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Geachte lezer...
Deze nieuwsbrief is gevuld met eindejaarsberichten. U leest over de nieuwe
ontwikkelingen naar aanleiding van
het Belastingplan 2010.
Kantoornieuws
Wij lopen als kantoor voorop als het
gaat om automatisering. Tenminste,
zolang het werkverbetering en
efficiency inhoudt en dus een lagere
rekening voor u.
De laatste tijd is er veel nieuws over
Horizontaal Toezicht, Convenanten,
XBRL, SBR. Dit heeft allemaal met
elkaar te maken.
Wij houden dit nauwlettend in de
gaten. Sterker nog, in onze software
is XBRL (nu SBR genaamd) al
standaard ingebed.
Horizontaal toezicht houdt in dat
wij grotendeels de controle van de
Belastingdienst moeten overnemen.
Als dit voor u rendabel uitpakt,
zullen we hier zeker in meegaan.
Verder, veel leesplezier en goede
zaken toegewenst!
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Gebruikelijk loon dga in 2009 en 2010
mag worden verlaagd
Het is toegestaan het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in
2009 en 2010 te verlagen. Vanwege de ernst van de huidige economische teruggang,
heeft staatssecretaris De Jager tijdelijk een versoepelde regeling ingesteld.
Bij het ondernemen vanuit de eigen bv
is de daarin werkende aandeelhouder
fiscaal verplicht om een ‘gebruikelijk
loon’ in aanmerking te nemen, alsof hij
een onafhankelijk werknemer is van zijn
eigen bv. In jaren dat de bv minder goed
draait, is het normaal gesproken niet
toegestaan om het gebruikelijk loon te
verlagen. Hiervoor wordt als argument
aangevoerd dat gewone werknemers in
mindere jaren ook geen salarisverlaging
hoeven te accepteren.
Tijdelijke regeling door economische
situatie
De huidige economische malaise is voor
staatssecretaris De Jager echter reden
genoeg om tijdelijk toch een versoepelde
regeling in te stellen. Het gebruikelijk
loon in 2009 en 2010 mag worden
verlaagd naar evenredigheid van de omzet
in deze jaren ten opzichte van het eerste
halfjaar van 2008.
Voorbeeld
Stel, uw bv draaide in de eerste helft van
2009 50 procent minder omzet dan in
de eerste helft van 2008. U mag dan het
gebruikelijk loon in 2009 met 50 procent

verlagen ten opzichte van 2008. Over de
eerste helft van 2010 mag u het gebruikelijk loon in eerste instantie gelijk houden
aan dat in 2009 (u heeft immers nog geen
omzetcijfers over deze periode).
Het is niet toegestaan om meer geld op
te nemen uit de bv dan het verlaagde
gebruikelijk loon. Doet u dit wel, dan
zal de fiscus niet akkoord gaan met de
verlaging. Overigens is de uitkomst van
bovenstaand voorbeeld niet dwingend,
bijvoorbeeld als andere omstandigheden
nopen tot de conclusie dat een nóg lager
gebruikelijk loon van toepassing is.
Overleg tijdig met ons als dit bij u speelt! •

Let op: goedkoper wonen na 2009 in veel gevallen
fiscaal minder aantrekkelijk!
dit voorbeeld € 150.000 in plaats van
€ 200.000, zodat de rente in verband
met de overige € 100.000 niet voor
renteaftrek in box 1 in aanmerking komt.
Afsluitkosten
Daar staat wel wat tegenover. Met ingang
van 2010 mogen namelijk de afsluitkosten (in verband met de financiering van
de nieuwe woning) tot de fiscaal erkende
eigenwoningschuld gaan behoren mits
meegefinancierd. Toch zal het vervallen
van de goedkoperwonenregeling al snel
per saldo nadelig uitpakken.

