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geachte lezer...
Het jaar 2011 ligt al weer bijna
achter ons. Wat is belangrijk om

Voor de ondernemer en de BV

dit jaar nog te regelen? Welke

Schrijf uw bedrijfsmiddelen nu
nog versneld af

veranderingen zijn er voor 2011 te
verwachten? U leest het in deze
speciale nieuwsbrief vol eindejaarstips.

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 afschrijvingsmogelijkheid 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.

Neemt u voor meer informatie
gerust contact met ons op. Wij
nemen graag met u door of er
actie gewenst is in uw situatie.

Kijkt u ook eens op onze geheel
vernieuwde website www.acmo.com!

Veel leesplezier en goede zaken
toegewenst!

Sinds 2009 kunt u investeringen in
nieuwe bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. 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 voortbrengingskosten 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 bestelauto gekocht, volledig betaald en in
gebruik genomen. De aanschafprijs van

Let op!
De regeling geldt niet voor alle investeringen. 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 bedrijfsmiddelen.
Tip!
Investeer nog dit jaar in een kwalificerend bedrijfsmiddel en benut het
voordeel van de versnelde willekeurige
afschrijving. U dient het bedrijfsmiddel
uiterlijk vóór 1 januari 2014 in gebruik
te nemen! •
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Correcties btw-aangifte

Dien een verzoek om middeling in

In de laatste btw-aangifte over 2011
verwerkt u de correctieposten over het
afgelopen jaar. Hierin dient u de correcties 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.

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

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, bijvoorbeeld een brief van de curator. •

Voor de ondernemer

Profiteer in 2011
van de hogere
reservering FOR
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 belastingvrije 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. •

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

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 interessant bij sterk wisselende inkomens.
Het middelingsverzoek moet u indienen
binnen zesendertig maanden nadat
alle drie de aanslagen onherroepelijk
vaststaan. U mag wel zelf het middelingstijdvak kiezen. Kalenderjaren kunt u
daarbij maar één keer in een middelingstijdvak betrekken.
Tip!
Wordt u met sterk wisselende inkomsten geconfronteerd? Middeling kan u
dan een financieel voordeel opleveren.
De belastingteruggave wordt verleend
indien en voor zover het verschil
tussen de eerder vastgestelde en herrekende belasting- en premiedruk meer
dan € 545 bedraagt. Kortom: de eerste
€ 545 krijgt u helaas niet terug! •
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Pas kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe
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 profiteren 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

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 CO2-uitstoot van
maximaal 95 gram per kilometer
(diesel) of een auto met een CO2uitstoot van maximaal 110 gram per
kilometer (niet-diesel). •
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Administreer uw
ondernemingsuren
Werkt u in 2011 minimaal 1.225 uren
voor uw onderneming(en)? En bent
u bovendien meer dan 50% van uw
werkzame tijd in uw bedrijf bezig?
Dan komt u in aanmerking voor de
ondernemersaftrek. U heeft recht op
de zelfstandigenaftrek, eventueel
verhoogd met een extra aftrek van
€ 2.123 voor ‘starters’, de aftrek
voor speur- en ontwikkelingswerk,
de meewerkaftrek, de startersaftrek
bij arbeidsongeschiktheid alsmede
de stakingsaftrek.
Let op!
Leg de tijd die u besteedt aan uw
onderneming goed vast. Het gaat
hierbij om alle tijd die u besteedt aan
werkzaamheden die (in)direct gericht
zijn op de zakelijke belangen van uw
onderneming(en). Denk bijvoorbeeld
aan reistijd en acquisitie. Ook de
zakelijk verrichte activiteiten die niet
direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan
zijn het beheren van uw website en
het verzorgen van uw administratie.
Het urencriterium geldt ook als u
parttime onderneemt.

Verlies? Denk aan de verruimde
achterwaartse verliesverrekening!

Heeft u in 2011 verlies gedraaid met
uw bv? Dit jaar nog kunt u uw voordeel
doen door te kiezen voor de verlengde
achterwaartse verliesverrekening
(carry back van verliezen). In de aangifte
vennootschapsbelasting 2011 kunt u er
nog voor kiezen het verlies over 2011 te
verrekenen met het positieve belastbare
bedrag over 2008, 2009, 2010 en 2012
tot en met 2017. Voor de jaren 2008 tot
en met 2010 kan per jaar niet meer dan
€ 10 miljoen van het verlies over 2011
worden verrekend.
Voorbeeld
In 2007 behaalde een bv een winst van
€ 40.000. In het jaar 2008 leed de bv een
verlies van € 30.000. In 2009 en 2010
maakte de bv een winst van € 45.000
en 60.000. Voor het lopende jaar (2011)
wordt een verlies geleden van € -90.000,
terwijl over 2012 het verlies daalt naar
€ -20.000.

