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Overgangsmaatregel verlaagd
btw-tarief op verbouwingen
Voor de renovatie en herstel van
woningen ouder dan twee jaar (na
eerste ingebruikneming) geldt
tijdelijk een verlaagd btw-tarief. Het
verlaagde tarief geldt alleen voor de
arbeidscomponent (dus niet voor
materialen). Met ingang van 1 juli
2011 komt deze post te vervallen.
Voor werkzaamheden die ná 30 juni
2011 worden afgerond geldt daarom
het algemene tarief (nu 19%). In dit
verband zijn vragen gerezen over
werkzaamheden die zijn gestart vóór
1 juli 2011 maar ná die datum
worden afgerond.
Staatssecretaris Weekers heeft
besloten om op de werkzaamheden
die gestart zijn vóór 1 juli 2011 en
vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond,
alsnog het verlaagde btw-tarief te
morgen hanteren.
Hierbij geldt als voorwaarde dat uit
de administratie van de ondernemer
moet blijken dat de werkzaamheden
zijn aangevangen vóór 1 juli 2011.
De dienst wordt als afgerond
beschouwd als de oplevering heeft
plaatsgevonden en de consument het
werk heeft aanvaard. De
aanvaarding kan ook blijken uit het
feit dat de consument het werk heeft
betaald.
Dit besluit treedt in werking met
ingang van 1 juli 2011 en vervalt
met ingang van 1 oktober 2011.
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Zelfstandigenaftrek wordt
vervangen door 1 vaste aftrek
Het kabinet wil de huidige
winstafhankelijke
zelfstandigenaftrek met ingang van
1 januari 2012 gaan vervangen.
Elke ondernemer krijgt dan
ongeacht de hoogte van zijn winst
een vaste aftrek van circa € 7.200,-.
Dit sluit volgens het kabinet aan bij
de huidige situatie. Voor de meeste
ondernemers bedraagt de
zelfstandigenaftrek op dit moment
globaal gezien namelijk € 7.200,-.
De vaste basisaftrek van € 7.200,zal niet worden geïndexeerd. De
kabinetsplannen zijn de eerste stap
op weg naar de mogelijke invoering
van een aparte winstbox in de Wet
inkomstenbelasting 2001 voor
ondernemers. De mogelijkheden
daartoe worden thans onderzocht. In
het najaar van 2012 komt er meer
duidelijkheid over de winstbox.
Nieuwe btw-regels privégebruik
zakelijke auto per juli 2011
De regels voor de btw en de auto zijn
op 1 juli 2011 gewijzigd. Dit heeft
consequenties voor de manier waarop
een bedrijf btw moet berekenen, als
het een zakelijke auto heeft die ook
privé wordt gebruikt. De aftrek van de
btw-voorbelasting op autokosten
wordt via de btw-heffing over de
fictieve dienst gecorrigeerd naar het
werkelijke privégebruik dat van de
auto is gemaakt.
Een bedrijf dat een
zakelijke
personenauto of
bestelauto heeft, die voor de
eigenaar of het personeel ook privé
wordt gebruikt, is verplicht over het
werkelijke privégebruik btw te
betalen. De btw over het werkelijke
privégebruik kan worden berekend
door een sluitende
kilometeradministratie bij te
houden.

