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Voor de ondernemer

Geachte lezer...
Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang
kunnen zijn. Wilt u hierover meer

Beleid herinvesteringsreserve
verduidelijkt
De herinvesteringsreserve (HIR) biedt u een fiscaalvriendelijk instrument om belastingheffing over de met een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst uit te stellen. Het ministerie
van Financiën heeft nu in een nieuw verzamelbesluit haar beleidsstandpunten over de
HIR geactualiseerd. Waar kunt u als ondernemer zoal aan denken?

informatie of wilt u een ander
onderwerp bespreken, neem dan
contact met ons op. Wij zijn
u graag van dienst.
Ook kunnen wij vanaf heden via
onze aangiftesoftware de diverse
Toeslagen voor u aanvragen,
wijzigen en stopzetten. Neem
contact met ons op indien wij dit

Gedeeltelijke aanwending gereserveerde
opbrengst
Uitgangspunt is dat u voor de gehele
opbrengst een HIR vormt. Wanneer u het
voornemen heeft om slechts een deel van
de opbrengst te herinvesteren, kunt u
voor dat deel een HIR vormen. Het restant
van de opbrengst is dan belast. Als de
hele opbrengst wordt gereserveerd, kan
op enig moment het voornemen bestaan
dat nog slechts een deel wordt geherinvesteerd. Voor dit deel blijft de HIR dan
in stand. Het restant valt vrij.

voor u dienen te verzorgen.
Veel leesplezier en goede zaken
toegewenst!

Aanwending binnen 3 jaar
Voor de HIR geldt een 3-jaarstermijn.
U dient de gevormde HIR dus uiterlijk
binnen 3 jaar aan te wenden voor een
herinvestering. Bij een aanvang of staking
van de onderneming kan het zijn dat
een boekjaar korter of langer is dan 12
maanden. Volgens het ministerie gaat de
3-jaarstermijn op voor 3 boekjaren. Het is
daarbij niet van belang of een boekjaar
korter of langer is dan 12 maanden of
dat het resultaat over een boekjaar een
periode van meer dan 12 maanden beslaat.
Keuzevrijheid afboeken HIR
Pleegt u in één boekjaar meerdere
investeringen en ten minste één desin-

vestering (vervreemding)? Dan mag u
voortaan zelf kiezen op welke (daarvoor in
aanmerking komende) investering u de HIR
afboekt. Voor een bedrijfsmiddel waarvoor
investeringsaftrek mogelijk is, gebruikt u
de HIR dan niet. De HIR boekt u namelijk
af op het investeringsbedrag van het
bedrijfsmiddel waarvoor u géén investeringsaftrek kunt krijgen. Deze keuzevrijheid
levert u dus een voordeel op. Overigens is
investeringsaftrek in principe niet mogelijk
bij gebruik van een HIR. •
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Energie-investeringsaftrek stimulans
voor duurzaam
ondernemen
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is
een fiscale regeling waarmee u extra
ondersteuning krijgt bij het investeren
in energiebesparende bedrijfsmiddelen
en duurzame energie.
Met de EIA kunt u 41,5% van de
investeringskosten van energiebesparende
bedrijfsmiddelen in aftrek brengen op uw
fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke
afschrijving. U dient per kalenderjaar minimaal € 2.300 en maximaal 118 miljoen
euro aan energie-investeringen te doen
om in aanmerking te komen voor de EIA.
De bedrijfsmiddelen die profiteren van de
EIA kunt u vinden op de Energielijst voor
2012. De uitvoering van de regeling is in
handen van Agentschap NL. •

Voor de dga

Verhoging gebruikelijk loon
dga in 2012
Werkt u voor een bv waarin u een
aanmerkelijk belang bezit? Dan wordt
voor u als dga in 2012 het gebruikelijk
loon verhoogd met € 1.000 naar
€ 42.000.
U kunt uitgaan van een lager salaris
wanneer u kunt aantonen dat gelet op
de financieel-economische positie van
de bv een lager salaris gebruikelijk
is, bijvoorbeeld vanwege structurele
verliezen. Daar staat tegenover dat wanneer de financieel-economische positie
een hoger loon dan het normbedrag van
€ 42.000 rechtvaardigt, dan in beginsel
uitgegaan dient te worden van het
hogere gebruikelijk loon. Hierbij mag
het overeengekomen loon niet meer dan
30% afwijken van het loon dat in het

