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1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting
1.1

Nieuwe BTW per 1 oktober 2012!

Per 1 oktober 2012 gaat het algemene BTW-tarief omhoog van 19% naar 21%. Het lage
BTW-tarief blijft gehandhaafd op 6%. Ook is er een overgangsregeling in het leven
geroepen.
Het te hanteren BTW-tarief hangt af van het moment waarop een bepaalde dienst is
geleverd. Concreet komt dit neer op het volgende.
- Goederen en diensten die zijn geleverd of verricht voor 1 oktober 2012 worden in
rekening gebracht met 19% BTW. Ook als deze pas na 1 oktober 2012 worden
gefactureerd!
- Goederen en diensten die zijn geleverd of verricht na 1 oktober 2012 worden in
rekening gebracht met 21% BTW.
- Vooruitgefactureerde bedragen waarvan de levering of dienst plaatsvindt na 1
oktober 2012, mogen nu al met 21% BTW in rekening gebracht te worden! Mocht
u al met 19% BTW vooruitgefactureerd hebben dan bent u over dit bedrag nog
2% BTW verschuldigd.
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor wat betreft de reguliere facturatie. Er zijn ook
nog enkele aanvullende regelingen voor wat betreft doorlopende prestaties, onroerende
zaken en verbouwingen en nieuwbouwwoningen. Mocht u hierover meer informatie
willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

1.2

Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium?

Zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting hebben momenteel recht op de
ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Wanneer
minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming wordt besteed, bestaat er recht op
ondermeer de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. In onze vorige nieuwsbrief
hebben wij u al geïnformeerd over het feit dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2012 een
vast bedrag is geworden van € 7.280.-. Een andere bestaande voorwaarde voor de
ondernemersfaciliteiten wordt momenteel onderzocht.
Het gaat hierbij om de voorwaarde van het urencriterium te vervangen door een
omzetcriterium. Gevolg hiervan is dat dus niet meer het aantal aan de onderneming
bestede uren bepaalt of een ondernemer recht heeft op de ondernemersfaciliteiten, maar
de behaalde omzet. Er wordt gesproken over een minimumomzet van € 10.000.- per jaar
waarbij de volledige zelfstandigenaftrek van € 7.280.- toegepast mag worden. Een lagere
omzet betekent een naar rato lagere zelfstandigenaftrek. Voor de ene ondernemer zal dit
mogelijkheden bieden, voor de andere ondernemer zal hierdoor het toepassen van de
zelfstandigenaftrek misschien juist lastiger worden.
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen op basis waarvan de mogelijkheden
onderzocht gaan worden. Voor 2012 zal derhalve gewoon het urencriterium blijven
gelden. Mogelijk zal er vanaf 2013 een wijziging plaatsvinden. Uiteraard houden wij u
hiervan op de hoogte. We zullen dan de volledige regels en wijzigingen uiteraard
toelichten. Voor nu geldt: houdt, vooral bij twijfel, uw uren bij om eventuele discussies
met de Belastingdienst te voorkomen!
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2. De B.V.
2.1

Flex-BV-wet definitief aangenomen

De flex-BV-wet is definitief aangenomen. Per 1 oktober gaat deze wet van kracht. Vanaf
deze datum gelden dus andere voorwaarden voor het oprichten van een B.V.
De meest in het oog springende verandering is de afschaffing van het minimumkapitaal
van € 18.000.-. Dit was vaak een struikelblok voor het opstarten van een B.V., deze is
nu dus weggenomen. Ook vervalt de bankverklaring en de verplichte
accountantsverklaring bij inbreng in natura.
Andere wijzigingen zijn:
- Er komt meer vrijheid van inrichting, zoals de mogelijkheid van variabele
stemrechtverdeling en stemrechtloze aandelen en winstrechteloze aandelen.
Iedere aandeelhouder kan een eigen bestuurder en commissaris benoemen.
Buiten de algemene vergadering komen er meer mogelijkheden voor
besluitvorming.
- Er komen nieuwe regels voor uitkeringen aan aandeelhouders. Deze uitkeringen
moeten scherper worden getoetst op nakoming van verplichtingen jegens derden
na deze winstuitkeringen. Blijkt dit niet goed getoetst en komen de verplichtingen
onder druk te staan, dan kan de beperkte aansprakelijkheid van de
aandeelhouder(s) komen te vervallen.
- De verplichte blokkeringsregeling komt te vervallen.
De volledige wet laat nog meer wijzigingen zien, echter de belangrijkste staan hierboven
vermeld. Ondanks dat het nu eenvoudiger wordt een B.V. op te richten, blijft het van
belang om te bepalen of de B.V. de gewenste bedrijfsstructuur is. Hierbij spelen vooral
fiscale aspecten en aspecten met betrekking tot de aansprakelijkheid een
doorslaggevende rol. Mocht u, bijvoorbeeld op basis van deze veranderende wetgeving,
erover denken om over te gaan tot een B.V.-structuur, neemt u dan contact met ons op
om hierover van gedachte te wisselen!

