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Fiscale maatregelen 
economische crisis
Gerichte aanpak 2009-2010
Het aanvullend beleidspakket (crisisaanpak) 

bevat gerichte stimuleringsmaatregelen die 

tegelijkertijd de economie en duurzaamheid 

ondersteunen. De maatregelen zijn gericht op 

behoud en herstel van werkgelegenheid (alge-

meen en in specifieke sectoren), stimulering 

van een duurzame economie, versnelde inves-

teringen in infrastructuur, in bouw en op direc-

te liquiditeitverruiming van bedrijven. Zowel 

in 2009 als in 2010 stimuleert het kabinet de 

economie met circa 3 miljard euro netto.
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Versoepeling 
verliesrekening / 
carry back
Hoe was het? 
Bedrijven kunnen hun verlies verreke-

nen met de winstbelasting die ze in het 

verleden hebben betaald (carry back). 

Ondernemers voor de inkomstenbelasting 

kunnen hun verlies 3 jaar terug verreke-

nen, ondernemers voor de vennootschaps-

belasting 1 jaar terug. Om in aanmerking 

te komen voor een voorlopige beschikking 

over de verliesverrekening moet de aangif-

te over het verliesjaar zijn gedaan en moet 

de aanslag over het jaar waarmee wordt 

verrekend definitief zijn vastgesteld.

Hoe wordt het? 
Belastingplichtigen kunnen versneld een 

voorschot op de verliesverrekening over 

2008 verkrijgen. in plaats van de aangifte 

neemt de Belastingdienst genoegen met 

een redelijke schatting van het verlies 

over 2008 op basis van bijvoorbeeld een 

voorlopige jaarrekening. Verder is het niet 

nodig dat de aanslag over het jaar waar-

mee het verlies wordt verrekend definitief 

is vastgesteld. een voorlopige aanslag is al 

voldoende. De liquiditeitsimpuls bedraagt 

335 miljoen euro in 2009.

Wat betekent het? 
Deze maatregel levert direct liquiditeit op 

voor die bedrijven die over 2008 verliezen 

hebben gemaakt. Feitelijk betekent dit 

een versnelling van de uitbetaling van de 

belastingteruggaaf met minimaal een half 

jaar.

BTW
Hoe was het? 
Veel ondernemers dragen per maand btw 

af. Zij dragen het saldo af van de aan de 

overheid te betalen btw voor verkochte 

goederen en diensten en de van de over-

heid terug te ontvangen btw voor aange-

kochte goederen en diensten.

Hoe wordt het? 
Het kabinet stelt ondernemers in staat 

ervoor te kiezen om de betaling van 

btw-afdracht uit te stellen. in plaats van 

de btw per maand af te dragen, kan de 

btw nu per kwartaal worden afgedragen. 

Ondernemers die een maandaangifte doen, 

kunnen zo opteren voor een kwartaal-

aangifte en hoeven de btw die zij over de 

eerste en tweede maand van een kwartaal 

verschuldigd zijn voortaan pas te betalen 

gelijk met de verschuldigde btw over de 

derde maand. Dat wil zeggen dat zij uiter-

lijk aan het einde van de maand volgend 

op het kwartaal btw moeten afdragen. De 

maatregel gaat per 1 juli 2009 in.

Wat betekent het? 
Deze maatregel leidt voor het bedrijfsleven 

tot een liquiditeitsimpuls van circa 4 mil-

jard euro per maand.

WBSO
Hoe was het? 
Bedrijven met werknemers in dienst die 

zich bezighouden met speur & ontwikke-

lingsprojecten, kunnen een vermindering 

vragen voor de af te dragen loonbelasting. 

Dit is geregeld in de Wet vermindering 

afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen.

Hoe wordt het? 
Het kabinet verhoogt het budget voor 

de WBSO met 150 miljoen euro per jaar 

voor 2009 en 2010. Het totale budget voor 

de WBSO komt uit op 625 miljoen euro 

in 2010. De maatregel gaat in op 1 april 

2009.

Wat betekent het? 
Deze maatregel stimuleert investeringen 

in onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

en versterkt de positie van de nederlandse 

kenniseconomie.

