
Disclaimer 
De in deze ‘nieuwsbrief’ opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een 
bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, 
kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. 
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van 
de specifiek van toepassing zijnde situatie. Organisatorisch handelen n.a.v. verstrekte adviezen geschiedt volledig op eigen risico. 
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Van de redactie 

Hierbij ontvangt u de belangrijkste fiscale maatregelen en ontwikkelingen, zoals deze 
morgen gepresenteerd worden tijdens Prinsjesdag. 

We hebben het derde kwartaal inmiddels bijna achter ons gelaten. Wij en velen met ons 
kunnen terugkijken op (wederom) een bewogen jaar. ‘Helaas’ zijn onze voorspellingen in 
2010 over de economische vooruitzichten uitgekomen. ‘Helaas’, omdat wij liever hadden 
gezien, dat er sprake was geweest van een stevig herstel. De kredietcrisis, bankencrisis, 
consumentencrisis, hoe men het ook wenst te noemen…er is sprake van een zeer 
uitzonderlijke moeizame situatie. De tijdelijke ‘opleving’ (naar onze mening vooral 
ontstaan door overheidsuitgaven) was ook daadwerkelijk van tijdelijke aard.  De enige 
die momenteel een ommekeer kunnen gaan brengen, zijn naar onze mening de 
consumenten. Mocht een toename van de consumentenbestedingen omslaan in een 
groei van de economie, dan is oplettendheid nog steeds geboden. De afgelopen 
perioden is de hoeveelheid geld dat in omloop is gebracht tenslotte enorm.  Een hoge 
inflatie ligt daarmee op de loer….. 
Maar er zijn ook goede berichten. In onze cliëntenportefeuille hebben wij veel 
ondernemers die, ondanks of dankzij de uitdagende marktomstandigheden, sterke 
omzet-en rendementsgroei hebben weten te realiseren. Deze ondernemers hechten 
waarde aan adequate managementinformatie, waardoor ze slagvaardig kunnen 
optreden, bij wijzigende omstandigheden.  
 

Rest ons u wederom veel leesplezier en wijsheid toe te wensen. 

Met gastvrije groet, 
 

Namens het hele team van horeca-accountancy.nl 
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BTW 

Privégebruik auto van de zaak 
Er worden nadere wettelijke maatregelen aangekondigd voor het (kunnen) vaststellen van de grondslag 
waarover de ondernemer btw moet betalen wegens privégebruik van de auto van de zaak. 
 
Suppletie-aangifte btw 
Het belastingplan bevat een voorstel om de suppletie-aangifte die veel horeca-ondernemers en instellingen aan 
het einde van een jaar indienen, te 'formaliseren', waarmee de indiening van een suppletie kan worden 
beschouwd als wettelijke 'informatieplicht'. Een daarin vervat teruggaafverzoek wordt echter nog steeds als een 
te laat ingediend verzoek beschouwd. Bij weigering aan het verzoek tegemoet te komen is geen bezwaar en 
beroep mogelijk. 

 
Inkomstenbelasting 
 
Zelfstandigenaftrek 
De zelfstandigenaftrek wordt geüniformeerd op één vast bedrag van € 7.280 per jaar. Dit bedrag zal niet langer 
aflopen bij oplopende winst en zal niet worden geïndexeerd. Horeca-ondernemers krijgen hierdoor vooraf 
zekerheid over de hoogte van de zelfstandigenaftrek. De regeling is gunstiger voor ondernemers met hogere 
winsten. Hiermee wordt de focus verlegd van ondernemersactiviteiten die weinig winstgevend zijn naar 
winstgevend ondernemerschap en doorgroei. In de toekomst wordt bekeken of de ondernemersfaciliteiten 
kunnen opgaan in een lager en minder progressief tarief voor winst waarmee de belastingheffing over winst 
eenvoudiger en transparanter zou worden. 
 