Let op: ook het woon-werkverkeer
valt onder privé gereden kilometers.
Wie opziet tegen een
kilometeradministratie, mag voor de
btw-heffing voor het privégebruik
ook een vast bedrag nemen van de
autocatalogusprijs, inclusief btw en
BPM. Dit percentage is 2,7%.
Als de werkgever de auto niet gratis
aan de werknemer ter beschikking
stelt, maar daar een vergoeding voor
vraagt, moet hij over die vergoeding
19% btw afdragen. In de wet
omzetbelasting wordt een
antimisbruikregel opgenomen voor
situaties waarin die vergoeding naar
objectieve maatstaven te laag wordt
vastgesteld om zo de btw-heffing te
ontgaan.
Hiermee komt de oude forfaitaire
regeling van 12% btw over het
bijtellingspercentage (14%, 20% of
25% van de cataloguswaarde
inclusief btw en BPM) te vervallen.
De eerdere afgeschafte btwbijtelling over woon-werkverkeer is
hiermee terug. Dus ook voor 100%
zakelijke bestelbussen.
Privégebruik auto: € 15 miljoen
boetes en naheffingen
De Belastingdienst heeft vorig jaar
voor € 15 miljoen aan boetes en
naheffingen opgelegd aan
automobilisten die meer privé reden
met hun auto van de zaak dan zij
aan de fiscus hadden opgegeven.
Het gaat om circa 9.000 werknemers
die met een verklaring ‘geen
privégebruik auto’ toch meer dan
500 kilometer privé reden.
Door de intensieve controle op het
gebruik van de auto’s van de zaak
trekken steeds meer automobilisten
hun verklaring geen privégebruik
auto in.
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De Belastingdienst voert sinds 2007
regelmatig controles uit onder de
ongeveer 260.000 automobilisten
met een verklaring ‘geen
privégebruik auto van de zaak’. Uit
steekproeven blijkt dat rond de 30%
van de automobilisten met zo’n
verklaring toch regelmatig de 500
kilometergrens overschrijdt.
Bij die controles komen bijzondere
pogingen tot fraude aan het licht.
Nep-rittenregistraties zijn aan de
orde van de dag. Dat blijkt bij
herhaling, bijvoorbeeld als er
zakelijke kilometers geschreven
staan op de dagen dat de auto bij de
garage in reparatie was. Weer
andere automobilisten schrijven hun
autovakantie naar Zuid-Europa met
fictieve zakelijke ritten. Bij
dergelijk gerommel met de
kilometersadministratie legt de
Belastingdienst hoge boetes op.
Elektroscooter van de zaak
Een elektroscooter pakt fiscaal
vriendelijk uit voor de werknemer
en werkgever. De werknemer die
zo’n scooter van zijn werkgever ter
beschikking krijgt, kan die
gebruiken voor zijn zakelijke ritten
en voor het woon-werkverkeer
zonder daarvoor in privé belast te
worden.
Voor het privégebruik van de
scooter kent de wet geen forfaitaire
bijtelling zoals bij een auto van de
zaak. De werknemer moet de
waarde van zijn privéritten, voor een
reële prijs per kilometer, tot zijn
inkomsten uit arbeid rekenen. De
werkgever kan die vergoeding
meenemen in de
loonberekening.
Een andere
optie is dat de
werknemer
maandelijks een vast bedrag aan de
werkgever betaalt, als vergoeding
voor het privégebruik van de

scooter. Een bijtelling bij het loon is
dan niet aan de orde.
Als de inspecteur twijfelt of het
privégebruik wel correct verrekend
of verloond is, omdat hij meer
privégebruik veronderstelt, moet hij
dat meerdere privégebruik
aannemelijk maken. Ook dat is veel
gunstiger geregeld dan bij een auto
van de zaak. Daar ligt de bewijslast
volledig op de automobilist om aan
te tonen dat hij niet meer dan 500
kilometers voor privédoeleinden
heeft verreden.
Voor de werkgever pakt een
investering in elektroscooters
gunstig uit vanwege de vele fiscale
faciliteiten
Kleine-banenregeling
De kleine-banenregeling eindigt per
1 januari 2012. Als u als werkgever
snel bent kunt u deze gunstregeling
nog zes maanden benutten. Voor de
werknemers tot 23 jaar die minder
verdienen dan 50% van het
wettelijke minimumloon, bent u
geen premies WAO/WIA/WW/UFO
verschuldigd en ook geen
werkgeversvergoeding in de
Zorgverzekeringswet.
Pensioenleeftijd naar 66 jaar
Bij de ‘Wet verhoging
pensioenleeftijd naar 66 jaar’ wordt
geregeld dat de leeftijd waarop men
recht krijgt op een AOWouderdomspensioen per 1 januari
2020 verhoogd wordt van 65 jaar
naar 66 jaar. In het wetsvoorstel
worden diverse aanpassingen van de
fiscale wetgeving voorgesteld, met
name op het gebied van
oudedagsvoorzieningen.
Het gaat hierbij om de volgende
voorstellen:
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De pensioenrechtleeftijd
wordt verhoogd naar 66
jaar.
Het maximumpercentage
voor de opbouw van
pensioen (in eigen beheer)
voor ouderdomspensioen
wordt voor
eindloonregelingen verlaagd
van 2% naar 1,75% en voor
middelloonregelingen van
2,25% naar 2%. Ook de
maximale
opbouwpercentages voor
een partner- en
wezenpensioen worden
verlaagd.
Het maximumpercentage
voor een toevoeging aan de
fiscale oudedagsreserve
(FOR) wordt verlaagd van
12% naar 10% van de winst
uit onderneming.
Het maximale
premiepercentage voor de
pensioenopbouw in de
derde pijler, dan zijn al dan
niet bancaire lijfrente, wordt
verlaagd van 17% naar
14,5%.

