het kabinet ook 

de maximale termijn voor het verkrijgen 

van hypotheekrenteaftrek voor de nog 

leegstaande toekomstige eigen woning en 

de toekomstige eigen woning die in aan-

bouw is, verlengd van twee jaar tot drie 

jaar. De verlenging van deze termijnen 

geldt voor de duur van twee jaar. 

Let op(1)!
Per 1 januari 2013 gaat voor beide situa-

ties de huidige termijn van twee jaar weer 

gelden. 

Let op(2)! 
Controleer of in uw voorlopige teruggaaf 

met het bovenstaande rekening is gehou-

den.

Koop in 2011 een 
opknapwoning 
Bent u van plan een opknapwoning te 

kopen, deze te renoveren en weer met 

winst te verkopen, doe dat dan niet nu, 

maar in 2011. Als in 2011 een woning is 

gekocht en deze binnen een jaar weer van 

de hand wordt gedaan, hoeft alleen over-

drachtsbelasting over de eventuele winst 

betaald te worden, niet over de gehele 

koopsom. een koper hoeft zo veel minder 

overdrachtsbelasting te betalen en dat is 

een goed verkoopargument. De nu gelden-

de termijn is slechts een half jaar. 

Maak gebruik 
van herleving 
hypotheekrenteaftrek 
na tijdelijke verhuur
Als u uw voormalige eigen woning in 

afwachting van betere tijden tijdelijk hebt 

verhuurd, en de woning komt weer leeg 

te staan, dan herleeft voor u de hypo-

theekrenteaftrek. Deze regeling heeft een 

tijdelijk karakter voor de duur van twee 

jaar en vervalt per 1 januari 2013. maak 

gebruik van deze regeling en pas uw 

voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/

premie volksverzekeringen hier eventueel 

op aan.

Maak gebruik van 
laag BTW-tarief op 
arbeidskosten bij 
renovatie van woningen
Sinds 1 oktober 2010 geldt tijdelijk het 

lage BTW-tarief van 6 procent op arbeids-

kosten bij de renovatie en het herstel van 

woningen ouder dan twee jaar. De maat-

regel vervalt per 1 juli 2011. 

Deze BTW-verlaging is goed nieuws voor 

de huizenbezitter en de bouwsector. Als 

huiseigenaar kunt u tussen 1 oktober 

2010 tot 1 juli 2011 profiteren van een 

aanzienlijk belastingvoordeel als u renova-

tiewerkzaamheden aan uw huis laat ver-

richten. Het lage BTW-tarief is alleen van 

toepassing op het arbeidsloon, niet op de 

materialen. maar als particulier kunt u nu 

wel profiteren van de goedkopere diensten 

van vakmensen. 

Let op!
Controleer of het lage BTW-tarief ook 

daadwerkelijk aan u wordt doorberekend.
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Maak gebruik van de 
Regeling kleine banen 
De regeling kleine banen wordt in 2011 

voortgezet. Als werkgever hoeft u dank-

zij deze regeling ook volgend jaar geen 

premies te betalen voor werknemers tot 

23 jaar met een baan waarmee zij minder 

verdienen dan (circa) de helft van het wet-

telijk minimumloon.

De banen die binnen de regeling vallen 

zijn ook vrijgesteld van de inkomensaf-

hankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. 

Voor u als werkgever betekent de regeling 

kleine banen in 2010 en 2011 een lasten-

verlichting in de loonkosten. Door gebruik 

te maken van de regeling kleine banen 

vallen de loonkosten, inclusief het op nul 

zetten van de inkomensafhankelijke bij-

drage Zvw, namelijk ongeveer 15 procent 

lager uit.  

Wat is een kleine baan? 
Van een kleine baan is sprake als de werk-

nemer jonger is dan 23 jaar en het loon 

lager is dan een voor die leeftijd bepaalde 

loongrens. Zo heeft een werknemer van 

22 jaar een ‘kleine baan’ als het loon in 

een maand maximaal 600 euro bedraagt. 

