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Jacht op zwartspaarders
De komende tijd zullen opnieuw vele honder-

den mensen een brief van de Belastingdienst 

op de mat vinden waarin hen wordt gevraagd 

opheldering over buitenlandse rekeningen te 

geven. De Belastingdienst heeft verschillende 

nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van 

recente uit binnen- en buitenland ontvan-

gen informatie over potentiële Nederlandse 

zwartspaarders. Ook wordt van internet 

afkomstige informatie in de gaten gehou-

den. Staatssecretaris Weekers van Financiën: 

“Terwijl de meeste mensen netjes aangifte doen 

en betalen, denkt een kleine groep via het bui-

tenland belasting te kunnen ontwijken. Daar 

mogen ze niet zomaar mee wegkomen: ik wil 

dat de Belastingdienst dit keihard aanpakt.”

Een delegatie van de Belastingdienst heeft 

eind vorig jaar op het Franse ministerie van 

Financiën een CD-rom ontvangen met daarop 

gegevens van Nederlanders met een Zwitserse 

bankrekening.

In 2010 hebben in totaal ruim duizend 

inkeerders een buitenlandse rekening bij de 

Belastingdienst aangegeven. Zij gaven vrijwillig 

meer dan 250 miljoen euro aan vermogen op. 

Ook na de invoering van de hogere standaard-

boete van 30 procent per 1 juli 2010, meldden 

zich nog enkele honderden zwartspaarders 

vrijwillig. 

Let op! Mensen die het risico nemen om niet 

uit zichzelf hun buitenlands vermogen bij de 

fiscus te melden, kunnen boetes tot 300 procent 

over de verschuldigde belasting opgelegd krij-

gen. Ook de komende tijd zal de Belastingdienst 

zwartspaarders blijven opsporen.
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Heffings- en 
invorderingsrente: 
2,50%
Bij het opleggen van belastingaanslagen 

kent de Belastingdienst twee soorten rente: 

heffingsrente en invorderingsrente. Wie te 

weinig belasting heeft betaald, moet hef-

fingsrente aan de Belastingdienst betalen. 

Daarentegen vergoedt de Belastingdienst 

heffingsrente als iemand te veel belasting 

heeft betaald. Als een belastingaanslag te 

laat wordt betaald, is invorderingsrente 

verschuldigd. Het rentepercentage voor het 

eerste kwartaal van 2011 bedraagt 2,50. 

Ieder kwartaal wordt het percentage van 

de heffingsrente en de invorderingsrente 

opnieuw vastgesteld.

Kansspelbelasting bij 
pokerwinsten
De Belastingdienst beschouwt poker als 

een kansspel. Als iemand hiermee prijzen 

wint, is hij of zij in veel gevallen kansspel-

belasting verschuldigd. Om een juiste en 

controleerbare aangifte te kunnen doen, is 

het van belang dat de resultaten goed wor-

den vastgelegd en bewaard. uit een uit-

spraak van 2 juli 2010 is af te leiden dat de 

rechtbank ‘s-Gravenhage van mening is 

dat het pokerspel meer een behendigheids-

spel (met kansspelelementen) is dan een 

kansspel (met behendigheidselementen). 

Deze uitspraak wijkt af van een eerder 

arrest van de Hoge raad uit 1998. Toen 

werd beslist dat poker een kansspel is. 

Voor de Belastingdienst blijft de beslissing 

van de Hoge raad dat poker een kans-

spel is bepalend. Dat betekent dat prijzen, 

respectievelijk het positieve spelresultaat, 

die op live-toernooien en dergelijke of op 

internet worden behaald, blijven vallen 

onder de Wet op de kansspelbelasting.

Winnaars zijn dan verplicht om aangifte 

voor de kansspelbelasting te doen en de 

kansspelbelasting tijdig en volledig te 

betalen. De uitspraak van de rechtbank 

‘s-Gravenhage verandert daar niets aan, 

aldus de Belastingdienst. 