De goedkoperwonenregeling komt te
vervallen. Dit heeft gevolgen voor de
fiscaal aftrekbare hypotheekrente. Graag
lichten wij de regeling toe.
Vanaf 1 januari 2004 is de mogelijkheid
beperkt om de betaalde hypotheekrente
voor de eigen woning fiscaal in aftrek
te brengen. Kern van de beperking:
wordt een oude eigen woning met winst
verkocht (gemeten ten opzichte van het
nog openstaande bedrag van de lening
voor die oude woning)? Dan dient deze
winst in de nieuwe woning te worden
geïnvesteerd. Dit heet de ‘bijleenregeling’.
Alleen indien u voor de aankoop van de
nieuwe woning meer geld nodig heeft
dan de verkoopwinst op de oude woning,
kunt u voor dit meerdere een lening afsluiten. Over dit deel is de verschuldigde
rente fiscaal aftrekbaar. Indien u voor
de hele aankoopsom een hypothecaire
lening afsluit, dan wordt het gedeelte
van het bedrag dat overeenkomt met de
verkoopwinst op de oude woning door
de fiscus niet als eigenwoningschuld
aangemerkt. Dit is een box 3 schuld.
Op deze regeling geldt tot en met 2009
één gunstige uitzondering: de goedkoperwonenregeling. Dit houdt in dat de
eigenwoningschuld van de oude woning

het minimumbedrag is van de eigenwoningschuld op de nieuwe woning.
Goedkoperwonenregeling vervalt
Met ingang van 2010 komt de goedkoperwonenregeling echter te vervallen. Dit
betekent dat de eigenwoningschuld op
de nieuwe woning heel goed onder die
op de oude kan komen te liggen, wat
een aanzienlijk verschil betekent voor de
fiscaal aftrekbare rente.
Voorbeeld verschil in 2009 en 2010
Een eigen woning waarvoor een eigenwoningschuld van € 200.000 geldt,
wordt verkocht voor € 300.000. Door
deze verkoop wordt een eigenwoningreserve (‘overwaarde’) van € 100.000
gevormd. Vervolgens wordt een nieuwe
eigen woning gekocht voor € 250.000,
waarvoor de aankoopsom geheel wordt
geleend. Van deze gefinancierde aankoopsom kan door de werking van de
hoofdregel van de bijleenregeling slechts
€ 250.000 - € 100.000 = € 150.000 als
eigenwoningschuld worden aangemerkt.
Op grond van de goedkoperwoningregeling bedraagt deze € 200.000. In
verband met de overige € 50.000 is geen
renteaftrek in box 1 mogelijk. Als de
goedkoperwonenregeling in 2010 vervalt,
wordt de nieuwe eigenwoningschuld in

Mocht u momenteel bezig zijn met de
(mogelijke) aankoop van een nieuwe
woning, neemt u dan gerust contact
met ons op. Samen bekijken we hoe een
mogelijke aankoop voor u fiscaal het
meest voordelig uitpakt. •

Behoefte aan goedkopere medewerkers?
Vanaf 1 januari 2010 wordt het
voor werkgevers aantrekkelijker om
jongeren voor een ‘kleine baan’ aan
te nemen. Deze banen worden dan
namelijk vrijgesteld van premieheffing
voor de werknemersverzekeringen en
van de inkomensafhankelijke bijdrage
voor de Zorgverzekeringswet. Ook
wordt voor kleine banen per 2011
de loonheffing op nul procent gezet.
De jongere hoeft dus op termijn geen
Tj-biljet meer in te vullen om teveel
betaalde loonheffing terug te krijgen.
We spreken van een kleine baan
wanneer de werknemer jonger is dan
23 jaar en het loon lager is dan een
voor die leeftijd geldende loongrens.
Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van € 600 per maand. •

Kredietgaranties
en -subsidies
overzichtelijk
bijeen
Het Ministerie van Economische Zaken
(EZ) heeft alle regelingen en subsidies
voor ondernemers in een overzichtelijk
boekje gezet. Het boekje – te downloaden
op www.ez.nl – biedt een compleet overzicht van regelingen en subsidies die
beschikbaar zijn. Ook staan de (tijdelijk)
verruimde regelingen in verband met de
economische crisis er in.
Per 1 januari 2009 heeft EZ haar subsidieregeling voor een belangrijk deel gestroomlijnd en geharmoniseerd. De zeven samenhangende pakketten zijn:
1. Starten Groeien en Overdragen van
ondernemingen
2. Innoveren
3. Internationaal Ondernemen
4. Sterktes in Innovatie
5. Energie en Duurzaamheid
6. Sterktes in de Regio
7. Internationaal Excelleren •