Midden- en 
kleinbedrijf / MKB
Het kabinet reserveert 75 miljoen 

euro ten behoeve van lastenverlich-

ting voor het midden- en kleinbedrijf. 

Op prinsjesdag zal de besteding van 

dit geld in het Belastingplan 2010 

bekend worden gemaakt.

Vliegbelasting
Hoe was het? 
Bij de invoering van de vliegbelasting was 

nog sprake van een autonome groei in 

de luchtvaart van rond de 4% per jaar. 

Daardoor kwam het vooraf berekende 

effect van de vliegbelasting in 2011 neer 

op een vertraging van de groei met enkele 

jaren. Door de economische crisis heeft 

ook de luchtvaart het zwaar. Zowel bij het 

passagiersvervoer als bij de luchtvracht is 

sprake van fors dalende omzetten.

Hoe wordt het? 
in het licht van de fors dalende omzet-

ten heeft het kabinet besloten de heffing 

van de vliegbelasting te beëindigen. Het 

kabinet streeft ernaar het tarief van de 

vliegbelasting per 1 juli 2009 op nul te zet-

ten. Deze datum is echter wel afhankelijk 

van de inzet van luchthaven Schiphol n.V. 

De minister van Verkeer en Waterstaat zal 

daarom in contact treden met Schiphol om 

een verdere reductie van de kosten van de 

luchthaven te bewerkstelligen.

Consumenten die al vliegbelasting heb-

ben betaald voor een vliegreis, terwijl op 

de datum van vertrek geen vliegbelasting 

meer verschuldigd is, kunnen zich het 

beste wenden tot degene bij wie de reis is 

geboekt.
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Wat betekent het? 
Door de afschaffing van de vliegbelasting 

(11,25 euro voor korte vluchten en 45 

euro voor lange vluchten) en de kostenre-

ductie van de luchthaven zullen de kosten 

van vliegtickets dalen.

Investering
energiebesparing
huurwoningen / EIA

fiscaal vrij (willekeurig) afschrijven van 

bepaalde milieu-investeringen toe te staan.

Hoe wordt het? 
Het budget van de regelingen gezamen-

lijk wordt voor de jaren 2009 en 2010 

met jaarlijks 30 miljoen euro verhoogd. 

Daarmee komt meer budget beschikbaar 

voor investeringen in milieuvriendelijke 

bedrijfsmiddelen. De uitvoering van deze 

maatregel wordt in nauwe samenwerking 

met de ministeries van VrOM en lnV 

vormgegeven. Zij zijn ook verantwoorde-

lijk voor de meldingsplicht bij de europese 

Commissie.

Wat betekent het? 
Deze maatregel wordt nog nader ingevuld.

Vermindering regeldruk
ondernemers
De huidige crisis maakt het des te noodza-

kelijker om met kracht verder te werken 

aan het merkbaar verminderen van de 

regeldruk voor de ondernemers. een ver-

dere vermindering van regeldruk onder-

steunt de flexibiliteit en veerkracht van 

bedrijven die nodig is om versterkt uit de 

crisis te komen. 

De forse extra vermindering van admini-

stratieve lasten voor (vooral kleine) onder-

nemers is één van de acties uit het pakket 

ter bestrijding van de economische crisis. 

Harmoniseren
loonbegrip
Binnen de loonheffing zijn nog twee pijn-

punten aanwezig die tot administratieve 

en uitvoeringslasten voor werkgevers en 

de Belastingdienst leiden. Voor de bur-

gers is hierdoor het loonstrookje slecht te 

begrijpen. Deze twee punten zijn: 

1.  De ongelijkheid in de grondslag (‘het 

loon’) voor de loonbelasting/premie 

volksverzekeringen, de premies voor 

de werknemersverzekeringen en de 

ZVW-premie. Deze ongelijkheid komt 

voor bij de auto van de zaak, de levens-

loop en de werkgeversvergoeding 

Zorgverzekeringswet. Het kabinet is 

intensief bezig met de verschillende 

mogelijkheden om tot één loonbegrip 

voor de loonheffingen te komen. Het 

gaat hierbij om grote belangen die 

in overleg met de betrokken partijen 

zorgvuldig worden gewogen. Het is 

niet mogelijk de verschillen in de hui-

dige loonbegrippen zonder pijn weg te 

nemen. Bij één loonbegrip worden de 

loonstroken eenvoudiger. 