Let op! Het is belangrijk dat de resulta-

ten die bij het spelen van poker worden 

behaald, volledig en controleerbaar wor-

den vastgelegd en bewaard. Met name bij 

deelname via het internet is het van groot 

belang dat alle inzetten en gewonnen prij-

zen worden geregistreerd. Zo kan achteraf 

de juistheid van de aangifte kansspelbelas-

ting aannemelijk worden gemaakt.

Kleinebanenregeling 
in 2011
De kleinebanenregeling is met een jaar 

verlengd en geldt dus ook in 2011. De 

kleinebanenregeling houdt in dat voor 

de werknemer jonger dan 23 jaar met 

een kleine baan geen premies werkne-

mersverzekeringen hoeven te worden 

betaald en dat voor die werknemer de 

inkomensafhankelijke bijdrage voor de 

Zorgverzekeringswet op nul wordt gesteld. 

De werkgever hoeft dan ook geen vergoe-

ding voor die inkomensafhankelijke bij-

drage meer te geven. 

Van een kleine baan is sprake in het 

geval het loon voor een 22-jarige niet 

meer bedraagt dan maximaal 600 euro 

per maand. Voor lagere leeftijden gelden 

lagere bedragen. Voor de inhouding van 

loonbelasting/premie volksverzekeringen 

verandert er niets en moet – dus ook voor 

kleine banen – nog steeds de verschuldigde 

loonheffing worden ingehouden.

Hierna volgen de maximumbedragen 

fiscaal loon per maand voor de volgende 

leeftijden: Jonger dan 18 jaar: 275 euro; 

18 jaar: 325 euro; 19 jaar: 375; 20 jaar: 

425 euro; 21 jaar: 500 euro; 22 jaar: 600 

euro.

Faciliteit Euro-6 
dieselpersonenauto’s
Sinds 1 januari 2011 moet elke nieuwe 

dieselpersonenauto zijn voorzien van een 

affabriekroetfilter op grond van de dan 

geldende Euro-5 norm. Nederland maakt 

gebruik van de mogelijkheid om vanaf  

1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonen-

auto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering 

mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm 

verplicht wordt (per 1 september 2015).

Deze stimulering houdt in dat in 2011 

voor een Euro-6 dieselpersonenauto een 

korting op de BPM geldt van 1500 euro, in 

2012 1000 euro en in 2013 500 euro.

Ontduiken eurovignet 
extra gecontroleerd
De Belastingdienst heeft over 2010 voor 

ruim 15 miljoen euro aan naheffingen en 

boetes opgelegd bij vrachtwagentranspor-

teurs die ten onrechte niet in het bezit 

waren van een eurovignet. Grote en zware 

vrachtauto’s belasten de wegen extra en 

hiervoor moet een aparte heffing worden 

betaald: belasting voor zware motorrijtui-

gen (BZM), het zogenoemde eurovignet. 

ruim 80 procent van de vrachtwagen-

transporteurs betaalt gewoon BZM. De cor-
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recties richten zich op de kleine 20 procent 

die zich niet goed aan de regels houdt. 

Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft 

laten weten dat de intensieve controles 

voorlopig doorgaan: “We blijven dit con-

troleren, ook omdat het ontduiken van 

BZM oneerlijke concurrentie met zich 

meebrengt tegenover transporteurs die zich 

wel aan de regels houden.”

Extra informatie over het eurovignet is te 

vinden op de site van de Belastingdienst.

Heffingen lokale 
overheden stijgen met 
2,8 procent
In 2011 verwachten de lokale overheden 

11,8 miljard euro te ontvangen uit heffin-

gen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010. 

Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis 

van de begrotingen van de lokale overhe-

den. De opbrengst van de gemeentelijke 

heffingen groeit naar verwachting in 2011 

met 2,6 procent. De belangrijkste heffing 

van de gemeenten, de onroerendezaakbe-

lasting (OZB), brengt dit jaar 3,4 procent 

meer op dan vorig jaar.