Deze aanpassingen in de fiscale
wetgeving moeten per 1 januari
2013 ingaan.
Overdrachtsbelasting tijdelijk
verlaagd
De overdrachtsbelasting is per 1 juli
2011 verlaagd van 6% naar 2%. De
verlaging zal met terugwerkende
kracht ingaan op 15 juni 2011 en
loopt tot en met 30 juni 2012. De
verlaging is alleen van toepassing
op particuliere woningen.
De kosten van de maatregeling
bedragen 1,2 miljard euro en
worden gefinancierd vanuit de
invoering van een nieuwe
bankenbelasting (300 mln. euro),
een verbreding van de grondslag
van de vennootschapbelasting (340

mln. euro), het gefaseerd invoeren
van de vitaliteitregeling (500 mln.
euro) wat met zich meebrengt de
afschaffing van de
spaarloonregeling en tot slot een
verhoging van de
assurantiebelasting (60 mln. euro).
Aftrek van energiekosten in de
werkruimte thuis
De wet bepaalt dat de kosten en
lasten van een werkruimte niet in
aftrek komen op de winst als die
werkruimte door de ondernemer zelf
wordt gebruikt en die ruimte
onderdeel is van een woning die tot
het privévermogen van de
ondernemer behoort. In die situatie
zijn niet alleen de kosten en lasten
van de werkruimte niet aftrekbaar,
denk aan een gebruiksvergoeding,
de energiekosten, maar die
aftrekbeperking geldt ook voor de
inrichting van de werkruimte. De
ondernemer kan de inventaris in de
werkruimte niet afschrijven ten laste
van de winst.
Deze aftrekbeperking is niet van
toepassing als de werkruimte een
‘naar verkeeropvatting zelfstandig
gedeelte van de woning
vormt’. Dat is in
uw situatie het
geval als de
inspecteur uw
werkruimte heeft
erkend als een zelfstandige fiscale
kwalificerende werkruimte.
Bij een zelfstandige werkruimte is
een kostenaftrek slechts toegestaan
als de ondernemer aan het
inkomstencriterium voldoet.
Hoeveel dat moet zijn, hangt af van
de vraag of de ondernemer naast de
werkruimte in de woning ook elders
nog over een werkruimte beschikt.
Is dat het geval, dan moet de
ondernemer ten minste 70% van de
winst uit de onderneming (en van
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het belastbaar loon en resultaat uit
overige werkzaamheden) in de
werkruimte in de eigen woning
verwerven.
Is de werkruimte in de eigen woning
de enige werkruimte van de
ondernemer, dan moet hij ten minste
70% van de winst uit onderneming
(plus de andere hiervoor genoemde
inkomsten in box 1) in of vanuit de
werkruimte in de eigen woning
verwerven, en voor ten minste 30%
in die werkruimte.
Kindregelingen: afschaffen of fors
verminderen
Het kabinet wil een groot aantal
kindregelingen afschaffen of fors
verminderen. Dat lot treft de
kinderopvangtoeslag, maar ook
andere kindregelingen in de
belastingwetgeving.
Kinderopvangtoeslag
- De ouderbijdrage wordt
voor alle kinderen verhoogd
met 16,25%.
- Er komt een vaste,
inkomensonafhankelijke
bijdrage voor ouders van
€ 15 per maand.
- De kinderopvangtoeslag
wordt gekoppeld aan het
aantal gewerkte uren.
- De maximum uurtarieven
worden in 2012 niet
geïndexeerd.
- Voor de hoogste inkomens
wordt de toeslag voor het
tweede en volgende kind
verlaagd tot 58,2%. Nu is
dat nog ruim 82%.
- Ouders in de hoogste
inkomensklasse ontvangen
geen kinderopvangtoeslag
meer voor hun eerste kind.
- Koppeling maximaal aantal
uren aan de ouder met de
kleinste baan. Bij
dagopvang maximaal 140%

-

van de werkuren van de
minst werkende ouder.
Voor schoolgaande
kinderen kunnen ouders
maximaal 70% van de uren
van de minst werkende
ouder declareren.

Geplande ingangsdatum van deze
maatregelen is 1 januari 2013.
Ook het kindgebondenbudget wordt
gekort.
Het kindgebonden budget is een
tegemoetkoming in de kosten voor
gezinnen tot een
bepaald inkomen.
Het budget wordt
beperkt tot twee
kinderen en in de
komende jaren wordt geen
inflatiecorrectie toegepast. Dit wordt
van kracht in 2012.
Voor ouders met een belastbaar
vermogen in box III van meer dan
€ 80.000 wordt het budget
afgeschaft. Deze vermogenstoets
wordt van kracht in 2013.
Ook diverse kindregelingen in de
inkomstenbelasting worden gekort,
namelijk:
- De aftrek voor
levensonderhoud wordt
gefaseerd, van 2012 tot
2015 afgeschaft.
- De
ouderschapsverlofkorting
wordt per 2012 afgeschaft.
- De kindertoeslag in box III
wordt per 2012 afgeschaft.
- Bij de alleenstaande
ouderkorting gaat de
leeftijdsgrens van 27 jaar
naar 18 jaar.
- De inkomensafhankelijke
combinatiekorting wordt
geïntensiveerd door het
opbouwpercentage en het
maximale bedrag te
verhogen.
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