
1

Aan de orde
N i e u ws  v o o r  o n d e r n e m e n d e  o n d e r n e m e r s

Jaargang 22 Nr. 5 - 2012

I n  d I t  n u m m e r

Neem belastingvrij 
uw spaarloon op

Maak gebruik van 
steuntje in de rug 

voor vastgoedmarkt

Benut verkorte 
schorsingstermijn 
motorrijtuigen-

belasting

Houd rekening met 
hogere lasten voor 

de auto van de zaak

Hoe werkt de 
werkkostenregeling?

Koop dit jaar nog een 
Euro-6 dieselauto en 
verdien 1.000 euro

Tank nooit contant 
met uw auto van de 

zaak

Overweeg om uw BV 
om te zetten in een 

‘flex-BV’

Eindejaarstips 2012
Het is weer zo ver. Per 1 januari 2013 worden 

er weer talloze wijzigingen aangebracht in 

diverse belastingwetten die voor u van belang 

kunnen zijn. Aan de hand van de onder-

staande eindejaarstips kunt u nagaan welke 

belastingvoordelen u in 2012 en 2013 kunt 

behalen. Voor de meeste onderwerpen is het 

echter ten zeerste aan te raden om dit uitvoe-

rig met uw NOAB-adviseur te bespreken. De 

belastingwetgeving zit namelijk vol valkuilen 

en het is ondoenlijk om al deze valkuilen in 

items als eindejaarstips te bespreken. Daar is 

het belastingrecht nu eenmaal te ingewikkeld 

voor en dat zal altijd wel zo blijven. Nog even 

voor alle duidelijkheid: in deze Eindejaarstips 

2012 treft u weinig aan over de fiscale plannen 

zoals die zijn opgenomen in het regeerakkoord 

van VVD en PvdA, genaamd ‘Bruggen slaan.’ 

De beoogde ingangsdatum van deze plannen is 

1 januari 2014. Bovendien blijkt uit de recent 

ontstane commotie over de zorgpremie zoals 

opgenomen in het regeerakkoord dat plannen 

het komende jaar zomaar nog 100% kunnen 

wijzigen.

Wij wensen u zowel zakelijk als privé
een uitstekend 2013!



AAn de Orde nr.  5  -  2012

Neem fiscaal vriendelijk 
uw levenslooptegoed op 
in 2013
Als u uw levenslooptegoed in 2013 

opneemt en niet in 2012 kunt u een aan-

zienlijk belastingvoordeel halen. Bij deze 

opname zal namelijk slechts belasting wor-

den geheven over 80% van de waarde van 

het op 31 december 2011 opgebouwde 

levenslooptegoed.

Neem belastingvrij uw 
spaarloon op
Vanaf 1 januari 2012 kunt u het hele 

opgebouwde spaarloon belastingvrij opne-

men, zonder fiscale beperkingen. Dat 

regelt u met degene die het spaarloon 

beheert. Dat is bijvoorbeeld een bank, 

spaarfonds of uw werkgever. U kunt het 

tegoed ook laten staan.

Let op!
Als u het tegoed op de spaarloonrekening 

laat staan, kunt u gebruik blijven maken 

van de vrijstelling in box 3. Elk jaar valt 

dan een deel van het spaartegoed vrij. Op 

dat deel is dan niet langer de vrijstelling 

van box 3 van toepassing. Voor het deel 

van het spaarloon dat op de spaarloonre-

kening blijft staan – met uitzondering van 

het vrijgevallen tegoed – blijft de vrijstel-

ling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.

Maak gebruik van 
steuntje in de rug voor 
vastgoedmarkt
Bent u van plan om (nieuw) bedrijfson-

roerend goed te gaan kopen? Dan kunt u 

vanaf 1 november 2012 gebruik maken 

van de verruiming van de vrijstelling van 

overdrachtsbelasting. 

De vrijstelling geldt voor nieuw bedrijfson-

roerend goed zoals kantoorpanden en 

winkelcomplexen die al in gebruik zijn 

genomen of zijn verhuurd door de verko-

per. Als het onroerend goed werd verkocht 

binnen 6 maanden na ingebruikname of 

verhuur, kon de koper een beroep doen op 

een vrijstelling van overdrachtsbelasting. 