Let op!
Door in het voorbeeld voor 2011 nog te
opteren voor de verlengde achterwaartse
verliesverrekening, kan de bv het verlies
van € -90.000 geheel verrekenen. Het
verlies over 2012 kan niet meer verrekend
worden met de (nog resterende) winst
2010 ad € 15.000. Wel kan het verlies
2012 met toekomstige winsten worden
verrekend. Vanaf het jaar 2012 herleven
namelijk voor de vennootschapsbelasting
weer de normale termijnen van verliesverrekening. Dit houdt in dat het verlies van
de bv over 2012 nog maar verrekend kan
worden met de winst van het voorafgaande jaar (2011) en negen volgende
jaren (2013 tot en met 2021).
Tip!
Raadpleeg uw adviseur over de mogelijkheden om nog dit jaar optimaal gebruik
te maken van de verruimde verliescompensatiemogelijkheid. •

De verliesverrekening vindt op de volgende manier plaats:

Tip!
Bent u (startperiode vermelden)
een startende ondernemer? Dan
bent u vrijgesteld van de 50%-eis.
U moet nog wel voldoen aan de
eis van 1.225 uren. •
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Schaf vóór
1 juli 2012
zuinige leaseauto aan
Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor
zuinige auto’s gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde CO2-waarden worden
verder aangescherpt.
De staatssecretaris van Financiën heeft
het toekomstige beleid toegelicht aan de
hand van een tweetal situaties:
1. U schaft vóór 1 juli 2012 een zuinige
auto aan.
Op basis van de voorgestelde wettekst
blijft u profiteren van de lage bijtelling
van 14% of 20%. Voorwaarde is wel dat
de auto voor 1 juli voor het eerst op
naam is gesteld en onafgebroken voor
en vanaf 1 juli ter beschikking staat.
Zolang de auto maar niet van eigenaar
verandert dan wel aan dezelfde persoon
ter beschikking blijft staan, blijft de lage
bijtelling van toepassing.
2. U schaft na 1 juli 2012 een zuinige
auto aan.
In deze situatie kunt u gedurende 60
maanden profiteren van de lage bijtelling.
Na de periode van 60 maanden geldt
voor u het bijtellingspercentage volgens
de criteria die op dat moment van kracht
zullen zijn.
Let op!
Bent u van plan een zuinige auto van de
zaak aan te schaffen? Wij adviseren u dit
te doen vóór 1 juli 2012. Let wel op dat
het krijgen van een auto op kenteken
enige tijd kan duren. Zorg er dus voor dat
u uw auto vóór 1 juli 2012 op kenteken
krijgt. Daarnaast benadrukken we dat
de voorgestelde regeling complex is en
diverse bijzondere bepalingen bevat.
Neem met ons contact op voor de in uw
situatie geldende regels. •
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Maak tijdig gebruik van kredietgarantieregelingen
Sinds de crisis is het voor veel bedrijven
lastig om aan kredieten te komen. Om de
kredietverlening te vergemakkelijken en
het risico voor banken te beperken, heeft
de overheid twee regelingen ingevoerd:
de Garantie Ondernemingsfinanciering
(GO-regeling) en het Besluit Borgstelling
MKB kredieten (BBMKB-regeling). De regeling zou eigenlijk per 1 januari 2012 komen
te vervallen, maar de overheid heeft extra
ondersteuning voor kredietverlening toegezegd. Het budget voor de kredietgarantieregeling wordt verhoogd van € 765 miljoen
naar € 1 miljard. Ook wordt de regeling
verlengd.
Over de regelingen
De GO-regeling helpt (middel)grote
ondernemingen bij het aantrekken van
bankleningen en bankgaranties met een
overheidsgarantie van 50%. Een banklening of bankgarantie bedraagt minimaal
€ 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen
per onderneming. De BBMKB-regeling
is bedoeld voor ondernemingen in het
midden- en kleinbedrijf met maximaal
250 werknemers met een jaaromzet tot
€ 50 miljoen. Ze geldt ook voor veel

vrijberoepers. Bij de BBMKB-regeling
staat de overheid borg tot € 1,5 miljoen.
De BBMKB-regeling biedt u als ondernemer of bv extra steun. Bijvoorbeeld als
u wilt ondernemen in het buitenland, als
uw investering bestemd is voor technologische innovatie of bodemsanering of
als u een startende ondernemer bent.
Let op!
De kredietgarantieregelingen zijn gekoppeld aan budgetten van de overheid.
Als de extra budgetten, die nu zijn vrijgemaakt door de overheid, op zijn, is het
nog maar de vraag of de regelingen voor
nieuwe of lopende aanvragen nog worden
gehonoreerd. Wees er dus snel bij!
Tip!
Voor startersleningen tot maximaal
€ 250.000 staat de overheid borg
voor 80%. Heeft u als ondernemer
of zelfstandige zonder personeel een
lening nodig om uw bedrijf te starten
of uit te breiden? Dan kunt u ook
terecht bij Qredits (www.qredits.nl)
voor zakelijke leningen tot maximaal
€ 50.000. •

Voor de dga

Waardeer oninbare vordering op uw bv af
minder waard wordt, kunt u afwaarderen
ten laste van uw resultaat uit overige
werkzaamheden. Dit verlies kunt u
wellicht verrekenen met ander positief
inkomen uit werk en woning in box 1.