2.2

Nieuwe BTW per 1 oktober 2012!

Per 1 oktober 2012 gaat het algemene BTW-tarief omhoog van 19% naar 21%. Het lage
BTW-tarief blijft gehandhaafd op 6%. Ook is er een overgangsregeling in het leven
geroepen.
Het te hanteren BTW-tarief hangt af van het moment waarop een bepaalde dienst is
geleverd. Concreet komt dit neer op het volgende.
- Goederen en diensten die zijn geleverd of verricht voor 1 oktober 2012 worden in
rekening gebracht met 19% BTW. Ook als deze pas na 1 oktober 2012 worden
gefactureerd!
- Goederen en diensten die zijn geleverd of verricht na 1 oktober 2012 worden in
rekening gebracht met 21% BTW.
- Vooruitgefactureerde bedragen waarvan de levering of dienst plaatsvindt na 1
oktober 2012, mogen nu al met 21% BTW in rekening gebracht te worden! Mocht
u al met 19% BTW vooruitgefactureerd hebben dan bent u over dit bedrag nog
2% BTW verschuldigd.

3

Administratiekantoor Van den Dungen B.V.
Nieuwsbrief, 1e jaargang, 2e editie

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor wat betreft de reguliere facturatie. Er zijn ook
nog enkele aanvullende regelingen voor wat betreft doorlopende prestaties, onroerende
zaken en verbouwingen en nieuwbouwwoningen. Mocht u hierover meer informatie
willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

3. Personeel
3.1

Afschaffing belastingvrije reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Zoals het zich er nu laat uitzien zal het per 1 januari 2013 niet meer mogelijk zijn uw
werknemers een belastingvrije vergoeding te geven voor het woon-werkverkeer. Dit
geldt voor zowel de reiskostenvergoeding à € 0,19 per kilometer, als voor de
daadwerkelijk gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer. Deze lasten zullen dan
dus op de schouders van de werknemers zelf rusten. U kunt er wel voor kiezen om
kosten te vergoeden, deze zullen dan echter als belast loon worden aangemerkt. Van de
vergoeding blijft derhalve een stuk minder over.
De belastingvrije vergoeding van zakelijke ritten à € 0,19 per kilometer blijft wel
bestaan. Dit geldt ook voor de daadwerkelijk gemaakte kosten voor zakelijk verkeer met
het openbaar vervoer. Onder zakelijke ritten wordt dan verstaan alle ritten ten behoeve
van de invulling van het werk, uitgezonderd het woon-werkverkeer!
De vraag blijft echter of deze ontwikkeling stand zal houden. Met de aankomende
verkiezingen zou het zo maar kunnen dat deze regeling heroverwogen wordt…

3.2

Verplichte bijtelling privégebruik auto per 1 januari 2013

Ook de werknemer met een auto van de zaak gaat er in sommige gevallen per 1 januari
2013 op achteruit. Vanaf deze datum geldt er namelijk een verplichte bijtelling voor het
privégebruik van de auto van de zaak. Dit in verband met het feit dat woonwerkkilometers vanaf die datum niet meer als zakelijk gezien zullen worden. Hoe de
bijtelling er precies uit gaat zien is nog niet bekend.
Voor mensen die nu geen of minder dan 500 privé kilometers rijden komt een
overgangsregeling, mits de auto is gekocht voor 25 mei 2012 of het leasecontract is
aangegaan voor 25 mei 2012.