Om tegemoet te komen aan de aanhou-

dend slechte situatie op de vastgoedmarkt, 

wordt de termijn van 6 maanden verlengd 

naar 24 maanden. Door de maatregel 

wordt zowel de aankoop van zakelijk vast-

goed als het starten van nieuwe projecten 

op de vastgoedmarkt gestimuleerd.

Let op!
De regeling geldt ook als het onroerend 

goed op 1 november 2012 nog geen 

6 maanden in gebruik is genomen of is 

verhuurd.

Profiteer van 
makkelijker laag 
BTW-tarief voor 
schilder- en stucwerk
Bent u van plan om uw huis te laten schil-

deren of wilt u een stukadoor inhuren en 

woont u in een huis dat ouder is dan 2 

jaar? Dan wordt het voor u, uw schilder 

en/of uw stukadoor makkelijker omdat 

de zogeheten ‘ouderdomsverklaring’ 

wordt afgeschaft die nodig is om het lage 

BTW-tarief op schilder- en stucwerk toe te 

mogen passen. 

Voor het schilderen en stukadoren van 

woningen ouder dan 2 jaar, geldt een 

verlaagd BTW tarief van 6%. Dit tarief is 

ingesteld om de werkgelegenheid te sti-

muleren en zwart werk tegen te gaan. Om 

te bewijzen dat de woning daadwerkelijk 

ouder is, kan een ouderdomsverklaring 

door de opdrachtgever worden onderte-

kend en bewaard door de uitvoerder. Dit 

hoeft straks slechts bij uitzondering nog te 

gebeuren omdat de Belastingdienst deze 

informatie automatisch vergelijkt.

Om te verifiëren of het verlaagde BTW-

tarief terecht is toegepast, baseert de 

Belastingdienst zich voortaan op de 

gegevens uit de BAG (Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen) en uit de GBA 

(Gemeentelijke Basisadministratie per-

soonsgegevens). Bij twijfel of een woning 

voldoet aan de ouderdomseis van 2 jaar, 

mag de schilder/stukadoor desgewenst nog 

steeds een verklaring laten tekenen door 

de opdrachtgever.

Bekijk of het 
zin heeft om uw 
verzekeringspremies 
voor 2013 nog dit jaar 
te betalen
Met ingang van 1 januari 2013 gaat het 

tarief van de assurantiebelasting omhoog 

van 9,7% naar 21%.

Als u dit jaar nog uw verzekeringspremies 

voor 2013 betaalt, kunt u nog gebruik 

maken van het huidige tarief van 9,7%.

Er zit echter nog wel een addertje onder 

het gras. De verhoging van de assuran-

tiebelasting moet als alternatief voor de 

forenzentax namelijk ruim 1,2 miljard 

euro opleveren in 2013. Daarom gaat het 

ministerie van Financiën in het eerste 

kwartaal van 2013 bekijken hoeveel men-

sen van deze mogelijkheid gebruik hebben 

gemaakt. Zijn dat er te veel, dan wordt het 

tarief van de assurantiebelasting alsnog 

met terugwerkende kracht verhoogd naar 

21%. Uw verzekeraar moet u deze tariefs-

verhoging dan alsnog in rekening brengen. 
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Let op!
De assurantiebelasting geldt voor de vol-

gende verzekeringen:

• Autoverzekering

• Opstalverzekering (woonhuis)

• Inboedelverzekering

• Aansprakelijkheidsverzekering

• Rechtsbijstandverzekering

• Reisverzekering (niet over het deel  

   ‘ziektekosten’)

Over lijfrenteverzekeringen en ziektekos-

tenverzekeringen en andere verzekeringen 

hoeft geen assurantiebelasting te worden 

betaald. 