maatschappelijke verkeer gebruikelijk is.
Let u er daarbij op dat het loon van uw
best betaalde werknemer door de fiscus
veelal als graadmeter voor uw minimale
dga-loon wordt gezien. •
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Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner
bedrag aftrekken van uw winst, de
meewerkaftrek. U moet dan wel voldoen
aan het urencriterium. Het bedrag van
de meewerkaftrek is afhankelijk van de
hoogte van de winst en van het aantal
uren dat uw partner meewerkt. U dient
het aantal meegewerkte uren van uw
partner aannemelijk te maken. Hierbij
kunt u het beste gebruik maken van een
urenadministratie.
Ruim tweederde van de samenwonende
partners die meewerken aan het bedrijf
van de andere partner krijgen daar niet
voor betaald. Dat blijkt uit onderzoek. Na
de relatie blijven deze partners met lege
handen achter. Kunt u uw partner onbetaald aan het werk zetten?
1. U geeft uw partner geen vergoeding
Als uw partner onbetaald meewerkt,
kunt u na afloop van het jaar een

Let op: het bedrag van de meewerkaftrek
is voor uw partner geen inkomen. Uw
partner hoeft daarover dus geen belasting
te betalen!
2. U geeft uw partner een arbeidsbeloning
Geeft u uw partner een vergoeding voor
de werkzaamheden binnen uw onderneming van minimaal € 5.000? Dan kunt
u deze beloning van uw winst aftrekken.
Geeft u uw partner een arbeidsvergoeding

van minder dan € 5.000? Dan heeft u
recht op de meewerkaftrek.
Let op: de arbeidsbeloning is voor
uw partner inkomen, als die beloning
minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt
daarover inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen.
3. U sluit een arbeidsovereenkomst met
uw partner
U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan
bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden
de volgende voorwaarden:
- Uw partner werkt onder dezelfde
arbeidsvoorwaarden als uw andere
werknemers.
- Uw partner ontvangt loon.
Het loon van uw partner wordt betrokken
in de loonheffing. •
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Hypotheekrenteaftrek ook na
verhuizing!
U behoudt 3 jaar lang hypotheekrenteaftrek bij verkoop van uw voormalige
eigen woning. Die termijn geldt nog voor
het belastingjaar 2012. Dit betekent dat
indien u uw woning in 2009 te koop heeft
gezet, voor die woning nog recht op
hypotheekrenteaftrek bestaat in 2012.
Let op!
De maximale termijn voor het verkrijgen
van hypotheekrenteaftrek voor de nog
leegstaande toekomstige eigen woning
(bijvoorbeeld in aanbouw) is ook 3 jaar.
Ook dat geldt voor het belastingjaar
2012. Dit betekent dat in 2012 recht op
hypotheekrenteaftrek bestaat voor een
leegstaande woning die uiterlijk in 2015 de
eigen woning (hoofdverblijf) zal worden. •

Voor de ondernemer en de bv

Forfaitaire berekening voor
privégebruik auto!
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Geen beperkte uitleg
woon-werkverkeer
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak
gedaan in een zaak waarbij een belastingplichtige in de middagpauze op en
neer naar zijn woning rijdt om te gaan
lunchen. Volgens de Hoge Raad moet het
begrip woon-werkverkeer niet beperkt
worden uitgelegd. Zo moeten ook de
gemaakte ritten vanaf het woonadres naar
het werkadres die in de loop van een
werkdag plaatsvinden, worden gerekend
tot het woon-werkverkeer. U kunt dus
gedurende de dag op en neer rijden van
huis naar werk en deze ritten verantwoorden als zakelijk in uw administratie.
Let op!
Doordat de gemaakte kilometers voor de
lunchritten als zakelijke kilometers (voor
de inkomstenbelasting en loonbelasting)
kunnen worden aangemerkt, komt u
minder snel aan de grens van 500
kilometer voor de bijtelling. •