Let op! 
In het voorjaar van 2011 wordt een defi-

nitief besluit genomen over het al dan niet 

handhaven van de regeling.

Maak dit jaar nog 
gebruik van constructies
met winst- en
verliesvennootschappen 
Hebt u een zogenaamde verliesvennoot-

schap van een derde gekocht, dan kunt u 

nog dit jaar geheel legaal gebruikmaken 

van een lek in de Wet op vennootschaps-

belasting als u winstgevende activiteiten 

in deze verliesvennootschap inbrengt. 

Hetzelfde geldt ook in het geval u een 

vennootschap hebt gekocht die voorheen 

winst heeft behaald en u verliesgevende 

activiteiten in de vennootschap inbrengt.

Dit zit als volgt in elkaar: De Wet op de 

vennootschapsbelasting bevat een bepa-

ling tegen handel in lege vennootschap-

pen met een compensabel verlies. De 

koper van een dergelijke vennootschap 

zou daar winstgevende activiteiten kun-

nen inbrengen en daardoor jarenlang 

belastingvrijdom kunnen genieten. Dit 

wordt voorkomen door de bepaling dat 

verliezen van jaren vóór het jaar van 

aandelenoverdracht niet meer voorwaarts 

verrekend kunnen worden. De bepaling is 

ook gericht tegen de omgekeerde situatie: 

een lege vennootschap die voorheen winst 

heeft behaald, wordt gekocht door een 

koper die daar verliesgevende activiteiten 

inbrengt. De bepaling werkt echter niet 

tegen de verrekening van winst en verlies 

binnen hetzelfde jaar. Van deze lacune 

blijkt in de praktijk in toenemende mate 

gebruik te worden gemaakt en daar komt 

met ingang van 1 januari 2011 een einde 

aan. 

Voorbeeld:
In 2010 verkoopt een vennootschap haar 

onderneming en realiseert daarbij stille 

reserves en goodwill. In hetzelfde jaar 

worden de aandelen verkocht aan een 

koper die in de vennootschap een aftrek-

post creëert, bijvoorbeeld door versnelde 

afschrijving. Daarmee kan een aanzienlijk 

belastingvoordeel worden behaald. Dit 

lek is nu met ingang van 1 januari 2011 

gedicht doordat de bepaling is uitgebreid 

tot verrekening van winst en verlies bin-

nen hetzelfde jaar.

Let op!
raadpleeg snel uw NOAB-adviseur als u 

denkt dat u nog gebruik kunt maken van 

de bestaande regeling.

Gebruik mogelijkheden 
tijdelijke verruiming 
verliesverrekening in de 
vennootschapsbelasting 
Het kabinet heeft de tijdelijke mogelijkheid 

tot verruiming van de achterwaartse ver-

liesverrekening in de vennootschapsbelas-

ting, die gold voor de belastingjaren 2009 

en 2010, met een jaar verlengd, zodat die 

ook gaat gelden voor het belastingjaar 

2011. Belastingplichtigen in de vennoot-

schapsbelasting kunnen ervoor kiezen om 

de huidige achterwaartse verliesverreke-

ning van één jaar te verlengen met twee 

extra jaren. In ruil hiervoor wordt dan de 

huidige voorwaartse verliesverrekening 

van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor 

de extra verrekeningsjaren geldt een pla-

fond van maximaal 10 miljoen euro per 

jaar.

Tip!
Kunt u verlies verrekenen in uw BV(‘s), 

raadpleeg dan uw NOAB-adviseur voor 

een optimaal gebruik van deze tijdelijke 

verruiming.

Bestel nog dit jaar uw 
theatertickets voor 
2011
Gaat u graag uit? Bestel dan dit jaar alvast 

uw tickets voor 2011. Dat scheelt 13 pro-

cent omzetbelasting op een ticket.