4. Algemeen
4.1

Personenauto met investeringsaftrek

De ‘auto van de zaak’ is al jaren een vaak gehoorde kreet. Een veel voorkomend
misverstand hieromtrent is dat vaak de suggestie wordt gewekt dat dit een erg goedkope
oplossing is voor het aanschaffen en rijden van een personenauto. In de praktijk blijkt dit
vaak tegen te vallen. Maar wat is er nu eigenlijk mogelijk met auto’s met een laag
percentage voor de bijtelling?
Momenteel worden halfjaarlijks de CO2-grenzen voor de bijtelling aangescherpt. De
ontwikkeling in de auto-industrie staat echter ook niet stil. Er zijn dus nog steeds genoeg
auto’s met aan laag percentage voor de bijtelling verkrijgbaar. Echt interessant wordt dit
wanneer de aangeschafte auto een bijtellingspercentage heeft van maximaal 14%. Deze
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auto komt namelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als de
totale investeringen gedurende een boekjaar lager zijn dan € 55.248.- (2012) kan er
28% van de aanschafprijs van de auto als extra aftrekpost van de winst worden
afgetrokken. Dit staat verder los van de afschrijving van de auto, die jaarlijks als
aftrekpost opgevoerd kan worden. Deze afschrijving van een auto met een
bijtellingspercentage van maximaal 14% kan ook echter ook nog eens extra voordeel
opleveren. Deze mag namelijk versneld worden afgeschreven. Dit drukt het resultaat in
de eerste jaren na aanschaf van de auto en dit levert belastinguitstel op.
Mocht u echt op de ‘groene’ tour gaan dan is er ook nog de mogelijkheid om een auto
aan te schaffen met een bijtellingspercentage van 0%. Deze auto biedt als extra voordeel
dat er in plaats van 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zelfs 36% milieuinvesteringsaftrek toegepast kan worden. Tel hierbij op dat voor zuinige auto’s vaak geen
wegenbelasting betaald hoeft te worden en het wordt duidelijk dat een zuinige auto
fiscaal best interessant kan zijn!
Mocht u erover denk een nieuwe auto aan te schaffen en meer informatie omtrent dit
onderwerp willen, twijfel dan niet om contact op te nemen. We kunnen dan voor u
individueel berekenen wat het eventuele voordeel kan zijn.

4.2

Nieuwe factuurvereisten vanaf 2013

Per 2013 zijn er formeel nieuwe factuurvereisten van toepassing. De wijzigingen
betreffen zaken waar u als cliënt in het algemeen niet mee van doen heeft. Als opfrisser
toch even een overzicht van de vereisten waaraan een factuur moet voldoen. Dit geldt
voor zowel het heden, als voor 2013 en verder.
1. factuurdatum
2. factuurnummer
3. btw-identificatienummer, naam en adres van de ondernemer die de dienst of
levering verricht
4. naam en adres afnemer
5. omschrijving van de prestatie
6. datum van de prestatie
7. vergoeding en eenheidsprijs
8. tarief
9. munteenheid
10. bedrag van de verschuldigde btw
In sommige gevallen moet worden vermeld:
11. het btw-identificatienummer van de afnemer als:
a. de verschuldigde omzetbelasting is verlegd naar de afnemer
b. als de prestaties intracommunautaire leveringen betreffen
Bovenstaande zaken klinken vrij logisch en eenvoudig. De meeste zaken hieromtrent zijn
ook vrijwel altijd goed geregeld. Het kan echter geen kwaad om dit bij uw eigen
facturatie voor de zekerheid nog eens na te gaan!
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4.3

Verhoging AOW-leeftijd

De kogel is door de kerk, de AOW-leeftijd gaat omhoog. Het is inmiddels ook definitief
bekend hoe de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog zal gaan. Hieronder vindt u hoe de
verhoging opgebouwd gaat worden.
Jaar
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3

maand
maand
maand
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden

Cumulatief
1 maand
2 maanden
3 maanden
5 maanden
7 maanden
9 maanden
12 maanden
15 maanden
18 maanden
21 maanden
24 maanden

Houdt er dus rekening mee dat als u in 2013 65 wordt, u pas een maand later dan de
maand waarin u jarig bent, uw eerste AOW-uitkering zult ontvangen. Eventuele
pensioenregelingen zullen, onder normale omstandigheden, wel direct vanaf uw 65e
verjaardag tot uitkering overgaan.
Op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, vindt u een tabel waarin u
stapsgewijs kunt bepalen wanneer uw AOW-uitkering in zal gaan.
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