Vanaf 1 juli 2011 is het mogelijk om
voor het privégebruik van de auto van
de zaak, een forfait toe te passen voor
de over het privégebruik verschuldigde
btw.
Het privégebruik van de auto van de
zaak door u of uw personeel waar een
te lage of geen vergoeding tegenover
staat, vormt een belaste dienst als voor
de auto recht op aftrek is ontstaan.
Gevolg is een btw-correctie op basis
van werkelijke kilometerverhoudingen,
die blijkt uit een bijgehouden kilometeradministratie. Omdat deze gegevens
soms niet uit de administratie blijken,
kunt u onder voorwaarden de verschuldigde btw per auto vaststellen via een
forfaitaire berekening.
Wat houdt het forfait in?
Het forfait houdt in dat de btw die is
verschuldigd voor het privégebruik van
de auto wordt vastgesteld op 2,7% van
de catalogusprijs, inclusief btw en bpm,
van de auto. U kunt dit forfait alleen

toepassen als uit de administratie niet
blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten
daaraan zijn toe te rekenen.
Maakt u gebruik van het forfait?
Dan dient u de volgende voorwaarden in
acht te nemen:
- U brengt btw op gemaakte autokosten in aftrek.
- U moet eenmaal per jaar en wel in
het laatste belastingtijdvak van het
kalenderjaar btw aangeven voor het
privégebruik auto. De verschuldigde
btw bedraagt dan 2,7% van de
catalogusprijs van de betreffende
auto. Dit percentage wordt naar
tijdsgelang berekend (het aantal
dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat).
Let op!
Nu het forfait pas met ingang van
1 juli 2011 van kracht is, mag u over
het jaar 2011 het forfait naar tijdsgelang
toepassen! •
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Wijzigen huwelijkse voorwaarden vereenvoudigd
stemming meer van een rechter voor
nodig. Ook wanneer u uw huwelijkse
voorwaarden wilt veranderen, hoeft
u daar geen juridische procedure meer
voor te beginnen. In plaats daarvan
kunt u dit nu direct regelen bij een
notaris. U bespaart hiermee tijd én
kosten.

Vanaf 1 januari 2012 geldt de Wet
aanpassing wettelijke gemeenschap van
goederen. Hieronder vallen zowel het
huwelijk als het geregistreerd partnerschap.
Wij zetten de belangrijkste wijzigingen
voor u uiteen:
1.	Snellere beëindiging gemeenschap
Vanaf 1 januari 2012 eindigt de
gemeenschap van goederen al zodra
de echtscheidingsprocedure van
start gaat. Vanaf het moment dat u
een verzoekschrift tot echtscheiding
indient, blijft alles wat u daarna aan
vermogen of schulden verwerft dus

privé. Voordeel hiervan is dat u
bijvoorbeeld eerder een nieuwe
woning kunt kopen zonder dat deze
in de gemeenschap van goederen valt.
Daarnaast bent u dus niet langer
(hoofdelijk) aansprakelijk voor
schulden die uw (ex-)partner aangaat
nadat het verzoek tot echtscheiding is
ingediend.
2. Wijzigen huwelijkse voorwaarden
makkelijker
Wilt u de gemeenschap van goederen
tijdens uw huwelijk wijzigen in
huwelijkse voorwaarden? Dan heeft u
hier vanaf 1 januari 2012 geen toe-

3. Beleggingsleer bepalend bij vergoedingsrechten
Heeft u vóór 2012 eigen geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld een woning en
is deze ondertussen in waarde
gestegen of gedaald? Dan is het
raadzaam om te kijken wat hierover
is afgesproken in uw huwelijkse voorwaarden. Voor onderlinge vergoedingsrechten is per 1 januari 2012 namelijk
de zogenaamde beleggingsleer van
kracht (tenzij u iets anders met uw
partner bent overeengekomen). Dat
betekent dat uw investering meestijgt
met de waarde van het investeringsgoed. U krijgt dan niet alleen uw
geïnvesteerde bedrag terug, maar ook
het rendement op deze investering.
Let op!
Naast meedelen in waardestijgingen deelt
u ook mee in eventuele waardedalingen
(mits het vermogen is aangewend met
toestemming van uw echtgenoot). Neemt
u voor meer informatie of advies contact
met ons op. •

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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