
De regeling heeft in de praktijk vragen 
opgeroepen over de werking van het 
betalingscriterium. De Belastingdienst 
heeft hierop gereageerd met voor-
beelden van het betalingscriterium 
bij bedrijfsmiddelen die niet direct in 
gebruik genomen worden.

Voorbeeld 1
Uw boekjaar is gelijk aan het kalender-
jaar. U doet op 1 juli 2013 een 
investering van € 110. De restwaarde 
is € 10. Er geldt een normale afschrij-
vingstermijn van 5 jaar. U neemt het 
bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking
Maximale willekeurige afschrijving in 
2013: € 100 x 50% = € 50. 
Gewone afschrijving € 50 : 5 jaar = € 10.

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
- Willekeurige afschrijving: maximaal  
 € 50.
- Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 10)  
 is € 5. De totale maximale afschrijving  
 in 2013 is € 55.

In 2014 en verder is het afschrijvings-
bedrag:
- € 10 en in 2018 (laatste jaar) nog € 5.

Voorbeeld 2
Uw boekjaar is gelijk aan het kalender-
jaar. U doet op 1 juli 2013 een investe-
ring van € 110. De restwaarde is € 10.  
Er geldt een normale afschrijvings-
termijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfs-
middel op 1 januari 2015 in gebruik. 
U betaalt in 2013 € 30 en in 2014 € 80.

Vervolg artikel op pagina 2.

voor de ondernemer

Verruimde willekeurige 
afschrijving en betalingscriterium
De tijdelijke verruimde regeling van willekeurige afschrijving geeft aan dat als 
u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving 
wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar 
waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt 
afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.
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Geachte lezer...

Met deze nieuwsbrief informeren 

wij u over actualiteiten en ontwik-

kelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. Wilt u hierover meer 

informatie of wilt u een ander 

onderwerp bespreken, neem dan 

contact met ons op. Wij zijn u graag 

van dienst.

Deze nieuwsbrief en onze vorige 

uitgaven kunt u nalezen op onze 

website. U treft deze aan op 

www.acmo.com/nieuwsbrieven.

Regelmatig schrijven 

we columns. Die 

plaatsen we ook op 

onze website, zie 

www.acmo.com/nieuws.

Veel leesplezier en goede zaken

toegewenst!



Als ondernemer heeft u het druk 
met de onderneming en laat u 
uw aangifte graag over aan de 
geschikte mensen hiervoor. Dit 
neemt niet weg dat u toch moet 
nagaan of alles tijdig gebeurt. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
oordeelt namelijk dat een belas-
tingplichtige die een gemachtigde 
inschakelt om de belastingaangifte 
te verzorgen zelf moet controleren 
of de aangifte daadwerkelijk tijdig 
wordt ingediend. 

Hoe aangifte controleren?
Volgens de rechter dient u de 
gemachtigde inzage te vragen in 
de ingevulde aangifte dan wel om 
een kopie van de aangifte te vragen 
waaruit blijkt dat de aangifte tijdig is 
verzonden. 

Sanctie
U kunt zich bij het niet tijdig indienen 
van uw aangifte niet verschuilen 
achter uw gemachtigde. U zult dus 
geconfronteerd worden met een 
boete. •

voor de ondernemer

U bent zelf 
verantwoordelijk 
voor tijdig 
indienen aangifte

Uitwerking
Maximale willekeurige afschrijving 
in 2013 is € 30 (betaling).
Gewone afschrijving € 70 : 5 jaar = € 14.

In 2013 is het afschrijvingsbedrag: 
- Willekeurige afschrijving: maximaal  
 € 30
- Normale afschrijving: € 0 omdat het  
 bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is  
 genomen. Totale maximale afschrij- 
 ving in 2013 is € 30

In 2014 is het afschrijvingsbedrag:
- Willekeurige afschrijving: € 0 omdat  

 2014 niet het jaar van investeren is.
- Normale afschrijving: € 0 omdat het  
 bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is  
 genomen. Totale maximale afschrij- 
 ving in 2014 is € 0.

In 2015 is het afschrijvingsbedrag:
- Willekeurige afschrijving: € 0 omdat  
 2015 niet het jaar van investeren is.
- Normale afschrijving: € 70 : 5 jaar  
 = € 14. Totale maximale afschrijving  
 in 2015 is € 14

In 2016 tot en met 2019 is het afschrij-
vingsbedrag € 14. •

voor de ondernemer

(Vervolg) Verruimde willekeurige 
afschrijving en betalingscriterium

voor de dGA

Betalingsproblemen wat nu?
Kunt u als gevolg van de economische 
crisis ook niet altijd uw belastingen en 
premies op tijd betalen? Dan kunt u 
maar beter snel aan de bel trekken. 
U doet er verstandig aan om dit tijdig 
bij de Belastingdienst te melden.