2.  De ingewikkelde fiscale behandeling 

van betaalde kostenvergoedingen door 

werkgevers aan hun werknemers. Het 

streven hier is gericht op vereenvoudi-

ging, het afschaffen van de detailrege-

lingen. Het onderzoek is in volle gang. 

Wat betekent het? 
Bij een uniform loonbegrip en een een-

voudiger systeem van kostenvergoedingen 

is sprake van een forse vermindering van 

de administratieve lasten en de uitvoe-

ringskosten. 

Kleine baantjes
vereenvoudigen
Hoe was het? 
Ook voor kleine baantjes (bijvoorbeeld 

scholieren die vakken vullen) moet een 

werkgever loonbelasting inhouden en pre-

mies werknemersverzekeringen betalen. 

De werkgever moet dit in zijn loonadmini-

stratie opnemen, terwijl de werknemer de 

ingehouden loonbelasting vaak terugkrijgt 

van de Belastingdienst en de rechten op 

werknemersverzekeringen (WW, WiA) 

vaak nihil zijn.

Hoe wordt het? 
er wordt een ondergrens getrokken waar-

door kleine baantjes niet langer onder 

loonbelasting en premieheffing werkne-

mersverzekeringen vallen.

Wat betekent het? 
De werkgever kan de werknemer netto 

uitbetalen. De werknemer wordt hierdoor 

goedkoper voor de werkgever. Hij komt 

dus makkelijker aan de slag en hoeft geen 

T-biljet meer in te vullen om ingehouden 

loonbelasting terug te vragen.

Hoe was het? 
De energie-investeringsaftrek (eiA) biedt 

ondernemers die investeren in energiebespa-

rende bedrijfsmiddelen, of onderdelen ervan, 

een fiscaal voordeel in de vorm van een 

aftrekpost. Zaken die geen integraal onder-

deel van een woning vormen, zoals een 

zonnepaneel, komen in aanmerking voor 

de eiA. Duurzame investeringen in wonin-

gen zelf, zoals dubbele beglazing en isolatie, 

komen niet in aanmerking voor de eiA.

Hoe wordt het? 
Het kabinet heeft besloten ook investerin-

gen in bestaande huurwoningen die leiden 

tot een significante duurzaamheidverbe-

tering van de woning als geheel in aan-

merking te laten komen voor de eiA. Dit 

houdt in dat er minimaal een verbetering 

van twee energielabels op moet treden of 

dat energielabel B wordt bereikt. indien 

deze verbetering wordt gerealiseerd, zijn 

de kosten van de investeringen voor maxi-

maal 15.000 euro aftrekbaar tegen 44%.  

De maatregel geldt voor 2009 en 2010. 

Voor deze maatregel is 160 miljoen euro 

per jaar beschikbaar.

Wat betekent het? 
naar verwachting leidt deze maatregel tot 

investeringen in zo’n 150.000 woningen.

Intensivering Vamil- en
MIA-regeling
Hoe was het? 
De MiA-regeling is een fiscale aftrekrege-

ling voor ondernemers die investeren in 

milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met 

behulp van de MiA-regeling zijn 15%, 

30% of 40% van de investeringskosten op 

bepaalde bedrijfsmiddelen aftrekbaar van 

de fiscale winst.

De Vamil-regeling biedt ondernemers die 

bepaalde milieu-investeringen doen een 

liquiditeits- en rentevoordeel door het 
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Colofon  
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juist-
heid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter 
niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de 
uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die het directe of 
indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissin-
gen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Akkoord over verlaagde
BTW-tarieven
in Brussel is na een jarenlange moeizame 

discussie een akkoord bereikt over verlaag-

de btw-tarieven. Dit compromis bestaat 

uit het definitief maken van de tijdelijke 

regeling voor arbeidsintensieve diensten.  

