
Sinds 2009 kunt u investeringen in 
nieuwe bedrijfsmiddelen versneld af-
schrijven. Deze mogelijkheid loopt echter 
eind dit jaar af. Wees er dus snel bij!

Wat houdt deze regeling in?
In het investeringsjaar mag u maximaal 
50% van de aanschaffings- of voort-
brengingskosten willekeurig afschrijven 
(maar maximaal het bedrag dat is 
betaald). Het restant mag u naar keuze 
afschrijven in één of meer van de 
volgende jaren. U kunt voor het laatst in 
uw aangifte 2011 nog gebruikmaken van 
de versnelde (willekeurige) afschrijving. 

Voorbeeld
Stel, u heeft dit jaar een nieuwe bestel-
auto gekocht, volledig betaald en in 

Voor De onDernemer en De bV

Schrijf uw bedrijfsmiddelen nu 
nog versneld af

gebruik genomen. De aanschafprijs van 
deze auto is € 30.000 en de restwaarde 
wordt gesteld op € 6.000. De jaarlijkse 
afschrijving bedraagt normaal maximaal 
20% van de aanschafwaarde minus de 
restwaarde. Door in 2011 nog gebruik te 
maken van de versnelde afschrijvings-
mogelijkheid kunt u voor dit jaar nog een 
bedrag van maximaal 50% aftrekken van 
de winst. In dit voorbeeld is dat 50% van 
€ 24.000 = € 12.000. In één of meer van 
de volgende jaren schrijft u het restant af.

Let op!
De regeling geldt niet voor alle investerin-
gen. De versnelde afschrijving is NIET van 
toepassing op onder meer:
- personenauto’s (maar taxi’s en zeer  
 zuinige auto’s met een bijtelling van 
 0 of 14% kunnen wel weer versneld  
 worden afgeschreven); 
- gebouwen;
- immateriële activa (bijvoorbeeld  
 software);
- voor verhuur bestemde bedrijfs-
 middelen.

Tip!
Investeer nog dit jaar in een kwalifi-
cerend bedrijfsmiddel en benut het 
voordeel van de versnelde willekeurige 
afschrijving. U dient het bedrijfsmiddel 
uiterlijk vóór 1 januari 2014 in gebruik 
te nemen! •

Eindejaarsnieuwsbrief
Mark Meijring Belasting Advies  |  Uitgave december 2011

www.mmba.nl

Beste relatie,

Met deze eindejaarsnieuwsbrief 

informeren wij u over actualiteiten en 

ontwikkelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. 

Wilt u hierover meer informatie of wilt 

u een ander onderwerp bespreken, 

neem dan contact met ons op. 

Wij zijn u graag van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst!

Met ondernemende groet,

Mark Meijring



In de laatste btw-aangifte over 2011 
verwerkt u de correctieposten over het 
afgelopen jaar. Hierin dient u de correc-
ties aan btw in verband met privégebruik 
van goederen en diensten op te nemen. 
Het terugvragen van btw op oninbare 
vorderingen van het betreffende jaar dient 
via een apart verzoek plaats te vinden.

Tip!
Heeft u te maken met dubieuze 
debiteuren die u niet meer (zullen) 
betalen? Vraag dan de btw van de 
oninbare vordering terug. Dien een 
verzoek in bij de Belastingdienst voor 
teruggave van btw. Neem hierin 
informatie op waaruit blijkt dat geen 
betaling meer zal plaatsvinden, bijvoor-
beeld een brief van de curator. •

Correcties btw-aangifte
Voor De onDernemer en De bV

Als ondernemer kunt u profiteren van 
de mogelijkheid om een deel van uw 
winst belastingvrij te reserveren voor 
uw oudedagsvoorziening (FOR). Als u 
de reserve later opneemt of als u uw 
bedrijf stopt, bent u alsnog belasting 
verschuldigd. U doet er verstandig aan 
het geld ook feitelijk apart te zetten. 
Voor dit jaar kunt u nog 12% van de 
winst tot een maximum van € 11.882 
aan de FOR toevoegen. Vanaf volgend 
jaar bedraagt de maximale belasting-
vrije dotatie nog maar € 9.382.

Tip! 
Maakt u gebruik van de FOR? 
Profiteer nog dit jaar van de 
maximale FOR-dotatie. Bijkomend 
voordeel: u verlaagt tevens de 
winst voor toepassing van de 
zelfstandigenaftrek. •

Als ondernemer kunt u zeker in deze 
tijden te maken krijgen met wisselende 
jaarinkomsten. U kunt de belastingdienst 
verzoeken de geheven inkomstenbelas-
ting/premie volksverzekeringen over uw 
inkomen uit werk en woning in box 1 van 
drie opeenvolgende hele kalenderjaren 
te middelen. 