Benut verkorte 
schorsingstermijn 
motorrijtuigenbelasting
Maakt u tijdelijk geen gebruik van uw 

auto? Dan kunt u eerder dan nu het 

geval is een belastingvoordeel halen als u 

uw kenteken laat schorsen. In de motor-

rijtuigenbelasting wordt de minimale 

schorsingstermijn waarbij geen motorrij-

tuigenbelasting verschuldigd is voor perso-

nenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen 

namelijk verkort van drie maanden tot één 

maand. Daarmee is de minimale schor-

singstermijn straks voor alle categorieën 

motorrijtuigen gelijk. Deze wijziging gaat 

in op 1 januari 2013. 

Voorkom nieuwe boete 
bij te laat betalen 
motorrijtuigenbelasting
Bij het te laat betalen van de motorrijtui-

genbelasting wordt vanaf 1 januari 2013 

een boete opgelegd van 50 euro. Bij een 

tweede en derde (en verdere) verzuim 

binnen een periode van 2 jaar bedraagt de 

boete respectievelijk 100 en 150 euro. Dat 

is een verzwaring van de huidige systema-

tiek waarbij een boete wordt opgelegd van 

50 euro voor het tweede en verdere ver-

zuim binnen een periode van één jaar. 

Let op!
U kunt een boete het makkelijkst voorko-

men door een automatische incasso aan de 

Belastingdienst te geven. 

Houd rekening met 
hogere lasten voor de 
auto van de zaak
Per 1 januari 2013 treedt de Wet unifor-

mering loonbegrip in werking. Hierdoor 

worden de grondslagen voor het bereke-

nen van het loon voor de loonbelasting/

volksverzekeringen, de werknemersver-

zekeringen en de Zorgverzekeringswet 

(Zvw) gelijk, het zogenoemde uniforme 

loonbegrip. 

De bijtelling privégebruik auto is 

tot en met 2012 loon voor de loon-

belasting/volksverzekeringen en de 

Zorgverzekeringswet, maar geen loon voor 

de werknemersverzekeringen. Per 1 janu-

ari 2013 is deze bijtelling ook loon voor de 

werknemersverzekeringen. 

Het rijden in een auto van de zaak wordt 

dus duurder. Daar staat echter tegenover 

dat een hoger loon voor de werknemers-

verzekeringen ook leidt tot een hogere 

WW-uitkering bij ontslag en bij arbeidson-

geschiktheid.

Let op!
Dga’s zijn niet verzekerd voor de werkne-

mersverzekeringen. Voor hen wordt het 

rijden in een auto van de zaak dus niet 

duurder.

Houd niet langer 
rekening met de 
mogelijke invoering van 
de forenzentax
U hoeft niet langer rekening te houden 

met de invoering van een forenzentax. 

Het wetsvoorstel waarmee de forenzentax 

zou worden ingevoerd is namelijk op 

9 november 2012 officieel ingetrokken.

Dit wetsvoorstel regelde dat met ingang 

van 1 januari 2013 alle tegemoetkomin-

gen voor reizen in het kader van woon-

werkverkeer belast zijn. Tevens regelde dit 

wetsvoorstel dat de kilometers gemaakt 

door een auto van de zaak voor woon- 

werkverkeer als privé worden aangemerkt.

In het regeerakkoord van de VVD en de 

PvdA voor de komende kabinetsperiode 

is overeengekomen om de afschaffing van 

de onbelaste reiskostenvergoeding in zijn 

geheel terug te draaien. 
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Bepaal of u in 2013 
al dan niet gebruik 
wilt maken van de 
werkkostenregeling
2013 is het laatste jaar dat u als onderne-

mer al dan niet kunt kiezen voor de toe-

passing van de werkkostenregeling. 

Hoe werkt de 
werkkostenregeling?
Kiest u voor de werkkostenregeling? Dan 

mag u in 2013 maximaal 1,5% van uw 

totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’,  

besteden aan onbelaste vergoedingen en 

verstrekkingen voor uw werknemers. U 

moet deze vergoedingen en verstrekkingen 

dan wel in uw administratie opnemen als 

eindheffingsloon.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte 

valt, betaalt u geen loonbelasting. Over 

het bedrag boven de vrije ruimte betaalt 

u loonbelasting in de vorm van een eind-

heffing van 80%. U hoeft hierover geen 

premie volksverzekeringen, premies werk-

nemersverzekeringen en inkomensafhan-

kelijke bijdrage Zvw te betalen.