De arbeidsintensieve diensten bestaan uit: 

kleine hersteldiensten bij fietsen, schoeisel 

en lederwaren, kleding en huishoudlin-

nen, renovatie en herstel van particuliere 

woningen, met uitzondering van materia-

len die een beduidend deel vertegenwoor-

digen van de waarde van de verstrekte 

diensten, glazenwassen en schoonmaken 

van particuliere woningen, thuishulp zoals 

hulp in de huishouding en zorg voor kin-

deren, ouderen, zieken of gehandicapten 

en kappersdiensten. De beperking dat een 

lidstaat maximaal maar 3 van de 5 catego-

rieën arbeidsintensieve diensten kan kie-

zen, is komen te vervallen. in het akkoord 

zijn twee van de nederlandse speerpun-

ten gehonoreerd. in de eerste plaats de 

wens om het tijdelijke experiment van 

lage btw-tarieven voor arbeidsintensieve 

diensten om te zetten in een permanente 

regeling. in de tweede plaats is ook aan de 

nederlandse wens tegemoet gekomen om 

de mogelijkheid te hebben een verlaagd 

tarief te kunnen hanteren voor digitale en 

audio boeken. 

Milieulijst 2009 fors 
gewijzigd
industriële bedrijven kunnen in 2009 

gebruikmaken van nieuwe fiscale aftrek-

mogelijkheden voor investeringen die 

de emissie van (fijn)stof beperken. 

Senternovem wijst de bedrijven op deze 

en andere mogelijkheden binnen de 

regelingen MiA en Vamil. De nieuwe 

Milieulijst voor de MiA (milieu-inves-

teringsaftrek) en Vamil (willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen) bevat 

veel technieken voor de reductie van fijn-

stof, zoals doekfilters, procesgeïntegreerde 

maatregelen en overkappingen van op- en 

overslag. Bovendien is het fiscale aftrek-

percentage voor veel technieken die al 

op de Milieulijst stonden per 1 januari 

2009 verhoogd. Meer informatie over de 

Milieulijst 2009 vindt u op: http://www.

senternovem.nl/VAMil_MiA/milieulijst/

index.asp

Waardering
onderhanden werk;
nieuwe afspraken 
met bedrijfsleven
De regeling voor het waarderen van 

onderhanden werk is verduidelijkt. De 

regeling geldt al sinds 1 januari 2007. 

De nieuwe werkwijze vermindert de 

administratieve lasten voor bedrijven. 

De Belastingdienst heeft daarover afspra-

ken gemaakt met 3 brancheorganisaties: 

Bouwend nederland, UneTO-Vni en 

FMe-CWM. Ook bedrijven uit andere 

sectoren waarbij deze problematiek speelt, 

kunnen de regeling toepassen. De ver-

nieuwde waarderingsregeling moet de 

administratieve lasten voor bedrijven 

verminderen. Ook worden de verschillen 

tussen de commerciële en fiscale waar-

dering beperkt. Alle afspraken staan in 

de Uitwerking waardering onderhanden 

werk: www.belastingdienst.nl/down-

load/2181.html

BTW uit het buitenland
terugvragen
eenvoudiger
Staatssecretaris De Jager (Financiën) 

maakt het voor veel ondernemers makke-

lijker om btw terug te vragen die in reke-

ning is gebracht in een andere europese 

lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kunnen zij 

deze btw terugvragen via de nederlandse 

Belastingdienst. Ook hoeven ondernemers 

die grensoverschrijdende diensten aan 

andere ondernemers verrichten doorgaans 

geen btw meer te factureren. BTW-fraude 

wordt aan de hand van nieuwe regels 

scherper aangepakt. De staatssecretaris 

heeft een wetsvoorstel tot wijziging van de 

Wet op de omzetbelasting ingediend bij de 

Tweede Kamer. Hierdoor hoeven onderne-

mers voor het doen van een verzoek om 

teruggaaf vanaf 1 januari 2010 niet meer 

in contact te treden met buitenlandse 

belastingdiensten en wordt er sneller uit-

betaald. Buitenlandse belastingdiensten 

moeten rente vergoeden als ze de gestelde 

termijn niet halen.

Overig fiscaal nieuws


