MILJOENENNOTA 2012
in compacte vorm

In deze uitgave o.a.:

• Minder belastingen
• Wijziging zelfstandigenaftrek
• Echtscheidingsfaciliteit
voor DGA

• Nieuwe tariefstructuur bpm
• Verruiming aftrek voor giften
• Meer stimulans innovatie

En opeens lag de Miljoenennota
– getiteld ‘Koersvast in onzekere
tijden’ – ‘gewoon’ op straat …
Maar wat kunt u als ondernemer
nu concreet verwachten?
Deze uitgave bevat de hoogtepunten uit
de Miljoenennota 2012 en het Fiscaal
pakket 2012. Ook treft u diverse tips aan
ter verbetering van uw economische positie.
Neem bij vragen gerust contact op met
uw Belasting-Adviseur.

_______________________________

___________________

VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER

VOOR DE ONDERNEMER

Vitaliteitspakket komt eraan!

Zelfstandigenaftrek wordt vaste
basisaftrek

De spaarloonregeling en de levensloopregeling worden per 2012 afgeschaft. In
plaats hiervan komt in 2013 de regeling
voor vitaliteitssparen.
Onder de vitaliteitsspaarregeling
hebben personen met arbeidsinkomen
(werknemers, IB-ondernemers en

resultaatsgenieters) de mogelijkheid
om fiscaal gefaciliteerd te sparen. Ook
kunnen zij het gespaarde vermogen naar
eigen inzicht opnemen. De stortingen
zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Er wordt
pas belasting geheven bij de opname
van het tegoed.
Tip!
Het opgebouwde tegoed is vrijgesteld van belastingheffing in box 3.
Het fiscale voordeel is het grootst
bij opname van het tegoed in een
periode van inkomensachteruitgang.
Let op!
Het maximaal fiscaal vriendelijk op te
bouwen vermogen bedraagt in totaal
€ 20.000 (bruto). De jaarlijkse, aftrekbare
maximuminleg bedraagt € 5.000. Tot en
met 61 jaar is er geen beperking voor
het op te nemen bedrag. Vanaf het jaar
dat een deelnemer 62 jaar oud is, mag
hij jaarlijks maximaal € 10.000 opnemen.

september 2011

De zelfstandigenaftrek wordt met
ingang van 1 januari 2012 omgevormd
tot één vast bedrag van € 7.280. De
aftrek neemt niet langer af bij oplopende
winst. Indexering van de basisaftrek
blijft achterwege. Het kabinet wil hiermee het maken van winst belonen en
doorgroei stimuleren.
Tip!
Afhankelijk van de hoogte van
uw fiscale winst over 2011 kunt u
mogelijk nog dit jaar profiteren van
de maximale zelfstandigenaftrek
van € 9.484. Hoe? Door kosten naar
voren te halen, bijvoorbeeld door
het vervroegen van geplande
investeringen. Zo optimaliseert u
uw winst en profiteert u dit jaar nog
van de hogere zelfstandigenaftrek.
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VOOR DE DGA

VOOR DE ONDERNEMER

Doorschuiffaciliteit bij echtscheiding
voor de dga

Verkenning
winstbox als
winstinstrument
Het kabinet wil de mogelijkheden
onderzoeken om de bestaande
fiscale faciliteiten voor de IB-ondernemer om te vormen tot een
‘winstbox’. De ‘winstbox’ zal gericht
zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap. Binnen
de ‘winstbox’ kunnen de huidige
ondernemersfaciliteiten dan opgaan
in een lager (vast) winsttarief voor
de IB-ondernemer.