Melden betalingsonmacht
Op de website van de Belastingdienst 
kunt u formulieren vinden voor het 
melden van de eventuele betalings-
onmacht. U dient de betalingsonmacht 
binnen twee weken te melden na het tijd-
stip waarop u de belasting had moeten 
betalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
(maandelijks) af te dragen loonbelasting 
over juli 2013 moet worden betaald vóór 
eind augustus 2013. Kunt u niet betalen? 
Dan dient de melding van de betalings-
onmacht uiterlijk op 14 september 2013 
plaats te vinden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Er geldt een hoofdelijke aansprakelijk-
heid voor bestuurders voor het 
afdragen van de BTW, loonbelasting, 
sociale premies en de verplichte bij-
drage aan het (bedrijfs)pensioenfonds. 

Deze mogelijke aansprakelijkheid geldt 
in principe alleen voor bestuurders van 
rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een 
NV of BV.

Let op
De meldingsplicht geldt voor iedere 
bestuurder van de onderneming. 
De Belastingdienst kan zowel de 
statutaire bestuurder als de feitelijke 
bestuurders aanspreken voor de 
belastingschulden. 

Niet voldoen aan meldingsplicht
Voldoen de bestuurders niet aan 
de meldingsplicht, dan bestaat het 
wettelijke vermoeden dat het niet 
betalen van de belastingen en premies 
te wijten is aan de bestuurders. Dit 
zou dan het gevolg zijn van kennelijk 
onbehoorlijk bestuur. De bestuurder 
die vindt dat het niet aan hem te wijten 
is, zal dat moeten bewijzen. Lukt dat 
niet, dan zijn gewoon alle bestuurders 
hoofdelijk aansprakelijk. Gevolg is dat 
de Belastingdienst het privévermogen 
van de bestuurder aanspreekt voor de 
belastingschulden van het lichaam. •



De komende 3 jaar willen verze-
keraars € 170 miljoen beschikbaar 
stellen voor kredietverlening aan 
het MKB, om zo het tekort aan 
financiering te helpen aanvullen. 
Dit wordt vormgegeven in het 
zogenoemde MKB-fonds.

De verzekeraars werken het voorstel 
voor het MKB-fonds de komende 
maanden verder uit. Zo wordt – om 
snelheid te maken – gekeken of 
kan worden aangesloten bij een 
bestaand initiatief. Door diverse 
verzekeraars is nu reeds een ‘soft 
commitment’ afgegeven onder 
voorbehoud van enkele technische 
uitvoeringsaspecten. De teller staat 
inmiddels op € 170 miljoen. De 
komende maanden zal het fonds 
definitief worden vormgegeven en 
zal het voorgelegd worden aan alle 
leden van het Verbond, waarmee 
het bedrag in het fonds naar 
verwachting verder op zal lopen. 
Het Verbond roept de overheid op 
om belemmeringen in regelgeving 
weg te nemen, zodat het MKB-fonds 
snel krediet kan verstrekken aan 
ondernemers die willen investeren.

Ondernemersorganisaties VNO-
NCW en MKB-Nederland juichen 
het voornemen van verzekeraars 
toe om de komende 3 jaar € 170 
miljoen beschikbaar te stellen voor 
de financiering van kleine kredieten 
aan het MKB. De stokkende 
kredietverlening door banken is 
een belemmering voor verdere 
groei. Ieder serieus alternatief is dus 
welkom, aldus de ondernemers-
organisaties. •

voor de ondernemer

verzekeraars 
willen krediet-
verlening mKB 
stimuleren

De Belastingdienst heeft in overleg 
met VNO-NCW en EVO een nieuwe 
voorbeeldafspraak gemaakt voor 
het verbod op privégebruik van een 
bestelauto die de werkgever aan de 
werknemer ter beschikking stelt.

Indien u een bestelauto ter beschikking 
stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, 
geldt de bijtelling privégebruik auto 
niet. 

U dient als ondernemer wel de vol-
gende voorwaarden in acht te nemen:
- Ondernemer legt het verbod vast in  
 een schriftelijke afspraak en bewaart  
 deze bij de loonadministratie.
- Ondernemer ziet toe op de naleving  
 van het verbod. Bij controle moet het  
 toezicht aannemelijk kunnen worden  
 gemaakt. Toezicht op de naleving van  
 het verbod kan worden gehouden  
 door bijvoorbeeld:
 - de kilometerstanden te verge- 
  lijken met de meldingen van het  
  aantal gereden kilometers die met  
  de leasemaatschappij(en) zijn  
  overeengekomen;

 - de kilometerstanden te vergelijken  
  met de hoeveelheid gebruikte  
  brandstof;
 - gegevens te controleren over  
  verkeersboetes, schademeldingen  
  of tanken buiten werktijd.