Hierbij wordt de inkomstenbelasting/premie 
volksverzekeringen over de 3 kalender-
jaren herberekend op basis van het 
gemiddelde inkomen. Is de herberekende 

Voor De onDernemer

Profiteer in 2011 
van de hogere 
reservering FOR

Voor De onDernemer

Dien een verzoek om middeling in
belasting- en premiedruk lager dan de 
opstelsom van de eerder over die jaren 
vastgestelde belasting- en premiebedragen? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor 
een teruggave.

Let op!
Het middelingsverzoek is alleen interes-
sant bij sterk wisselende inkomens. 
Het middelingsverzoek moet u indienen 
binnen zesendertig maanden nadat 
alle drie de aanslagen onherroepelijk 
vaststaan. U mag wel zelf het middelings-
tijdvak kiezen. Kalenderjaren kunt u 
daarbij maar één keer in een middelings-
tijdvak betrekken. 

Tip!
Wordt u met sterk wisselende inkom-
sten geconfronteerd? Middeling kan u 
dan een financieel voordeel opleveren. 
De belastingteruggave wordt verleend 
indien en voor zover het verschil 
tussen de eerder vastgestelde en her-
rekende belasting- en premiedruk meer 
dan € 545 bedraagt. Kortom: de eerste 
€ 545 krijgt u helaas niet terug! •

Hoe hoger uw investeringsbedrag in 
bedrijfsmiddelen, des te lager het bedrag 
van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
(verder: KIA). Het kan voor u dan ook 
gunstiger zijn bedrijfsinvesteringen over 
meerdere kalenderjaren te spreiden. 
U kunt zodoende per kalenderjaar profi-
teren van een zo hoog mogelijke aftrek. 
Ook voorkomt u dat de investeringsaftrek 
verloren gaat door overschrijding van 
het maximuminvesteringsbedrag van 
€ 301.800 in 2011.

Let op!
Het investeringsbedrag dient minimaal 
€ 2.200 te bedragen. De aftrek voor 2011 
bedraagt maximaal € 15.211 bij een totale 

Voor De onDernemer en De bV

Pas kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe 
investering van maximaal € 100.600. 
Is het totale investeringsbedrag in 2011 
hoger dan € 100.600? Dan wordt de 
aftrek verminderd met 7,56% over het 
meerdere. Bij een investeringsbedrag van 
€ 301.800 of meer, rest dan geen KIA meer.

Tip!
Ook in 2011 vallen zeer zuinige 
personenauto’s en elektrische auto’s 
nog onder de KIA. Onder een zeer 
zuinige personenauto wordt verstaan 
een auto met een CO

2
-uitstoot van 

maximaal 95 gram per kilometer 
(diesel) of een auto met een CO

2
-

uitstoot van maximaal 110 gram per 
kilometer (niet-diesel). •

www.mmba.nl

Betrokkenheid  •  Ervaring  •  Expertise  •  Korte lijnen  •  Onafhankelijkheid



Met ingang van 1 januari 2012 is de 
zelfstandigenaftrek gewijzigd in één vast 
bedrag van € 7.280. Het bedrag wordt 
niet langer aan de inflatie aangepast. 
Nu varieert de hoogte van aftrek nog 
van € 9.484 bij ‘geringe’ winsten 
(gemiddelde winst van minder dan 
€ 14.045) tot € 4.602 bij ‘hogere’ 
winsten (gemiddelde winst van meer 
dan € 59.810). 

Voor De onDernemer

Benut nog dit jaar uw zelfstandigenaftrek!
Het kabinet wil met de nieuwe regeling 
het maken van winst stimuleren.

Tip!
Controleer of u nog voor dit jaar uw 
winst kunt optimaliseren om maximaal 
te profiteren van de zelfstandigenaftrek. 
Denk hierbij aan het naar voren halen 
van kosten, bijvoorbeeld door geplan-
de investeringen te vervroegen. •

Heeft u een partner die meewerkt in uw 
onderneming? Dan kunt u ervoor kiezen 
uw partner een arbeidsbeloning toe te 
kennen. Bij een beloning van € 5.000 
of hoger kunt u deze als bedrijfslast 
in mindering brengen op uw onderne-
mingswinst. Voor uw partner vormt dit 
vervolgens belastbaar inkomen. Geeft 
u uw partner een beloning lager dan 
€ 5.000? Dan is de arbeidsvergoeding 
bij u niet aftrekbaar en bij de partner 
onbelast. Daar staat wel tegenover dat 
u dan recht heeft op de meewerkaftrek. 
De meewerkaftrek bedraagt tenminste 
1,25% en maximaal 4% van de winst. 
Voorwaarde is dat uw partner meer dan 
525 uur meewerkt.

Let op!
De omvang van de meewerkaftrek is 
afhankelijk van het aantal uren dat uw 
partner meewerkt. Helaas is er geen vast 
omslagpunt wanneer de meewerkaftrek 
(en de niet-aftrekbare arbeidsbeloning) 
gunstiger is dan het toekennen van een 
aftrekbare partnerbeloning. 
Bepalend zijn factoren als: 
- de hoogte van de arbeidsbeloning;
- de omvang van de winst en de mkb- 
 winstvrijstelling; 
- de tariefschijf waarin beide partners  
 vallen; 
- het aantal meegewerkte uren; 
- de heffingskortingen. 