Podiumkunsten vallen thans onder het 

lage BTW-tarief van 6 procent, maar wor-

den met ingang van 1 januari 2011 onder 

het algemene BTW-tarief van 19 procent 

gebracht. Onder podiumkunsten vallen 

de volgende diensten: het verlenen van 

toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen 

(bijvoorbeeld opera’s, operettes, dansen, 

musicals en lezingen) en het optreden 

door uitvoerende kunstenaars.
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Theaters en schouwburgen hoeven de 

BTW-verhoging voor voorstellingen die 

in 2011 plaatsvinden niet in rekening te 

brengen als u nog dit jaar tickets bestelt. 

Dat is snel verdiend. 

Koop een zeer zuinige 
auto op naam van de 
zaak
Als u dit jaar of in 2011 besluit om een 

zeer zuinige auto van de zaak aan te 

schaffen, dan bent u fiscaal gezien zeer 

voordelig uit. er geldt een vrijstelling 

voor de Belasting van Personenauto’s 

en motorrijtuigen (BPm) en voor de 

motorrijtuigenbelasting (mrB). Daarnaast 

kan uw onderneming de BTW verrekenen 

en heeft uw onderneming nog recht op 

de kleinschaligheidsaftrek van 28 procent 

(percentage 2010) van het investeringsbe-

drag.

Daarnaast mag uw onderneming nog wil-

lekeurig (bijvoorbeeld in 2 jaar) op de zeer 

zuinige auto afschrijven.

Tenslotte geldt voor een zeer zuinige auto 

van de zaak slechts een autokostenforfait 

van 14 procent.

 

Voorbeeld:
Stel uw BV koopt begin 2011 zakelijk een 

Fiat 500 1.2 69 Start&Stop eco.

Uw BV betaalt daarvoor in de showroom 

€ 12.495 (inclusief € 1.995 BTW en 0 pro-

cent BPm).

De Fiat kost netto dus € 10.500 omdat 

uw BV de € 1.995 BTW terug kan vra-

gen. Daarnaast heeft uw BV recht op een 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28 

procent van € 10.500 = € 2.940.

Voorts mag uw BV de Fiat in twee jaar 

willekeurig afschrijven tot de restwaarde 

die geldt over vijf jaar, stel € 5.000. Dat 

komt in 2011 dan neer op een afschrijving 

van € 2.750 tegen een tarief van 20 pro-

cent = € 550.

Per saldo kost de aanschaf van deze Fiat 

in 2011 dan effectief € 7.000 volgens het 

volgende staatje: 

Aanschafprijs        €   12.495 

Af: BTW                       €     1.995 

Af: kleinschaligheids-

investeringsaftrek               €     2.950 

Af: willekeurige 

afschrijving 2011    €        550 

Aanschafprijs na 

belastingvoordeel 2011   €     7.000 

Voor 2012 komt daar dan nog een extra 

willekeurige afschrijving van € 550 boven-

op. U schrijft de auto fiscaal gezien immers 

in twee jaar af. 

                                

Daar komt dan nog wel de jaarlijkse fiscale 

bijtelling bij van 14 procent van € 12.945  

= € 1.553, maar alle kosten (benzine, 

onderhoud, verzekeringen etc.) zijn weer 

van de winst aftrekbaar. 

Als de Fiat over 5 jaar wordt ingeruild 

voor bijvoorbeeld € 5.000, dan is de con-

clusie dat het overwegen van de aankoop 

van een zeer zuinige auto van de zaak 

fiscaal technisch gezien zeker de moeite 

waard is. Goedkoper kan het niet.

 

Bespaar 
assurantiebelasting 
door uw verzekerings-
portefeuille eens na 
te lopen
Het tarief voor de assurantiebelasting 

wordt per 1 januari 2011 verhoogd van 

7,5 procent naar 9,5 procent. Deze belas-

ting wordt geheven ter zake van ver-

zekeringen. Bepaalde verzekerin-

gen zijn overigens uitgezonderd 

van de assurantiebelasting. De 

verhoging geldt voor premies 

met een premievervalda-

tum na 31 december 2010. 