___________________
VOOR DE ONDERNEMER

Nieuwe Research &
Development Aftrek
In het Belastingplan presenteert het
kabinet de zogeheten Research &
Development Aftrek (RDA). De RDA
is een nieuwe faciliteit om de directe
kosten van R&D, niet zijnde loonkosten,
te verlagen. De R&D-loonkosten worden
al gefaciliteerd via de S&O-afdrachtvermindering. Tevens komt de innovatieenvelop 2013 met meer middelen voor
een RDA+, een kenniswerkersmobiliteitsregeling en een verhoging van de
S&O-afdrachtvermindering.
Let op!
De precieze inhoud van RDA is nu nog
niet bekend. De regeling wordt later aan
het Belastingplan 2012 toegevoegd.
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Bent u een directeur-grootaandeelhouder
(dga) die in algemene gemeenschap van
goederen is gehuwd? En heeft u een
vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld
een geldlening of een bedrijfspand) ter
beschikking gesteld aan uw bv? Dan
wordt dit vermogensbestanddeel sinds
1 januari 2011 voor de terbeschikkingsregeling voor 50% aan u als dga toegerekend en voor 50% aan uw echtgenoot.
De (positieve en negatieve) voordelen
behaald met dit vermogensbestanddeel
worden als ‘resultaat uit een werkzaamheid’ bij u en uw echtgenoot ieder voor
de helft belast.
Maar wat nu als de aandelen en het
vermogensbestanddeel bij echtscheiding worden toebedeeld aan u als dga?
Bij uw ex-echtgenoot leidt dit dan tot
beëindiging van de terbeschikkingstelling en een mogelijke fiscale afrekening.
Om dit te voorkomen, wordt nu expliciet
in de wet een doorschuiffaciliteit bij
echtscheiding opgenomen. U kunt dan
zonder fiscale afrekening de terbeschikkingstelling van het vermogensbestanddeel voortzetten. Als voortzetter
treedt u fiscaal in de plaats van uw
ex-echtgenoot. U neemt in dat geval
de fiscale boekwaarde en eventueel de
fiscale reserves en voorzieningen over.
Tip!
U en uw ex-echtgenoot hebben de
mogelijkheid om alsnog fiscaal af
te rekenen. U moet dan wel een
gezamenlijk verzoek hiertoe indienen.

Schakel hierbij niet alleen een
advocaat, maar ook uw accountant/
belastingadviseur in.
Let op!
De doorschuiffaciliteit bij echtscheiding
kent een antimisbruikbepaling. Het is
mogelijk dat de ex-echtgenoot die de
helft van het vermogensbestanddeel
overdraagt, vóór de boedelverdeling
een ter beschikking gestelde schuldvordering op de bv van de gewezen
echtgenoot, afwaardeert ten laste van
het ‘resultaat uit een werkzaamheid’.
Zonder aanvullende bepaling, zou de
voortzettende dga de verkregen vordering
bijvoorbeeld kunnen omzetten in aandelen van zijn eigen bv. Zodoende zou
hij een eventuele fiscale waardestijging
van de vordering onbelast kunnen innen.
Dit wordt via de antimisbruikbepaling
voorkomen.

_______________________________
VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER

Wijziging btw-correctie auto van de zaak
In het Belastingplan 2012 is opgenomen
dat de btw-correctie voor privégebruik
gesteld wordt op 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm). De btw-correctie

is hiermee niet meer gekoppeld aan de
bijtelling in de loonbelasting of inkomstenbelasting. Deze wijziging is inmiddels ook
via een recent besluit vastgelegd.

Van uw Belasting-Adviseur

_______________________________

___________________

VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER

VOOR DE ONDERNEMER

Uitbreiding vrijwillige voortzetting
pensioenregeling
Werknemers die na hun ontslag hun
pensioenregeling vrijwillig willen
voortzetten, krijgen dit momenteel
voor een periode van maximaal 3 jaar
na ontslag gefaciliteerd. Het kabinet
is bereid de termijn van deze fiscale
faciliteit met ingang van 2012 uit te
breiden van 3 naar 10 jaar na ontslag.
De vrijwillige premies zijn hiermee voor

nog 10 jaar aftrekbaar. De faciliteit is nu
in lijn met de Pensioenwet. Deze wet
biedt een ex-werknemer de mogelijkheid om de pensioenregeling na ontslag
te continueren.

De uitbreiding biedt werknemer
en werkgever meer financiële
mogelijkheden bij ontslag.

___________________

Minder belastingen

VOOR DE ONDERNEMER

Verlaging dotatie FOR
Als ondernemer mag u jaarlijks een
deel van de winst reserveren voor uw
oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsreserve. Deze reservering zorgt voor
uitstel van belastingheffing over dat
deel van de winst. Dit levert u op de
korte termijn een voordeel op. Voor dit
jaar kan de ondernemer nog 12% van

de winst tot een maximum van
€ 11.882 aan de fiscale oudedagsreserve toevoegen. Vanaf volgend jaar
is dit maximaal € 9.382.
Let op!
Maakt u gebruik van de FOR? Benut nog
dit jaar het maximum door de winst behaald in 2011 te reserveren voor de FOR.

Het kabinet streeft ernaar om het
belastingstelsel eenvoudiger, solider en
fraudebestendiger te maken. Daarom
worden zeven kleinere belastingen
afgeschaft. Voordeel voor u als ondernemer: minder administratieve lasten.
Om welke belastingen gaat het?
Per 1 januari 2012 zijn de afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting
verleden tijd. Vanaf 1 januari 2013
verdwijnen ook het Eurovignet, de
verpakkingenbelasting, de belasting
op pruim- en snuiftabak, de belasting
op leidingwater en de belasting op
alcoholvrije dranken.