Als u voor de 
werkkostenregeling kiest
Als u ervoor hebt gekozen om in 2012 

gebruik te maken van de werkkostenrege-

ling, is het volgende van belang:

•  U kunt voor 2013 opnieuw kiezen.

•  Veel bestaande afspraken met de 

Belastingdienst vervallen.

•  U moet uw administratie aanpassen.

Elk jaar opnieuw kiezen
Als u in 2012 gebruik maakt van de werk-

kostenregeling, betekent dat niet automa-

tisch dat u dat in 2013 ook moet doen. U 

kunt in 2013 weer kiezen voor de oude 

regels voor vrije vergoedingen en verstrek-

kingen. Vanaf 2014 geldt de werkkostenre-

geling voor iedereen.

Let op!
Als u voor de werkkostenregeling kiest, 

moet u uw administratie aanpassen. 

Raadpleeg uw NOAB-adviseur.

Als u niet voor de 
werkkostenregeling kiest
Als u niet voor de werkkostenregeling 

hebt gekozen, maar de oude regels voor 

vrije vergoedingen en verstrekkingen blijft 

gebruiken, is het volgende van belang:

•  U kunt in 2013 opnieuw kiezen.

•  De bestaande afspraken met de 

Belastingdienst blijven gelden.

•  De oude regels voor loon, waardering 

van verstrekkingen, vrije vergoedingen 

en verstrekkingen en eindheffing blijven 

voor u gelden.

Elk jaar opnieuw kiezen
Als u in 2012 de oude regels voor vrije 

vergoedingen en verstrekkingen heeft 

gebruikt, betekent dat niet automatisch dat 

u dat in 2013 ook moet doen. U kunt in 

2013 alsnog gebruik gaan maken van de 

werkkostenregeling. Vanaf 2014 geldt de 

werkkostenregeling voor iedereen.

Let op! 
U maakt gebruik van de werkkostenrege-

ling als individuele werkgever en dus bij-

voorbeeld niet als groep vennootschappen 

van een concern of als samenhangende 

groep inhoudingsplichtigen. De werkkos-

tenregeling geldt voor al uw werknemers.

Voorbeeld werkkostenregeling:

Fiets en elektrische 
scooter
U koopt 10 fietsen voor uw werknemers. 

De kosten vallen met 1 boeking (factuur-

bedrag inclusief BTW) in uw vrije ruimte 

van 1,4% van de totale fiscale loonsom. U 

boekt de fietsen niet meer per werknemer 

in uw loonadministratie, maar u boekt 

het hele bedrag in 1 keer in uw financiële 

administratie.

U kunt de fietsen geven zonder te beoor-

delen hoe vaak uw werknemers de fiet-

sen gebruiken voor woon-werkverkeer. 

Ook is het niet meer van belang of uw 

werknemers de afgelopen 3 jaar al een 

fiets hebben gekregen. Binnen de werk-

kostenregeling vervallen de normen voor 

de aanschafprijs (749 euro per fiets) en 

voor vergoedingen die direct met de fiets 

samenhangen (82 euro per kalenderjaar). 

U kunt eventueel een duurdere fiets met 

hulpmotor of een elektrische scooter ver-

goeden of verstrekken zonder aanvullende 

eisen.

Neem uw bestaande 
hypotheek met NHG na 
1 januari 2013 mee naar 
uw volgende woning
Huishoudens die een spaar- of aflossings-

vrije hypotheek met NHG-garantie heb-

ben, krijgen bij verhuizing na 1 januari 

2013 niet met een aflossingsverplichting te 

maken.

Op verzoek van minister Blok (Wonen en 

Rijksdienst) zal het WEW (Waarborgfonds 

Eigen Woningen) de regels aanpassen 

zodat mensen hun bestaande spaar- 

of aflossingsvrije hypotheek met een 

Nationale Hypotheek Garantie na 1 januari 

2013 kunnen meenemen naar een vol-

gende woning, zonder dat wordt geëist de 

lening annuïtair af te lossen. 