Uw administratie
van 2002 en
eerder opruimen?
Ondernemingen hebben een wettelijke
bewaarplicht voor administraties van
zeven jaar. In 2010 kunt u de administratie van 2002 en voorgaande jaren
dus vernietigen. Maar let op: voor
specifieke situaties (bijvoorbeeld bij
onroerende zaken) is de bewaarplicht
voor administraties negen jaar! Neem
bij twijfel contact met ons op voordat u
uw administratie definitief vernietigt. •

Versneld afschrijven ook
mogelijk in 2010 en 2011
De Regeling willekeurige afschrijving
– de tijdelijke maatregel om bepaalde
investeringen versneld af te schrijven
– wordt met één jaar verlengd. Door
de verlenging kan een bedrijf investeringen die gedaan zijn in 2010, in twee
jaar afschrijven: maximaal 50 procent
in 2010 en 50 procent in 2011.

Let op: taxi’s en zeer zuinige personenauto’s vallen wel onder de regeling.
Onder een ‘zeer zuinige personenauto’
verstaat men een diesel- of een nietdieselauto met een CO2-uitstoot van
maximaal resp. 95 gr/km en 110 gr/km. •

Voorwaarden:
• Het bedrag van de willekeurige
afschrijving kan niet hoger zijn dan
het bedrag dat voor de investeringsverplichting is betaald.
• De belastingplichtige moet het
bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012
in gebruik nemen.
• De maatregel geldt alleen in 2010
voor investeringen in nieuwe
bedrijfsmiddelen (dus geen
tweedehands) en kent enkele uitzonderingen.
Uitzonderingen
Voor de regeling komen niet in aanmerking:
• grond-, weg- en waterbouwkundige
werken
• dieren
• immateriële activa (waaronder
software)
• bromfietsen, motorrijwielen en
personenauto’s

Hogere mkb-winstvrijstelling en
geen urencriterium
Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, profiteert u volgend jaar
van een hogere mkb-vrijstelling. De
vrijstelling in 2010 bedraagt 12 procent
(tegenover 10,5 procent in 2009).
Daarnaast is het met ingang van 2010
niet meer nodig om aan het urencrite-

rium te voldoen om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen. Meer
ondernemers krijgen dus recht op een
(hogere) vrijstelling dan in voorgaande
jaren. Misschien geeft dit voor u de
doorslag om in 2010 ondernemer te
worden? •

Belastingvrij schenken aan
(klein)kinderen en goede doelen
Fiscaal aantrekkelijk schenken: hoe zat
het ook al weer? De regels, bedragen en
vrijstellingen voor 2009 op een rij.
Uw kinderen en kleinkinderen
Aan uw kind mag u in 2009 € 4.556
vrijgesteld schenken, ongeacht zijn of
haar leeftijd en burgerlijke staat. Als
uw kind tussen de 18 en 35 jaar oud
is, geldt een eenmalige schenking vrij
van schenkingsrecht van € 22.760. U
moet dan bij de aangifte wel een beroep

KIA wordt verruimd
Het kabinet wil ondernemers aanmoedigen om te (blijven) investeren.
Daarom is in het Belastingplan 2010
aangegeven dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt verruimd. Het maximale percentage van
de KIA wordt verhoogd van 25 naar
28 procent.
De KIA is bedoeld om investeringen
van een beperkte omvang te bevorderen en is dan ook vooral gericht op
het midden- en kleinbedrijf. Er bestaat
recht op KIA vanaf investeringen van
€ 2.200. Een maximale aftrek is voortaan mogelijk bij een investering van
€ 54.000 tot € 100.000. Daarnaast
geldt nu een maximum investeringsbedrag van € 300.000 om voor aftrek in
aanmerking te komen (voorheen was
dit € 240.000).
Twee voorbeelden om het gevolg te
verduidelijken
• In de nieuwe situatie bedraagt bij
een investering van € 50.000 de
investeringaftrek € 14.000 (nu is
de aftrek € 10.500).
• Bij een investering van € 250.000
zou op dit moment geen aftrek
mogelijk zijn. In de nieuwe situatie
bedraagt de aftrek € 3.780. •