Heeft u een vordering op uw eigen bv
waarin u een aanmerkelijk belang heeft?
Dan wordt u in fiscaal opzicht gezien
als resultaatgenieter. Een vordering die

Tip!
Denk eraan dat u zakelijk handelt als
u geld uitleent aan uw bv. Sluit een
goed contract (dat is overigens ook
verplicht) en neem zakelijke rente- en
aflossingsvoorwaarden op. •
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Benut nog dit jaar uw zelfstandigenaftrek!
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).

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 geplande investeringen te vervroegen. •

Voor de dga

Verlaging van uw gebruikelijk loon?

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 liggen. Bijvoorbeeld als uw werkzaamheden
(in hoedanigheid van werknemer) zich
beperken tot louter vermogensbeheer ten
behoeve van een beleggings-, pensioenof 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. •
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Beloon uw
meewerkende partner
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 ondernemingswinst. 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 mkbwinstvrijstelling;
- 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! •
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Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen

Vraag S&Oaftrek aan
Als zelfstandig ondernemer heeft u
onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek. U moet dan
minimaal in het jaar 1.225 uur aan uw
onderneming besteden. Daarnaast dient
u in het jaar in totaal op jaarbasis meer
dan 500 uur te spenderen aan S&O-werk
waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2011 bedraagt de S&O-aftrek
€ 12.104.
Tip!
Bent u in de afgelopen vijf jaar gestart
als ondernemer? En heeft u in deze
periode voor ten hoogste twee jaar
een S&O-verklaring ontvangen? Dan
wordt uw S&O-aftrek in 2011 verhoogd
met een extra aftrek van € 6.054.
Uw S&O-aftrek bedraagt dan dus
€ 18.158. •

Wees alert als uw onderneming of bv
een herinvesteringsreserve heeft gevormd
door de afgelopen drie jaar een bedrijfsmiddel boven de boekwaarde te verkopen.
Met deze herinvesteringsreserve kon u
de belastingheffing over uw boekwinst
uitstellen en uw liquiditeitspositie
verbeteren.
Let op!
Zorg er echter wel voor dat uw onderneming of bv de herinvesteringsreserve
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Meld verbreking
fiscale eenheid btw
Vormen uw holding-bv en werk-bv een
fiscale eenheid voor de omzetbelasting
en wilt u de aandelen in de werk-bv
verkopen? De verkoop leidt dan tot
verbreking van deze fiscale eenheid
voor de btw. U dient de verbreking wel
zelf te melden aan de Belastingdienst.

tijdig benut voor nieuwe investeringen.
Doet uw onderneming of bv dit niet
binnen drie jaar? Dan valt de reserve
verplicht vrij ten gunste van het fiscale
resultaat. Binnen deze termijn moet u als
ondernemer of directie van de bv altijd
een herinvesteringsvoornemen hebben.
Dat dit voornemen er is, dient steeds
duidelijk gemaakt te kunnen worden.
Een schriftelijk besluit van de directie
kan hierbij behulpzaam zijn. •

Tot aan de melding blijft de holding-bv
aansprakelijk voor de btw-verplichtingen
van de inmiddels verkochte werk-bv en
de fiscale eenheid.
Let op!
Niet melden van de verbreking kan
zonder dat u er erg in heeft onnodige
risico’s en zelfs een financiële strop voor
de verkopende holding-bv opleveren.
De holding-bv blijft aansprakelijk voor
de btw van de verkochte werk-bv, zelfs
als die btw stamt uit de periode na de
aandelenverkoop! •