Het aflossingsvrije deel onder de NHG mag 

voor bestaande gevallen maximaal 50 pro-

cent zijn. Nationale Hypotheek Garantie 
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kan worden verkregen voor een lening 

van maximaal 320.000 euro voor koopsom 

en bijkomende kosten. 

De rente over nieuwe aflossingvrije hypo-

theken is na 1 januari 2013 niet meer 

aftrekbaar.

Koop dit jaar nog een 
Euro-6 dieselauto en 
verdien 1.000 euro
Vanaf 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 vanaf 1 januari 2011 voor 

een Euro-6 dieselpersonenauto een kor-

ting op de BPM gold van 1.500 euro. Deze 

korting wordt in de tijd verminderd naar-

mate het tijdstip nadert waarop de Euro-

6-norm verplicht wordt. Met ingang van 

1 januari 2012 geldt nog een korting van 

1.000 euro en vanaf 1 januari 2013 een 

korting van 500 euro. U kunt dit jaar dus 

nog een belastingvoordeel krijgen van 500 

euro ten opzichte van 2013.

Schenk belastingvrij 
(50.300 euro) aan uw 
kinderen 
Voor een schenking van ouders aan kin-

deren bedraagt de normale vrijstelling 

5.030 euro per jaar (bedrag 2012), maar 

deze kan eenmalig worden verhoogd naar 

24.144 euro (bedrag 2012) voor kinderen 

tussen 18 en 35 jaar. 

Het vrijgestelde bedrag van 24.144 euro 

kan nog verder worden verhoogd naar 

50.300 euro (bedrag 2012) als het bedrag 

is geschonken ter zake van de aankoop 

van een eigen woning door het kind. 

Dit laatste geldt ook als de schenking is 

bestemd voor de betaling van kosten van 

een “dure” studie of opleiding ten behoeve 

van het kind. 

De schenkingsvrijstelling van 50.300 euro 

is ook van toepassing als het gaat om een 

schenking die wordt gebruikt voor de 

aflossing van de eigenwoningschuld van 

het kind of voor onderhoud en/of verbete-

ring van de woning van het kind. 

Overleg met uw NOAB-adviseur of het 

zinvol is om nog dit jaar een schenking 

aan uw kinderen te doen.

Houd rekening 
met regels voor 
lijfrenteaftrek
Spaart u voor een uitkering naast uw 

pensioen? Houd dan rekening met het 

volgende: u mag in uw aangifte alleen nog 

lijfrentepremies aftrekken die u in het jaar 

zelf betaalt. Dit betekent dat u de premies 

die u betaalt in het eerste kwartaal van 

2013 niet meer (zoals vroeger) nog mag 

aftrekken in uw aangifte 2012. Dat mag 

dan alleen nog maar in uw aangifte 2013. 

Dit geldt ook voor stortingen op een lijf-

rentespaarrekening of een lijfrentebeleg-

gingsrecht.

Wilt u over 2012 lijfrentepremies aftrek-

ken? Dan moet u die premies dus vóór 

1 januari 2013 betalen. Uw polis moet dat 

wel mogelijk maken. Misschien moet u 

ook de polis laten aanpassen. Neem hier-

voor contact op met uw NOAB-adviseur.  

Let op!
Wacht niet te lang met contact opnemen: 

uw verzekeraar of bank moet uw keuze 

namelijk vóór 1 januari 2013 verwerken. 

Benut ruimere fiscale 
aftrek pensioenpremie 
als zzp’er
Bent u een zelfstandige zonder personeel 

(zzp’er) geworden en wilt u in de pensi-

oenregeling blijven van het bedrijf waar u 

het laatst in loondienst was? Dan kunt u 

uw pensioenpremies tot maximaal 10 jaar 

fiscaal aftrekken. Dit was 3 jaar. 