Doorschuiven terbeschikkingstelling bij echtscheiding 
Als een tot een huwelijksgemeenschap behorend vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld aan 
een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang 
heeft, dan wordt dit vermogensbestanddeel voor de terbeschikkingstellingsregeling in box 1 aan beide 
echtgenoten voor de helft toegerekend. In de wet wordt expliciet vastgelegd dat het vermogensbestanddeel 
geruisloos kan worden doorgeschoven bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap als gevolg van 
scheiding, mits het vermogensbestanddeel wordt toebedeeld aan de belastingplichtige die de 
terbeschikkingstelling voortzet. 
 
Uitbreiding defiscalisering verkrijgingen krachtens erfrecht 
Op grond van het wettelijk erfrecht (evenals bij een ouderlijke boedelverdeling) worden bij overlijden van een 
ouder alle goederen en schulden van de nalatenschap toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot, waardoor 
deze echtgenoot een schuld krijgt aan de (stief)kinderen. In dat geval worden de vermogensbestanddelen van 
de nalatenschap voor de inkomstenbelasting belast bij de langstlevende echtgenoot in de diverse boxen. De 
schuld aan de kinderen en de daarmee corresponderende vorderingen van de kinderen worden fiscaal 
genegeerd (lees: gedefiscaliseerd) en hoeven niet te worden opgenomen in box 3. Met ingang van 1 januari 
2012 wordt deze regeling uitgebreid voor situaties tussen de langstlevende echtgenoot en kinderen die materieel 
voldoende vergelijkbaar worden geacht te zijn met genoemde wijze van verdeling. Hieronder vallen onder meer 
vorderingen en schulden die ontstaan bij partiële verdeling van een nalatenschap, (keuze)legaten tegen inbreng 
van de waarde waarbij de inbreng wordt schuldig gebleven en legitieme vorderingen. Daarnaast worden ook 
erfrechtelijke vruchtgebruiksituaties onder de regeling gebracht en vindt defiscalisatie in box 3 plaats wanneer op 
de goederen die de kinderen erven een vruchtgebruik wordt gevestigd ten behoeve van de langstlevende 
echtgenoot. De goederen worden dan volledig in de heffing betrokken bij de langstlevende echtgenoot. 
 
Afschaffen kindertoeslag in box 3 
De verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 bij belastingplichtigen die gezag uitoefenen over een 
minderjarig kind (de kindertoeslag) van in beginsel € 2.779 per kind komt te vervallen. 
 
Versobering aftrek kosten levensonderhoud kinderen 
De aftrek voor levensonderhoud van kinderen waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt 
genoten, wordt versoberd. De leeftijdsgrens voor kinderen waarvoor uitgaven in aanmerking kunnen worden 
genomen, wordt verlaagd van 30 naar 21 jaar. 
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Toepassing alleenstaande-ouderkorting bij kinderen tot 18 jaar 
De reikwijdte van de alleenstaande-ouderkorting wordt beperkt tot de belastingplichtige met een kind dat bij 
de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt(momenteel ligt de grens bij 
27 jaar. Daar staat tegenover dat wordt voorgesteld het recht op alleenstaande-ouderkorting te toetsen aan 
de leeftijd van het jongste kind. Nu geldt nog dat geen van de kinderen met wie de belastingplichtige een 
huishouding voert een leeftijd mag hebben die de genoemde grens overschrijdt. 

Vitaliteitsregeling 
 
De arbeidskorting voor ouderen vervalt per 2012. De doorwerkbonus wordt in 2012 aangepast en vervalt per 
2013. De spaarloonregeling verdwijnt per 2012. Het opgebouwde vermogen kan in 2013 worden opgenomen. 
Voor wie dat niet doet, blijven de deblokkeringsregelingen van toepassing en blijft de vrijstelling in box 3 tot 
2016 bestaan. Ook de levensloopregeling verdwijnt per 2012. 
Diverse overgangsmaatregelen worden getroffen. In de plaats van de arbeidskorting voor ouderen, de 
doorwerkbonus, spaarloonregeling en de levensloopregeling komt in 2013 het vitaliteitssparen. Alle 
belastingplichtigen met inkomen uit tegenwoordige arbeid kunnen meedoen. Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in 
box 1 tot maximaal € 5.000 per jaar. Het maximaal fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen is € 20.000 
(bruto). Het tegoed is niet belast in box 3. Belasting wordt geheven bij opname van het tegoed. De regeling is 
bestedingsvrij. Er is een opnamebeperking vanaf 62 jaar. In 2013 
wordt ook de werkbonus voor 62-plussers geïntroduceerd. Net als de af te schaffen arbeidskorting voor 
ouderen loopt deze via de loonbelasting. 