doen op de verhoogde vrijstelling. Deze
verhoogde vrijstelling geldt eveneens als
uw kind 35 jaar of ouder is, maar diens
echtgenoot/echtgenote nog wel tussen de
18 en 35 jaar is.
U mag ieder kleinkind (en trouwens
iedereen die niet aan u verwant is) in 2009
€ 2.734 vrij van schenkingsrecht schenken.
Let op het volgende
• U kunt in een kalenderjaar meerdere
keren aan dezelfde persoon schenken.
Het schenkingsvrije bedrag geldt
echter per jaar dus voor het bepalen
van het schenkingsvrije bedrag
worden de schenkingsbedragen bij
elkaar opgeteld.
• Echtgenoten (mits niet van tafel en
bed gescheiden) die schenken, worden
voor de heffing van het schenkingsrecht als één en dezelfde persoon
gezien. Dit betekent dat zij samen
per saldo slechts eenmaal per jaar het
schenkingsvrije bedrag aan een kind
kunnen schenken.
Goede doelen
Charitatieve instellingen, kerken en
dergelijke kunt u met alle bedragen

vrij van schenkingsrecht ondersteunen.
Hierbij geldt geen maximumbedrag, mits
er wordt voldaan aan de voorwaarde dat
de verkrijging ten nutte van het algemeen
belang komt.
Overigen
Iedere andere partij dan hiervóór vermeld,
mag in 2009 tot € 2.734 van u ontvangen
zonder schenkingsrecht te betalen. Indien
u meer schenkt dan deze € 2.734, dan
is hierover niet meer schenkingsrecht
verschuldigd dan 75 procent van het
bedrag dat boven de vrijstelling uitgaat.
Bijvoorbeeld: bij een schenking van
€ 4.000 aan een derde zou maximaal
75 procent x (€ 4.000 - € 2.734) =
€ 949 aan schenkingsrecht verschuldigd
zijn, wat minder is dan het bedrag dat
verschuldigd zou zijn als in het geheel
geen vrijstelling van toepassing was
(41 procent x € 4.000 = € 1.640).
Let op
De nieuwe Successiewet wordt op het
moment van schrijven behandeld in
de Tweede Kamer. Afhankelijk van de
grootte van het schenkingsbedrag is het
soms aantrekkelijker in 2009, en soms
in 2010, te schenken. Hoewel de wet
nog officieel moet worden goedgekeurd,
adviseren wij u nog dit jaar contact met
ons op te nemen als u van plan bent een
schenking te doen. •

Seizoenswerkers
mogen sneller aan
de slag

Financieringsovereenkomsten bij
dga-pensioen
Stel, u heeft als directeur-grootaandeelhouder (dga) uw pensioenvoorziening ondergebracht bij een bv waarmee u geen dienstverband heeft. Er is dan sprake van een
zogenaamde extern-eigen beheer situatie. In een dergelijk geval dient er een financieringsovereenkomst te zijn tussen de ‘werkgever-bv’ en de bv waar de voorziening
is ondergebracht.
In de financieringsovereenkomst staat
onder andere vermeld op welke wijze
de jaarlijkse last (premie of koopsom)
voor de werkgever-bv berekend dient
te worden.
Aanpassing van financieringsovereenkomsten
De Hoge Raad en het Ministerie van
Financiën hebben zich nu uitgesproken
over de manier waarop de financiering
plaats moet vinden tussen de bv’s in het
geval van open geïndexeerde pensioenaanspraken.
Er is sprake van ‘open’ indexatie, indien
in de pensioenbrief wel het voornemen

tot het uitkeren van geïndexeerde
pensioenen is opgenomen, maar dat
eerst op de pensioendatum over het
niveau van deze indexatie wordt beslist.
De Belastingdienst zal schriftelijk
overeengekomen financieringsovereenkomsten waarbij sprake is van een
waardeoverdracht tegen een netto
rekenrente van 4 procent tot uiterlijk
eind 2010 eerbiedigen. Tot die tijd
dienen dus alle financieringsovereenkomsten gescreend en merendeels
aangepast te worden. Neem contact
met ons op indien bovenstaande
situatie op u als dga van toepassing is. •

Nieuwe website over e-factureren
Elektronisch factureren gaat razendsnel.
Het kost bovendien geen papier, porti,
envelop enzovoorts. Daarnaast zijn er
nog veel meer praktische voordelen ten
opzichte van het versturen van facturen
via de post of de fax. Veel ondernemers
zijn dan ook al overgestapt op e-factureren, anderen overwegen het zeker
spoedig te gaan doen.