Het benutten van deze 10-jaarstermijn is 

mogelijk sinds 2012. 

Let op! 
Pensioenkwesties zijn zeker fiscaal 

gezien ingewikkeld. Neem contact op 

met uw NOAB-adviseur wanneer u als 

zzp’er gebruik wilt gaan maken van deze 

10-jaarstermijn.
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Tank nooit contant met 
uw auto van de zaak
Tankt u voor uw auto van de zaak? Betaal 

dan altijd met uw tankpas, pinpas, of cre-

ditcard. Bij een contante betaling loopt u 

namelijk het risico om de BTW-aftrek op 

de brandstofkosten te verspelen! Bij een 

contante betaling kan de fiscus niet nagaan 

wie de betaling heeft gedaan. De kassabon 

is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de 

inspecteur voldoende reden om de BTW-

aftrek te weigeren. Een en ander geldt 

uiteraard ook voor de tankbeurten van uw 

medewerkers met een auto van de zaak.

Overweeg om uw BV 
om te zetten in een 
‘flex-BV’
Een besloten vennootschap oprichten 

betekende tot voor kort: fikse kosten en 

weinig flexibiliteit. Sinds 1 oktober 2012 is 

dat anders. Door het BV-recht eenvoudiger 

en flexibeler te maken, is de rechtsvorm 

van de besloten vennootschap een stuk 

aantrekkelijker voor (startende) onderne-

mers. Ook voor bestaande BV’s kunnen de 

nieuwe regels relevant zijn.

Voordelen van een BV
•  Bij een BV is niet de ondernemer, maar 

de BV in de meeste gevallen aanspra-

kelijk voor eventuele schulden van 

het bedrijf. De directie en de andere 

aandeelhouder(s) zijn alleen aansprake-

lijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf 

hebben geïnvesteerd. Daarmee kan de 

BV interessant zijn voor ondernemers.  

Andere redenen om voor een BV te kiezen 

kunnen zijn: 

•  de vennootschapsbelasting (vooral bij 

hogere bedrijfswinst biedt het tarief 

hiervan een voordeel ten opzichte van 

de inkomstenbelasting voor een een-

manszaak);

•  eenvoudige bedrijfsoverdracht (namelijk 

door verkoop van de aandelen).

Regels BV eenvoudiger 
en flexibeler
Sinds 1 oktober 2012 is het eenvoudiger 

en goedkoper om een BV op te richten. 

Ook hebben ondernemers straks meer 

vrijheid bij de inrichting van hun BV. Het 

BV-recht is dus flexibeler geworden. De 

veranderingen in het kort:

•  Geen minimum(start)kapitaal van 

18.000 euro meer nodig;

•  De verplichte bankverklaring en de ver-

plichte accountantsverklaring zijn ver-

vallen;

•  Meer vrijheid om de statuten in te rich-

ten naar de wensen van de ondernemer. 

De enige verplichte informatie die in de 

statuten moet staan is: naam, vestigings-

plaats, doel van de BV, het aandelenka-

pitaal en een regeling voor directeuren 

en/of commissarissen die plotseling 

(door ziekte of schorsing bijvoorbeeld) 

wegvallen. Van deze wettelijke mini-

mumeisen mag niet worden afgeweken;

•  De BV mag aandelen uitgeven zon-

der stemrecht of zonder recht op een 

winstuitkering (dividend). Dit kan bij-

voorbeeld handig zijn bij uitgifte van 

aandelen aan werknemers, familieleden 

of financiers;

•  Aandeelhouders kunnen besluiten 

nemen buiten de algemene vergadering 

om. Op die manier kan de BV sneller 

handelen, zeker als er maar één direc-

teur-grootaandeelhouder is;

•  De aandeelhouders van de BV mogen 

buiten Nederland vergaderen;

•  De BV mag ervoor kiezen de overdracht 

van aandelen te beperken, maar dat 

hoeft niet. Tot 1 oktober 2012 golden 

beperkingen bij verkoop van aandelen. 

Deze moesten eerst worden aangeboden 

aan de andere aandeelhouders. Deze 

zogeheten wettelijke blokkeringsrege-

ling is nu afgeschaft.