Premies die vooruitbetaald 

worden voor verzekerin-

gen die in 2011 doorlopen, 

hoeven niet herrekend te 

worden met het nieuwe tarief 

van de assurantiebelasting indien deze pre-

mies in 2010 vervallen. 

Overleg met uw assurantieadviseur of het 

zin heeft uw verzekeringsportefeuille nog 

dit jaar aan te passen.

Let op!
er wordt geen assurantiebelasting geheven 

over:

• levensverzekeringen;

• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidson-

geschiktheidsverzekeringen;

• ziekte- en ziektekostenverzekerin-

gen, waaronder zorgverzekeringen als 

bedoeld in de Zorgverzekeringswet;

• werkloosheidsverzekeringen;

• verzekeringen van zeeschepen, met 

uitzondering van pleziervaartuigen, 

alsmede verzekeringen van luchtvaar-

tuigen die hoofdzakelijk als openbaar 

vervoermiddel in het internationale ver-

keer zullen worden gebezigd;

• transportverzekeringen;

• herverzekeringen;

• exportkredietverzekeringen.

Verstrek een 
durfkapitaallening in 
2010 i.p.v. in 2011
Als u overweegt om een startende onder-

nemer een lening te verstrekken (durf-

kapitaal) is het goed om te weten dat de 
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fiscale voordelen voor het geval u uw geld 

niet terugkrijgt, met ingang van 1 januari 

2011 drastisch worden beperkt. Nu is het 

zo dat het verlies in box 1 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 als persoonsge-

bonden aftrek kan worden afgetrokken 

tot een bedrag van maximaal 46.984 euro 

(2010). 

er moet dan wel aan de volgende 2 voor-

waarden zijn voldaan:

1. Het bedrag is binnen acht jaar na het 

verstrekken van de lening kwijtgeschol-

den.

2. De Belastingdienst heeft een beschik-

king afgegeven dat de startende onder-

nemer het kwijt te schelden bedrag niet 

meer kan terugbetalen.

Deze persoonsgebonden aftrek komt met 

ingang van 1 januari 2011 te vervallen. er 

komt wel een overgangsregeling: Verliezen 

kunnen nog in aanmerking komen voor 

zover het verliezen zijn op, als directe 

beleggingen in durfkapitaal kwalificerende 

geldleningen die vóór 1 januari 2011 zijn 

verstrekt. 

Tip!
Overweegt u als durfkapitalist aan een 

startende ondernemer een lening te ver-

strekken, doe het dan nog dit jaar. Dan 

bent u er zeker van dat u het bedrag van 

de lening van uw box 1 inkomen mag 

aftrekken als de 

startende ondernemer uiteindelijk de door 

u verstrekte lening niet kan terugbetalen. 

raadpleeg uw NOAB-adviseur.

Let op!
De bestaande heffingskortingen voor durf-

kapitaal in box 3 van de Wet inkomstenbe-

lasting (inkomen uit sparen en beleggen) 

blijven wel in stand, maar deze zijn fiscaal 

technisch veel minder interessant dan de 

persoonsgebonden aftrek van box 1 van de 

Wet inkomstenbelasting 2001.

Vraag een voorlopige 
aanslag IB 2010 aan
Als u verwacht dat u over 2010 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 hebt u een belastingvoordeel. 

Weet hoe het 
zit met 
de identiteit 
van 
werknemers
Wat moet u als onder-

nemer doen om de 

identiteit van nieuw 

personeel vast te 

stellen? Hoe bepaalt 

u of de nieuwe 

medewerker in 

Nederland mag 

werken? Om u te 

helpen heeft de 

overheid samen 

met het bedrijfs-

leven een handig 

stappenplan ont-

wikkeld. Via de 

site www.weet-

hoehetzit.nl is 

de overheid 

een campagne 

gestart om u hierover te informeren. Op 

de site www.weethoehetzit.nl vindt u het 

volledige stappenplan om de identiteit van 

nieuwe arbeidskrachten vast te stellen. 