Om het elektronisch factureren in
Nederland zo breed mogelijk van de
grond te krijgen, heeft staatssecretaris
De Jager van Financiën de website
www.e-factureren.info geopend. Deze
website bevat veel praktische informatie,
handreikingen en tips over e-factureren.
Zowel voor ondernemers als voor financiële professionals. •

Het kabinet wil het mogelijk maken
dat seizoenswerkers van buiten de EU
voortaan weer een nieuwe tewerkstellingsvergunning krijgen als zij minimaal
14 weken niet in Nederland hebben
gewerkt. Nu is de (wacht)periode nog
28 weken.
Werkgevers die vaak seizoenswerkers
nodig hebben (bijvoorbeeld in de landen tuinbouw) kunnen zo sneller hun
voormalige werknemers weer aannemen.
Doordat seizoenswerkers 14 weken niet
werken, wordt voorkomen dat zij WWrechten opbouwen. De ministerraad heeft
ermee ingestemd dat het wetsvoorstel
van minister Donner van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid voor advies aan de
Raad van State wordt gezonden. •

Wijzigingen btw-wetgeving in 2010 in EU
Met ingang van 1 januari 2010 treden drie
wijzigingen in werking met betrekking
tot Europese btw-wetgeving. De eerste
wijziging betreft de levering van de
dienst, de tweede is de procedure voor
de btw-teruggave en ten slotte zijn er wat
administratieve wijzigingen.
De eerste wijziging die op 1 januari ingaat
betreft de plaats van de levering van de
dienst: de ondernemer die een dienst
afneemt, geeft de btw aan in eigen land.
Deze regeling geldt voor de levering
van diensten business-to-business. Een
aantal diensten zijn uitgezonderd van deze
regeling. Het betreft diensten die te maken
hebben met:
• onroerend goed (bijvoorbeeld onderhoud);
• restaurant en cateringdiensten;
• personenvervoer;
• cultuur, sport, ontspanning, wetenschap en onderwijs;
• diensten geleverd aan consumenten;
• telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten;
• langs de elektronische weg verrichte
diensten.

In het geval van de levering van diensten
van business-to-consumer, blijft de plaats
van de btw-aangifte het land waar de
aanbieder van de dienst is gevestigd.
De tweede wijziging betreft de procedure
voor de btw-teruggave. Voortaan kan btw
die betaald is in een andere EU-lidstaat,
bij de Nederlandse belastingdienst
worden teruggevraagd. Deze procedure
verloopt elektronisch. Indien buitenlandse
belastingdiensten de teruggave te laat betalen, moeten deze een rentevergoeding
aan de ondernemer betalen. Daarnaast
gelden nieuwe minimumbedragen voor
het terugvragen van de btw.
Ten slotte is er een aantal administratieve
wijzigingen: de opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties voor goederen en
diensten) vervangt de opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen, alleen voor
goederen). Dienstverleners dienen een
opgaaf ICP te doen. Daarnaast moeten
leveranciers van goederen maandelijks
een opgave ICP doen als de omzet per
kwartaal meer dan € 100.000 is. •

Verstrekking
VAR’s voortaan
automatisch
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
moest tot voor kort elk jaar opnieuw bij
de Belastingdienst worden aangevraagd.
Vanaf heden gaat de fiscus de VAR’s
echter automatisch afgeven, waardoor
de administratieve last voor ondernemers en freelancers aanzienlijk wordt
verlicht.
Alle soorten van de VAR komen voor
automatische verstrekking in aanmerking. Oftewel: de VAR-dga, de VAR-wuo,
de VAR-loon en de VAR-row.
Voor het automatisch verstrekken van de
VAR gelden wel de volgende voorwaarden:
• Er moet minstens drie jaar achter
elkaar een VAR zijn aangevraagd door
de zelfstandige zonder personeel.
• De VAR moet iedere keer voor hetzelfde soort werk zijn aangevraagd
(het werk dient ook telkens onder
vergelijkbare omstandigheden te
worden uitgevoerd).
• De fiscus moet steeds eenzelfde soort
VAR hebben afgegeven.