De Belastingdienst adviseert om de 
oude afspraak te vervangen door de 
nieuwe
Belastingdienst: 'Als u de (oude of 
nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet 
gebruikt of als u deze wijzigt, kan het 
zijn dat de schriftelijke vastlegging van 
uw verbod niet (meer) voldoet.'
Om dit te voorkomen geeft de Belas-
tingdienst aan dat u een afspraak voor 
goedkeuring dient voor te leggen aan 
Belastingdienst Doetinchem:
Landelijk Coördinatiecentrum Auto
Antwoordnummer 367
7600 VB Almelo.

Let op!
Dit bericht is niet bedoeld voor 
ondernemers die de ‘Verklaring 
uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ 
gebruiken. •

voor de ondernemer

Belastingdienst komt met nieuwe 
voorbeeldafspraak verbod 
privégebruik bestelauto



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.

Adres Europa-allee 10
Telefoon 038 333 333 3
E-mail info@acmo.com

8265 VB Kampen
Fax 038 333 333 1
Internet www.acmo.com

Op 1 februari 2014 is het zo ver. 
Nederland gaat dan over op het 
nieuwe betalingssysteem IBAN. 
Zo zal er geen verschil meer zijn 
tussen binnenlandse en grensover-
schrijdende betalingen en incasso's 
in Europa. Zo komt één Europese 
betaalmarkt (SEPA) steeds dichterbij. 

Deze overgang gaat echter niet vanzelf. 
Hierop moet u zich als ondernemer 
goed voorbereiden.

Wat is IBAN/SEPA?
Uw IBAN-nummer (IBAN staat voor 
International Bank Account Number) 
wordt per 1 februari 2014 het standaard 
rekeningnummer voor alle betalingen, 
dus zowel privé als zakelijke transac-
ties. De lengte van het IBAN verschilt 
overigens per land. In Nederland gaat 
het om achttien posities. 

De uniforme Europese betaalmarkt 
is een initiatief van de Europese 
Commissie, dat de ambitie heeft om 
de meest dynamische, innovatieve en 
concurrerende economie ter wereld 
te zijn. Oftewel: de Single Euro 
Payments Area (SEPA). Dit kan grote 
gevolgen hebben voor de inrichting 
van uw betalingsverkeer en financiële 
bedrijfsvoering. De wijziging geldt voor 

iedereen, zowel zakelijk als privé krijgt 
u hiermee te maken.

Momenteel hanteert ieder land zijn 
eigen betaalproducten en -procedures. 
Met SEPA vervagen de verschillen 
tussen landen in nationale wet- en 
regelgeving, processen en kosten. Als 
gevolg hiervan worden alle rekening-
nummers omgezet naar het interna-
tionale bankrekeningnummer IBAN. 
Vanaf 2014 gaan de Eurolanden over 
op dezelfde Europese betaalvormen 
en incassoproducten. Dit geldt zowel 
voor buitenlandse als binnenlandse 
betalingen en incasso's.

SEPA raakt dus niet alleen bedrijven 
met internationale betrekkingen, maar 
ook voor bedrijven die alleen zaken 
doen in Nederland. 

Gevolgen voor u
Wat er straks precies verandert voor u 
en uw onderneming, hangt uiteraard 
af van de manier waarop uw betalings-
verkeer is ingericht. Doet u met enige 
regelmaat zaken in het buitenland? 
Of richt u zich specifiek op Nederland? 
Uw bedrijfsvoering beïnvloedt de 
wijzigingen die u moet doorvoeren dus 
aanzienlijk. U dient zich als ondernemer 
wel te realiseren dat het - met of zonder 

internationale contacten - belangrijk is 
om zich actief op deze veranderingen 
voor te bereiden.

Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat 
alle rekeningnummers in uw admini-
stratie moeten worden omgezet naar 
IBAN. Ook aanpassingen in uw huidige 
softwarepakketten kunnen noodzakelijk 
zijn. Kom dus tijdig in actie, begin 
direct.

Voor meer informatie adviseren wij u 
de website van de Nederlandsche Bank 
te raadplegen, www.overopiban.nl. •

voor de ondernemer

Wat brengen de IBAN en SEPA met zich mee?