Tip!
Registreer het aantal uren dat uw 
partner meewerkt in uw onderneming 
en laat u adviseren wat in uw situatie 
het voordeligst is! •

Voor De onDernemer 

beloon uw 
meewerkende partner 

Verricht u als werknemer arbeid voor 
een bv waarin u een aanmerkelijk 
belang (minimaal 5% van het geplaatste 
aandelenkapitaal) bezit? Dan moet u in 
beginsel in 2011 een loon van € 41.000 
genieten. Door de huidige economische 
omstandigheden is een herstel van het 
bedrijfsresultaat mogelijk nog niet in 
zicht.

Het gebruikelijk loon kan in beginsel ook 
onder het normbedrag van € 41.000 lig-
gen. Bijvoorbeeld als uw werkzaamheden 
(in hoedanigheid van werknemer) zich 
beperken tot louter vermogensbeheer ten 
behoeve van een beleggings-, pensioen- 
of stamrechtvennootschap. Vanaf 1 januari 
2010 hoeft u de gebruikelijkloonregeling 

niet meer toe te passen als uw 
gebruikelijk loon lager is dan € 5.000 
per kalenderjaar. 

Tip!
Als dga dient u ook de belangen 
van de bv veilig te stellen. Bij een 
verliessituatie kan het zijn dat het 
gebruikelijk loon niet door de bv 
financieel kan worden gedragen. 
Reden om met de Belastingdienst te 
overleggen over een verantwoorde 
hoogte van het dga-loon beneden het 
normbedrag van € 41.000. Let wel, 
verlaging van uw gebruikelijk loon kan 
gevolgen hebben voor uw toekomstige 
pensioenopbouw. Raadpleeg daarom 
altijd eerst uw adviseur. •

Verlaging van uw gebruikelijk loon?
Voor De DgA
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Verwacht u een inkomstenbelasting-
teruggaaf, bijvoorbeeld als gevolg van 
een verlies uit onderneming, negatief 
inkomen uit werk en woning (box 1) 
en/of negatief voordeel uit aanmerkelijk 
belang (box 2)? Dan kunt u de belasting-
dienst verzoeken om een voorlopige 
achterwaartse verliesverrekening. 
Let wel, voor het jaar waarnaar het 
verlies of negatief inkomen wordt terug-
gewenteld, moet de definitieve aanslag 
al zijn opgelegd. Bij de vaststelling 
van deze voorlopige belastingteruggaaf 
wordt 80% van het vermoedelijke verlies 
in aanmerking genomen. 

Voor De onDernemer en De bV

Verbeter uw liquiditeitspositie met 
voorlopige achterwaartse verliesverrekening 

Hebt u met een werknemer meer dan 
drie opeenvolgende tijdelijke arbeids-
overeenkomsten gesloten? Dan geldt
als hoofdregel dat de vierde arbeids-
overeenkomst van rechtswege voor 
onbepaalde tijd wordt. Hetzelfde geldt 
als opvolgende arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd een periode van 
36 maanden overschrijden. Dit is vast-
gelegd in de zogeheten ketenregeling. 
Tot 1 januari 2012 is deze regeling echter 
tijdelijk verruimd voor werknemers jonger 
dan 27 jaar. 

In plaats van drie opeenvolgende arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tijd kunt 

Voor De WerkgeVer en De Werknemer

meer ruimte voor tijdelijke contracten
u met hen vier tijdelijke overeenkomsten 
aangaan in een periode van maximaal 
48 maanden. 
 
Let op!
Deze tijdelijke regeling geldt alleen 
voor werknemers die jonger zijn dan 
27 jaar! De einddatum van het vierde 
contract dient dan ook te liggen vóór de 
27ste verjaardag van de werknemer. De 
regeling is een tijdelijke verruiming, die in 

Tip!
Met dit verzoek kunt u al 80% van 
het vermoedelijke verlies te gelde 
maken. Zodoende verbetert u uw 
liquiditeitspositie. Voorwaarde is 
dat de aangifte over het verliesjaar 
is ingediend.

Let op!
Oefent u uw onderneming uit in de vorm 
van een bv? Dan kunt u ook een beroep 
doen op deze regeling. 80% van het 
vermoedelijke verlies van uw bv over 
2011, kunt u alvast verrekenen met winst 
uit een voorgaand jaar. •

eerste instantie geldt tot 1 januari 2012. 
Vanwege het huidige economische tij is 
de kans aanwezig dat de regeling wordt 
verlengd tot 1 januari 2014.
 
Als het aan minister Verhagen ligt zou de 
periode met tijdelijke contracten verder 
mogen groeien. Als werkgever biedt de 
regeling in elk geval op de korte termijn 
meer flexibiliteit. Bovendien vermindert u 
uw bedrijfsrisico’s. •
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