DGA met voorbijgaand 
minderheidsbelang 
geen werknemer
Een tijdelijk minderheidsbelang voor een 

directeur-grootaandeelhouder hoeft niet 

per se te leiden tot een verzekeringsplicht 

voor de werknemersverzekeringen. Dit 

blijkt uit een feitelijke uitspraak van de 

belastingrechter in Den Bosch.

In deze zaak gaat het om een BV met twee 

directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) 

die via hun persoonlijke holdings alle aan-

delen in de BV hielden. De ene dga hield 

55% van de aandelen en de andere de 

overige 45%. De inspecteur legde de BV 

een naheffingsaanslag in de loonheffingen 

(in dit geval premies werknemersverzeke-

ringen) op over de maand april 2007. Hij 

deed dat omdat het minderheidsbelang 

van de dga met het 45%-belang inhield 

dat er een gezagsrelatie was tussen de BV 

en de dga. Een dga met een minderheids-

belang kan namelijk doorgaans een schor-

sing of ontslag tegen zijn wil niet tegen-

houden. De belastingrechter stelde op basis 

van feiten en omstandigheden vast dat dit 

minderheidsbelang van volstrekt tijdelijke 

en voorbijgaande aard was. Het was de 

bedoeling van beide dga’s om op basis van 

gelijkwaardigheid verder te gaan. Zij had-

den hun aandelenverhouding ook kort 

daarna gewijzigd in een 50%-50% verde-

ling. De belastingrechter achtte deze ver-

klaring op basis van feiten en omstandig-

heden aannemelijk en vernietigde daarom 

de naheffingsaanslag.

Auto van de zaak 
in 2011 
Er zijn vier tarieven voor de (minimum)

bijtelling auto van de zaak: 

1. 0% voor auto’s zonder CO2-uitstoot 

(bijvoorbeeld elektrische auto’s); 

2. 14% voor zeer zuinige auto’s met een 

CO2-uitstoot van maximaal: 

- 95 gram per kilometer bij een auto die 

op diesel rijdt; 

- 110 gram per kilometer bij een auto die 

niet op diesel rijdt; 

3. 20% voor zuinige auto’s met een CO2-

uitstoot van meer dan: 

-  95 en maximaal 116 gram per kilometer 

bij een auto die op diesel rijdt; 

- 110 en maximaal 140 gram  

per kilometer bij een  

auto die niet op  

diesel rijdt; 

4. 25% voor alle andere auto’s. 

De grondslag voor de bijtelling is de catalo-

gusprijs van de auto inclusief BPM.

Let op! De verlaagde bijtelling van 0% 

voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt tot 

en met 2014. 

De bijtelling voor auto’s van de zaak die 

meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in 

gebruik zijn genomen, is ten minste 35% 

van de waarde van de auto in het econo-

mische verkeer. Bij deze oude auto’s is de 

catalogusprijs dus niet van belang.

Tijdelijke willekeurige 
afschrijving ook in 2011
De tijdelijke regeling voor versnelde 

afschrijving op investeringen in nieuwe 

bedrijfsmiddelen is met een jaar verlengd. 

Dit betekent dat bedrijven die investerin-

gen doen in het kalenderjaar 2011 deze in 

twee jaar kunnen afschrijven waarbij in 

het investeringsjaar ten hoogste 50 procent 

willekeurig mag worden afgeschreven.

Niet alle investeringen in bedrijfsmidde-

len komen voor de tijdelijke willekeurige 

afschrijving in aanmerking. De belang-

rijkste uitzonderingen zijn investeringen 

in: gebouwen, grond-, weg- en water-

bouwkundige werken, dieren, immateriële 

activa (waaronder software), bromfiet-

sen, motorrijwielen en personenauto’s. 

uitgesloten zijn ook investeringen in 

bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd 

zijn om voor langere tijd ter beschikking 

te worden gesteld aan derden. Taxi’s en 

zeer zuinige personenauto’s mogen wel 

willekeurig worden afgeschreven. Een 

personenauto geldt als zeer zuinig als de 

CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 

gram per kilometer bij dieselmotoren, of 

niet meer dan 110 gram per kilometer bij 

andere personenauto’s.
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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.