Voor de ondernemer

Benut de MKBwinstvrijstelling
Als ondernemer kunt u uw belastingdruk
verlagen door een beroep te doen op
de MKB-winstvrijstelling. Dit geldt als u
een éénmanszaak runt, een beherend
vennoot in een vof bent of als maat in
een maatschap deelneemt. U heeft recht
op de vrijstelling ongeacht het aantal uren
dat u aan uw onderneming besteedt.
Tip!
Bent u (parttime) ondernemer en komt
u niet in aanmerking voor de ondernemersaftrek vanwege het urencriterium? Dan kunt u in elk geval
profiteren van de MKB-winstvrijstelling.
De vrijstelling bedraagt 12% van uw
winst uit onderneming.
Let op!
De MKB-vrijstelling van 12% wordt toegepast
nadat het winstbedrag eventueel nog is
verminderd met uw ondernemersaftrek! •
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Laatste kans: fiscaal
gunstig sparen via
spaarloonregeling
De spaarloonregeling wordt per 1 januari
2012 afgeschaft. Uw werknemer kan het
opgebouwde vermogen met ingang van
1 januari 2012 belastingvrij opnemen of
het tegoed (tot het jaar 2016) laten staan.
Zolang aan de voorwaarden van de spaarloonregeling wordt voldaan, geldt de
vrijstelling voor spaarloon in box 3.
Bij een spaarloonregeling spaart uw
werknemer een bepaald deel van zijn
brutoloon (maximaal € 613 per jaar).
Hij of zij hoeft hierover geen belasting
te betalen. U, als werkgever, betaalt dan
25% eindheffing over het spaarloon.
Tip!
Doen uw werknemers nog niet mee
met de spaarloonregeling? Dan kunt
u hen erop wijzen dat ze dit jaar nog
fiscaal gunstig kunnen sparen. Iedere
werknemer kan in 2011 maximaal
€ 613 bruto inleggen, wat vervolgens
vanaf 2012 weer netto (!) vrij beschikbaar is. Voor uw werknemers dus een
mooie mogelijkheid om op de valreep
zo’n 200 tot 300 euro te verdienen.
Uiteraard kost u dit als werkgever dan
nog wel een eindheffing van 25% over
het spaarloon.

Let op!
Hebt u werknemers die hun spaarloon
gebruiken om een lijfrentepolis te
betalen? Dan moeten zij deze polis vanaf
2012 betalen vanuit hun nettoloon. Het
vervallen van de spaarloonregeling leidt
in hun geval dus tot een lager nettoloon. •
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Afschaffing levensloopregeling
De levensloopregeling verdwijnt per
1 januari 2012. De regeling blijft in
2012 wel open voor deelnemers die op
31 december 2011 een positief saldo op
hun levensloopregeling hebben staan.
Vanaf 2013 geldt de levensloopregeling
alleen voor deelnemers die voor
1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar
hebben bereikt. De overige werknemers

die spaartegoeden hebben opgebouwd,
krijgen het levenslooptegoed in één
keer uitbetaald. Het is ook mogelijk de
tegoeden geruisloos om te zetten in
het nieuwe vitaliteitssparen, zelfs als
de waarde van de voorziening hoger is
dan het maximum van € 20.000. Het
is niet toegestaan om naast de levensloopregeling ook deel te nemen aan het
vitaliteitssparen. •
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Werkkostenregeling: overstappen
of uitstellen?
Bent u al overgestapt op de nieuwe
werkkostenregeling (WKR)? De WKR
vervangt de tot 2011 geldende regels
voor vrije vergoedingen en verstrekkingen
aan personeel. Tot en met 2013 kunt u
jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of
voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 is de
werkkostenregeling echter verplicht!
Met de WKR kunt u maximaal 1,4% van
uw totale fiscale loon besteden aan
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
voor uw werknemers. Dit heet de ‘vrije
ruimte’. Bepaalde zaken kunt u daarnaast
onbelast blijven vergoeden of verstrekken
door gerichte vrijstellingen toe te passen.
Betaalt u vergoedingen boven de ‘vrije
ruimte’ dan betaalt u loonbelasting in de
vorm van een eindheffing van 80%.
De vergoedingen hoeft u niet te verwerken in de loonopgave van het personeel.
Let op!
Als u overweegt de WKR in te voeren,
denk dan ook na over uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Overleg vooraf met de
eventuele personeelsvertegenwoordiging.
In elk geval dient u uw administratie aan
te passen aan de WKR.

Tip!
De WKR heeft diverse voordelen.
Een groeiend aantal werkgevers
constateert dat invoering voordeel
oplevert. Heeft u al zicht op uw
voordeel bij de invoering van de
WKR? •

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

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. •

Voor de ondernemer en de bv

Verbeter uw liquiditeitspositie met
voorlopige achterwaartse verliesverrekening
Hebt u met een werknemer meer dan
drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten? Dan geldt
als hoofdregel dat de vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege voor
onbepaalde tijd wordt. Hetzelfde geldt
als opvolgende arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd een periode van
36 maanden overschrijden. Dit is vastgelegd 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 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunt

Verwacht u een inkomstenbelastingteruggaaf, 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 belastingdienst verzoeken om een voorlopige
achterwaartse verliesverrekening.
Let wel, voor het jaar waarnaar het
verlies of negatief inkomen wordt teruggewenteld, moet de definitieve aanslag
al zijn opgelegd. Bij de vaststelling
van deze voorlopige belastingteruggaaf
wordt 80% van het vermoedelijke verlies
in aanmerking genomen.

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. •

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.
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