Laag btw-tarief schilderen ook
geldig voor twee jaar oude huizen
Eerder dit jaar is het btw-tarief voor schilder- en stukadoorswerk verlaagd van
19 procent naar 6 procent voor huizen van vijftien jaar en ouder. Deze regel geldt nu
ook voor huizen van twee jaar of ouder!
Niet alleen schilders- of stukadoorsbedrijven profiteren hiervan. Ook aannemers, klusbedrijven en dergelijke die
(onderdelen van) het werk uitvoeren,
mogen het lage btw-tarief hanteren.
Ook behangwerk valt onder het lage
btw-tarief van 6 procent. Het behang zelf
valt onder het tarief van 19 procent. Bij
de berekening moet er dus een splitsing
plaatsvinden tussen de voorbereidende
werkzaamheden en het aanbrengen van
het behang enerzijds (6 procent) en de

levering van het behang anderzijds (19
procent).
Nu al profijt
De regel is onderdeel van het Belastingplan 2010 en treedt dus officieel op
1 januari 2010 in werking. U kunt er
echter nu al van profiteren, aangezien
staatssecretaris De Jager van Financiën
heeft bepaald dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat per 15 september
2009. •

De verklaringen zijn als het goed is vóór
1 september 2009 verstrekt. Heeft u nog
geen VAR voor 2010 ontvangen? Dan
voldoet u waarschijnlijk niet aan de
voorwaarden om automatisch een VAR te
krijgen. U kunt het formulier in dat geval
via (de website van) de Belastingdienst
aanvragen. •

Octrooibox wordt
innovatiebox met
lager belastingtarief

Bespaar geld door uw
vermogensbestanddelen pas
in 2010 te verkopen
Bent u van plan vermogensbestanddelen te verkopen uit box 1 (bijvoorbeeld een eigen woning) of box 2
(bijvoorbeeld aandelen van de eigen
bv)? Dan is het fiscaal gezien raadzaam
om dit ná 1 januari 2010 te doen.
Drie redenen om vermogensbestanddelen na 2010 te verkopen:
1. De vermogensrendementsheffing in
box 3 wordt gebaseerd op het gemiddelde van twee peildata: 1 januari en
31 december (met ingang van 2011
blijft overigens alleen 1 januari over
als peildatum). Verkoopt u bijvoorbeeld nog dit jaar een eigen woning?
Dan wordt de ontvangen koopsom
op 31 december bij uw vermogen
in box 3 geteld en betaalt u dus een
ongunstiger belastingtarief (behalve
als het geld voor 31 december alweer
in een andere woning is geïnvesteerd).
2. De verkoop van een eigen woning
kan leiden tot de vorming van een
(fiscaal nadelige) eigenwoningreserve. Als een eigenwoningreserve
ná 2009 gevormd wordt, dan kent
deze een kortere vervaltermijn
(drie jaar) dan als deze nog ín 2009
gevormd wordt (vijf jaar). Een
extra reden dus om, als u uw eigen

woning wilt verkopen, hiermee te
wachten tot 2010. Uiteraard kunnen
er niet-fiscale redenen bestaan om
een eigen woning toch voor 1 januari
te verkopen, maar weegt u deze dan
goed af tegen de fiscale nadelen.
3. Bij de verkoop van aanmerkelijkbelang-aandelen (én het uitkeren van
dividend hierop!) wordt de hierover
verschuldigde inkomstenbelasting
vanaf 1 juli van het jaar van verkoop
berekend. Dat kan erg ongunstig uitwerken. In het extreemste geval moet
iemand die op 31 december 2009
zijn aanmerkelijkbelang-aandelen
verkoopt (en dus op die dag pas recht
krijgt op de verkoopopbrengst),
heffingsrente over de inkomstenbelasting over de verkoopwinst betalen
met ingang van 1 juli 2009. Als hij
met deze verkoop gewacht had tot
1 januari 2010, zou hij pas heffingsrente verschuldigd zijn geweest
vanaf 1 januari 2011! Met ingang
van 2010 verschuift namelijk het
moment vanaf wanneer heffingsrente
wordt berekend weer naar 1 januari
van het volgende jaar. Aangezien de
heffingsrente al enige tijd rond de
3 procent schommelt, kan dat een
fikse besparing opleveren. •

Innovatie is belangrijk voor de versterking van de concurrentiepositie van
Nederland. De overheid wil dat ons land
ook in de toekomst aantrekkelijk blijft
voor innovatieve ondernemers. Daarom
vormt zij de huidige octrooibox om naar
een innovatiebox, met een nog lager
belastingtarief van 5 procent.
De octrooibox is van oudsher een
speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Voordelen die in deze
box vallen, worden nu belast tegen een
tarief van 10 procent in plaats van het
toptarief van 25,5 procent.