Op www.weethoehetzit.nl staat ook een 

handige digitale versie van het stappen-

plan 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. 

Benut 
termijnverlenging 
terugvragen BTW uit 
andere EU-landen
Als u als ondernemer over het jaar 2009 

BTW wilt terugvragen in een ander 

eU-land, dan kunt u daartoe nog tot en 

met 31 maart 2011 een verzoek indienen 

bij de Belastingdienst. Dit is een half jaar 

langer dan gepland. De 27 eU-landen heb-

ben hierover overeenstemming bereikt.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen Nederlandse 

ondernemers via een elektronisch portaal 

bij de Nederlandse Belastingdienst de BTW 

terugvragen, die ze in een ander eU-land 

hebben betaald. De Belastingdienst stuurt 

dit verzoek door aan het land van terug-

gaaf. 

De oorspronkelijke sluitingsdatum om 

BTW terug te vragen voor het jaar 2009 

was 30 september 2010. 
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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.

De werkkostenregeling komt er aan
• U kunt normbedragen gebruiken voor 

maaltijden die u op de werkplek ver-

strekt, voor huisvesting en inwoning op 

de werkplek en voor kinderopvang op 

de werkplek.

• U hoeft de vergoedingen en verstrekkin-

gen niet te verwerken in de loonstrook.

Let op! 
Om een goede keuze te kunnen maken 

tussen de werkkostenregeling en de 

bestaande regels voor vrije vergoedingen 

en verstrekkingen, moet u nu al nadenken 

Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe 

regeling ingevoerd: de werkkostenrege-

ling (WKr). Door deze regeling kunt u 

maximaal 1,4 procent van uw totale fis-

cale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan 

onbelaste vergoedingen en verstrekkingen 

voor uw werknemers. Daarnaast kunt u 

bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden 

of verstrekken door gebruik te maken van 

de gerichte vrijstellingen. Over het bedrag 

boven de vrije ruimte betaalt u loonbelas-

ting in de vorm van een eindheffing van 

80 procent.  

De werkkostenregeling komt in de plaats 

van de huidige regels voor vrije vergoe-

dingen en verstrekkingen. U bent nog niet 

verplicht om gebruik te maken van de 

werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag 

u ieder jaar opnieuw kiezen voor de werk-

kostenregeling of voor de bestaande regels 

voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. 

Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor 

alle werkgevers. De werkkostenregeling 

heeft een aantal voordelen:

• U kunt een vast percentage van de 

loonsom onbelast vergoeden en ver-

strekken.

• U hoeft de meeste vergoedingen en 

verstrekkingen niet meer op werkne-

mersniveau in uw loonadministratie te 

registreren.

• U hoeft geen rekening meer te houden 

met de voorwaarden en beperkingen 

van de bestaande regels voor vrije ver-

goedingen en verstrekkingen: u krijgt 

meer vrijheid.

• U kunt de vergoedingen en verstrek-

kingen zonder meer in de vrije ruimte 

onderbrengen. U hoeft niet meer te 

toetsen of uw werknemer de vergoe-

ding of verstrekking zakelijk of privé 

gebruikt.

• U waardeert loon in natura meestal 

tegen de factuurwaarde en niet meer 

tegen de waarde in het economische 

verkeer.

over uw arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 

2011. U kunt inschatten hoeveel vrije 

ruimte u in 2011 hebt en of dit - met de 

gerichte vrijstellingen en nihilwaarderin-

gen - voldoende financiële ruimte biedt 

voor het beleid dat u wilt voeren. Als u 

voor de werkkostenregeling kiest, zult u 

hiervoor ook uw administratie moeten 

inrichten. 

Tip!
Schakel uw NOAB-adviseur tijdig in.

Wij wensen u goede 
zaken toe in 2011