Let op!
Overleg met uw NOAB-adviseur of het 

voor u voordelig is om een flex-BV op te 

richten, dan wel uw bestaande BV om te 

zetten in een flex-BV.

Hypotheek aflossen in 
2012? 
Het is verstandig om eenmaal per jaar uw 

hypotheeklening onder de loep te nemen. 

Het einde van het jaar is daar een goed 

moment voor. 

Het kan namelijk interessant zijn om de 

hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen.

Heeft u uw hypotheek al (bijna) volledig 

afgelost? Dan hoeft u voor uw woningbe-

zit in principe geen inkomstenbelasting te 

betalen (Wet Hillen). Het eigenwoningfor-

fait moet bij de aangifte inkomstenbelas-

ting wel gewoon worden ingevuld, maar 

u heeft dan ook recht op een extra aftrek-

post vanwege geen of een kleine eigenwo-

ningschuld.

Tip!
Overleg tijdig met uw NOAB-adviseur of 

het voor u interessant is uw hypotheek 

(gedeeltelijk) af te lossen.
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Vitaliteitsspaarregeling 
gaat niet door
Via de levensloopregeling konden werkne-

mers een deel van hun brutosalaris sparen 

voor onbetaald verlof of om eerder te stop-

pen met werken. Per 1 januari 2012 werd 

de levensloopregeling afgeschaft en kwam 

er een overgangsregeling levenslooprege-

ling. 

In 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling 

worden ingevoerd. Niet alleen werkne-

mers, maar ook ondernemers konden aan 

deze regeling deelnemen. Inmiddels heeft 

het kabinet Rutte-Asscher besloten de vita-

liteitsspaarregeling niet meer in te voeren.

Neem uw 
levenslooptegoed 
fiscaal voordelig op 
Met ingang van 1 januari 2013 is het 

mogelijk om uw levenslooptegoed fis-

caal vriendelijk op te nemen. De Tweede 

Kamer en het kabinet willen hiermee een 

bestedingsimpuls aan de economie geven. 

Het totaal van alle levenslooptegoeden 

bedraagt namelijk ruim 5,5 miljard euro. 

De nieuwe regels werken als volgt: 

Levenslooptegoed op  
31 december 2011 > 3.000 euro

Bedroeg uw levenslooptegoed op 

31 december 2011 meer dan 3.000 euro 

dan kunt u dit bestedingsvrij opnemen. 

U mag het tegoed dus ook opnemen voor 

andere doeleinden dan als loonvervanging 

tijdens een verlofperiode. 

Daarnaast kunt u aanspraken ingevolge 

de levensloopregeling blijven opbouwen, 

overeenkomstig de op 31 december 2011 

geldende regels, met dien verstande dat 

u over de inleg die vanaf 1 januari 2012 

heeft plaatsgevonden of nog gaat plaats-

vinden geen levensloopverlofkorting meer 

opbouwt.

Behaal 20% belastingvoordeel!

Als u uw hele levenslooptegoed in 2013 

opneemt, dat wil zeggen het volledige 

tegoed per 31 december 2011, wordt 

slechts 80% daarvan voor de belastinghef-

fing in aanmerking genomen. 

Levenslooptegoed op 31 december 
2011 < 3.000 euro, ook hier  
20% belastingvoordeel!

Bedroeg uw levenslooptegoed op 

31 december 2011 minder dan 3.000 euro 

dan wordt ook in deze situatie slechts 

80% van het tegoed in de belastingheffing 

betrokken als u het tegoed per 31 decem-

ber 2011 in 2013 in één keer opneemt. 

Let op!
De Tweede Kamer wil dat belastingplich-

tigen zich wel realiseren dat door opname 

van levenslooptegoed hun inkomen en 

vermogen stijgen, waardoor ze misschien 

geen recht meer hebben op bijvoorbeeld 

huurtoeslag. De Belastingdienst zal dit 

nadrukkelijk onder de aandacht van werk-

nemers brengen.