Wat wijzigt er?
Het lagere tarief van 5 procent in plaats
van 10 procent is niet het enige dat
verandert. Voortaan mogen namelijk alle
winsten behaald met innovatieve activiteiten onder dit 5 procentstarief worden
geschaard. Er bestaat dus geen drempel
meer van viermaal de voortbrengingskosten (voor octrooi-activa) of van
€ 400.000 (voor S&O-activa). Door deze
versoepelingen wordt de innovatiebox
nog aantrekkelijker voor bijvoorbeeld
software en bedrijfsgeheimen.
Het nadeel dat verliezen op innovatieve
activiteiten alleen tegen het verlaagde
tarief in aftrek komen, is voor de jaren
2009 en 2010 al verzacht. Voor deze
jaren kunnen die verliezen namelijk
tegen het normale tarief van 25,5 procent
worden verrekend. Wordt hierna alsnog
winst gemaakt met deze activiteiten? Dan
zullen de in aftrek gebrachte verliezen
uiteraard wel eerst moeten worden
ingelopen voordat de winsten onder de
innovatiebox kunnen vallen. •

Tijdelijke verruiming
verliesverrekening
vennootschapsbelasting

2010: laatste kans voor extra
verruiming WBSO!
Begin 2009 heeft het kabinet de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
(WBSO) fors verruimd. Voor 2010 is er wéér een extra verruiming aangekondigd.

Om de liquiditeit van ondernemers te
vergroten, maakt staatssecretaris De
Jager een tijdelijke verruiming van de
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (‘carry back’) mogelijk. Dit
houdt in dat de mogelijkheid tot huidige
terugwenteling van verliezen van één jaar
tijdelijk wordt verlengd tot drie jaar. In
ruil hiervoor wordt de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen
jaar ingekort tot zes jaar. Deze maatregel
gaat gelden voor de belastingjaren 2009
en 2010. •

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee innovatieve ondernemers hun loonkosten voor Speur- &
Ontwikkelingswerk (S&O) danig kunnen verlagen. Spendeert uw organisatie
tijd aan het ontwikkelen of verbeteren
van een product of productieproces?
Dan is het zaak dat u zo spoedig
mogelijk een aanvraag indient. In
2009 hebben vele anderen met succes
geprofiteerd van de extra financiële
steun.
De aangekondigde extra verruiming
met ingang van 2010 is vermoedelijk
de laatste kans om gebruik te maken
van deze laagdrempelige loonkostenverlager. Naar verwachting wordt vanaf
2011 het klassieke budget van de WBSO
2008 weer van kracht. Voor 2010 is het
belangrijk om te onthouden dat ieder
S&O-uur in beginsel netto € 14,50
waard is. Overleg met ons om te kijken
wat uw potentiële WBSO-opbrengst zal
zijn. •

Terugwenteling
lijfrentepremies
komt te vervallen
Momenteel bestaat de mogelijkheid om
in de inkomstenbelasting vóór 1 april
betaalde (bancaire) lijfrentepremies te
verrekenen met het belastbaar inkomen
van het vorige jaar (terugwenteling). Deze
mogelijkheid vervalt per 1 januari 2011.
Houdt u hier rekening mee als u een
premiebetalende lijfrentepolis bij een
verzekeraar heeft of een lijfrenterekening

bij een bank. Zeker als de premievervaldatum tussen 1 januari en 1 april ligt,
kunt u dan eventueel nog tijdig actie
ondernemen. Wij ondersteunen u hierbij
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uiteraard graag. Voor omzetting van de
stakingswinst en de oudedagsreserve
voor ondernemers in een (bancaire) lijfrente blijft terugwenteling wel mogelijk. •
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