_______________________________
VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER
_________________________________
VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER

Nieuwe tariefstructuur bpm
Met ingang van 1 juli 2012 kent de
belasting op personenauto’s en
motorrijwielen (bpm) een tariefstructuur met vier schijven. Deze
tariefstructuur wordt tot en met 2015
vastgelegd. De huidige tariefsverschillen in de bpm tussen benzine
en diesel verdwijnen in 2015. De
dieseltoeslag wordt vervangen door

een CO2-gerelateerde dieseltoeslag.
Op dit moment geldt nog een vaste
dieseltoeslag die voor alle dieselauto’s gelijk is.
Tip!
Diesel rijden lijkt met de invoering
van een CO2-afhankelijke toeslag
weer aantrekkelijker te worden.

S&O-afdrachtvermindering
In 2012 gaat de loongrens in de eerste
schijf van de S&O-afdrachtvermindering
incidenteel omlaag van € 150.000 naar
€ 110.000. Het percentage in de eerste
schijf daalt van 45% naar 42%.
Let op!
Het betreft hier in principe een tijdelijke
maatregel. De verruiming van de regeling
geldt alleen voor 2012.
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Van uw Belasting-Adviseur

___________
VOOR DE DGA

Verruiming aftrek voor giften
_________________________________
VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER

Belastingvrijstelling
zuinige auto’s van
de baan

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt aantrekkelijker gemaakt.
Als ondernemer kunt u giften aan een
algemeen nut beogende instelling (ANBI)
tot 2012 in aftrek brengen voor zover de
giften hoger zijn dan € 227 en tot een
maximum van 10% van uw winst. Vanaf
2012 stijgt het jaarlijks aftrekbare bedrag

van 10% naar 50% van de winst, met
een maximum van € 100.000. Ook het
drempelbedrag van € 227 vervalt.
Tip!
De giftenaftrek voor giften aan
culturele ANBI’s is ook in het
Belastingplan 2012 verruimd!

_____________________________

Per 1 januari 2014 verdwijnt de
vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor zeer zuinige
auto’s. De vrijstelling vervalt voor
zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Ook als u uw auto op
31 december 2013 aanschaft, komt
u niet meer in aanmerking voor de
vrijstelling.
Uitzondering
Het kabinet wil nog wel een
uitzondering maken voor auto’s met
een CO2- uitstoot van niet meer dan
50 gr/km. Voor deze auto’s geldt de
vrijstelling nog tot en met 2015!
Let op!
De betalingskorting voor de mrb verdwijnt. Het kabinet heeft ook besloten
om de korting, die wordt verleend bij
de betaling van vier kwartalen mrb in
één keer, af te schaffen.

VOOR DE CULTURELE ONDERNEMER

Integrale belastingplicht kan voordelig uitpakken
Runt u een stichting of vereniging die
geldt als culturele instelling (oftewel:
een ANBI die zich voor meer dan 90%
richt op cultuur)? Dan kunt u vanaf
1 januari 2012 kiezen voor één integrale
(vennootschaps)belastingplicht. Dat kan
financieel zeer voordelig uitpakken.
U mag verliezen uit het niet-commerciële onderdeel dan namelijk salderen
met overschotten uit commerciële
activiteiten.

gen dat jaar € 30.000. De overschotten
uit de museumwinkel en het restaurant
bedragen dat jaar samen € 60.000.
Zonder integrale belastingplicht wordt
de stichting belast over € 60.000. Met
de keuze voor integrale belastingplicht
kunnen de negatieve resultaten van het
museumdeel worden gesaldeerd met de
winsten van de winkel en het restaurant.
In totaal bedraagt de fiscale winst van de
stichting dan nog maar € 30.000.

Voorbeeld
Een culturele instelling exploiteert een
museum. De niet-commerciële inkomsten van het museum (o.a. entreegelden)
zijn ontoereikend. Om de kosten toch
te kunnen dekken verwerft de stichting
inkomsten via een museumwinkel en een
restaurant. De exploitatietekorten bedra-

Let op!
De optie voor integrale belastingplicht
geldt voor een periode van minimaal
10 jaar. Hierdoor wordt voorkomen dat
men bij exploitatietekorten kiest voor
integrale belastingplicht en bij exploitatieoverschotten voor een gedeeltelijke
belastingplicht.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld.
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Kerkenbos 10-20 c/d
6546 BA Nijmegen

Postbus 38291
6503 AG Nijmegen

T (024) 350 26 31
F (024) 388 81 88

advies@mmba.nl