Maak gebruik van 
verruimde mogelijkheid 
betalingsregeling
Zit u als ondernemer even krap bij kas? 

Maak dan met ingang van 1 januari 2013 

gebruik van de verruimde mogelijkheden 

om uitstel van betaling te krijgen voor 

openstaande belastingaanslagen. 

In het regeerakkoord van VVD–PvdA is 

opgenomen dat ondernemers de moge-

lijkheid krijgen om maximaal 4 maanden 

uitstel van betaling te krijgen voor open-

staande belastingaanslagen, waaronder 

naheffingsaanslagen BTW. Een voorwaarde 

voor deze betalingsregeling is dat de open-

staande belastingschuld in totaal niet meer 

dan 12.000 euro bedraagt. 

Om deze ondernemers nog meer tegemoet 

te komen, wordt deze grens verhoogd naar 

20.000 euro. 

Ook voor particulieren
Deze verhoging naar 20.000 euro brengt 

de uitstelregeling in lijn met het reeds gel-

dende beleid rond kortdurend uitstel van 

betaling voor particulieren waarin dezelfde 

grens wordt gehanteerd. 
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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.

Benut werkbonus in 
2013
Met ingang van 1 januari 2013 wordt een 

werkbonus ingevoerd voor werknemers 

die aan het begin van het kalenderjaar 

de leeftijd van 60 jaar, maar nog niet de 

leeftijd van 64 jaar hebben bereikt en een 

arbeidsinkomen hebben tussen 90% en 

175% van het wettelijk minimumloon. De 

werkbonus over 2013 wordt via de defi-

nitieve aanslag uitbetaald. Deze kan niet 

meer worden verwerkt in de voorlopige 

aanslag.

Ga na of u 
belastingvoordeel 
kunt behalen via de 
middelingsregeling
Heeft u de afgelopen 3 jaren te maken met 

een sterk wisselend inkomen in box 1 van 

de Wet inkomstenbelasting 2001? Door 

gebruik te maken van de middelingsrege-

ling heeft u mogelijk recht op een belas-

tingteruggaaf. Op basis van de middelings-

regeling wordt het inkomen gelijk over de 

jaren verdeeld en kan wellicht het nadelig 

effect van het progressieve inkomstenbe-

lastingtarief ongedaan worden gemaakt. 

Het verschil tussen de werkelijk geheven 

belasting en de op deze wijze herrekende 

belasting wordt dan aan u terugbetaald.

Verlaag uw box-3-
grondslag 
U betaalt minder belasting als de grondslag 

van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden 

door bijvoorbeeld uw belastingschul-

den te betalen voor 1 januari van het 

nieuwe jaar. U kunt ook denken aan een 

schenking aan uw (klein)kinderen of de 

aankoop (en betaling!) van een consump-

tiegoed (zoals een auto, schilderij of boot) 

voor het einde van het jaar.

Houd rekening met 
provisieverbod per 
1 januari 2013 
Op 1 januari 2013 wordt een verbod op 

provisies van kracht voor financiële pro-

ducten zoals hypotheken, pensioenverze-

keringen en levensverzekeringen. Hiermee 

kunt u als consument er op vertrouwen 

dat een onafhankelijke adviseur daadwer-

kelijk aan uw kant staat en zich niet laat 

leiden door financiële prikkels van de bank 

of verzekeraar.

Benut dubbele 
hypotheekrenteaftrek 
voor te koop staande 
woningen
Staat uw oude woning te koop? Maak dan 

gebruik van de regeling voor de dubbele 

hypotheekrenteaftrek. 

In 2013 zou de termijn voor de dubbele 

hypotheekrenteaftrek voor de huidige 

woning die te koop staat en de nieuwe 

woning weliswaar mogelijk blijven, maar 

de termijn van 3 jaar zou worden verlaagd 

naar 2 jaar. Op verzoek van de Tweede 

Kamer wordt de 3-jaarstermijn toch 

gehandhaafd. Volgens het kabinet zal ook 

dit een nuttige bijdrage leveren aan de 

doorstroming op de woningmarkt. 