Let op! Willekeurige afschrijving is moge-

lijk zodra (in het kalenderjaar 2011) een 

investeringsverplichting is aangegaan of 

voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het 

bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 in 

gebruik zijn genomen. 

Tijdelijk verlaagd 
btw-tarief renovatie 
van woningen
Tot 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief 

van 6% van toepassing op de arbeidskos-

ten (niet op materialen) bij renovatie en 

herstel van woningen ouder dan 2 jaar. 

Deze maatregel geldt al sinds 1 oktober 

2010. Daarnaast bestaat sinds medio 2009 

ook het lage tarief van 6% voor schilder- 

en stukadoorswerk en het laten aanbren-

gen van isolatiemateriaal aan dak, muur, 

en vloer van woningen ouder dan 2 jaar.

Verhoging tarief 
assurantiebelasting
Met ingang van 1 maart 2011 wordt het 

tarief in de assurantiebelasting verhoogd 

van 7,5% naar 9,7%. Vanaf 2015 wordt 

het tarief 9,5%.

Tijdelijke verlenging 
termijn doorverkoop 
van woningen
Voor woningen die in 2011 gekocht wor-

den en die binnen twaalf maanden een 

tweede keer van eigenaar wisselen, is bij 

de tweede aankoop alleen overdrachts-

belasting verschuldigd over de eventuele 

winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van 

de termijn, want in de reguliere regel-

geving geldt de vrijstelling alleen als een 

woning twee keer wordt verkocht in een 

tijdsbestek van zes maanden. De verrui-

ming geldt tot en met 2011.

Verhuisregeling 
hypotheekrenteaftrek 
De maximale termijn voor behoud van 

hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de 

voormalige eigen woning is met een jaar 

verlengd. De termijn was in 2010 twee 

jaar en is nu verhoogd naar drie jaar. Dit 

betekent dat indien de woning in 2008 of 

2009 te koop is gezet, nog recht op hypo-

theekrenteaftrek bestaat in respectievelijk 

2011 en 2012. 

Daarnaast is de maximale termijn voor 

het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek 

voor de nog leegstaande toekomstige eigen 

woning (bijvoorbeeld in aanbouw) ver-

lengd van twee naar drie jaar. Dit betekent 

dat in 2011 recht op hypotheekrenteaftrek 

bestaat voor een leegstaande woning die 

uiterlijk in 2014 de eigen woning zal wor-

den. 

Aanslaggrens voor de 
inkomstenbelasting
De aanslaggrens voor de inkomstenbe-

lasting blijft in 2011 € 44 (€ 44). Alleen 

als het verschil tussen de verschuldigde 

inkomstenbelasting en het saldo van de 

gezamenlijke voorheffingen en de voorlo-

pige teruggaven meer bedraagt dan € 44 

(€ 44) volgt een aanslag.

Teruggaafgrens loon-
belasting en premie 
volksverzekeringen
De grens voor teruggaaf op verzoek, op 

grond van te veel ingehouden loonbelas-

ting en premie volksverzekeringen over 

het belastingjaar 2011 blijft € 14 (€ 14). 

Naast de voorheffingen moeten ook in 

aanmerking worden genomen de voorlo-

pige teruggaven (gezamenlijk genoemd: 

voorheffingssaldo). Als dit voorheffings-

saldo de verschuldigde belasting niet of 

met niet meer dan € 14 (€ 14) overtreft, 

dan volgt geen aanslag.

Scholingsuitgaven bij 
Erkenning Verworven 
Competenties 
Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor het 

zelf volgen van een opleiding of studie met 

het oog op het verwerven van inkomen 

uit werk en woning. Voor de aftrek van de 

uitgaven geldt een drempel van € 500 en 

een maximum van € 15.000.

Ook uitgaven van de belastingplich-

tige voor het volgen van een procedure 

Erkenning Verworven Competenties, 

waarvoor een verklaring is afgegeven door 

een instantie die is aangeduid bij ministe-

riële regeling, vallen onder de scholings-

uitgaven.