De auto… 
 
BPM 
Voor de zuinigste auto’s zal een vrijstelling van BPM blijven bestaan, zij het dat de grenzen van de in de BPM 
opgenomen CO2-schijven jaarlijks per 1 januari (in 2012 per 1 juli) naar beneden worden bijgesteld. Per 1 
januari 2015 zullen de grenzen (voorlopig?) voor het laatst worden verlaagd. De bestaande tariefverschillen 
tussen benzine- en dieselauto’s zijn dan verdwenen. De huidige BPM- vrijstellingsgrens bedraagt voor een 
benzineauto 110 gram CO2-uitstoot per kilometer (gr/km). Voor een dieselauto geldt een grens van 95 gr/km, 
met ingang van 1 juli 2012 wordt deze verlaagd naar 
102 gr/km respectievelijk 91 gr/km. In 2015 geldt alleen nog een vrijstelling bij een maximale uitstoot van 
82 gr/km. 
 
MRB 
Tot 1 januari 2014 blijft de huidige vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s gehandhaafd en 
gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Vanaf 2014 
vervalt de vrijstelling van de MRB voor zowel nieuwe als bestaande auto’s en zal de belasting alleen nog op 
gewicht zijn gebaseerd. Uitzondering hierop vormt een vrijstelling tot en met 2015 voor zeer zuinige auto’s met 
een uitstoot van niet meer dan 50 gr/km. 
 
Bijtelling loonbelasting/inkomstenbelasting 
De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak zal aansluiten bij de verscherping van de schijven in 
de BPM. Het laagste tarief van 14% bijtelling blijft gekoppeld aan de schijf waarvoor vrijstelling van BPM geldt. 
Het 20%-bijteltarief geldt met ingang van 1 juli 2012 voor benzineauto's met een CO2-uitstoot tussen 103 en 132 
gr/km en dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen 92 en 114 gr/km. Het 20%-bijteltarief zal uiteindelijk in 2015 
alleen nog gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen 83 en 110 gr/km. Naast deze aanscherping van de 
zuinigheidsgrenzen op basis waarvan een verlaagde bijtelling kan worden toegepast, wordt ook voorgesteld de 
periode te beperken waarbinnen deze verlaagde bijtelling van toepassing is. Onder de huidige wetgeving geldt 
dat de aanscherpingen van de zuinigheidsgrenzen alleen zullen gelden voor auto’s waarvan het kenteken na de 
(eerste) aanscherping voor het eerst op naam worden gesteld. In de voorgestelde systematiek zal de periode dat 
men nog een verlaagd bijtellingspercentage kan toepassen na een aanscherping van de zuinigheidsgrenzen 
worden teruggebracht tot 60 maanden (de veronderstelde gemiddelde duur van een leasecontract). Aan het 
einde van iedere periode van 60 maanden wordt bekeken of de auto opnieuw in aanmerking komt voor een 
verlaging van het bijtellingspercentage. 
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Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km geldt vanaf 
1 januari 2012 tot en met 2015 een nihiltarief voor de bijtelling. Een auto die in de periode tot 
31 december 2015 op kenteken wordt gezet en die dan kwalificeert voor de nihilbijtelling, behoudt 
deze nihil bijtelling voor een periode van 60 maanden. Voor nul-emissieauto’s die al voor 
1 januari 2012 zijn aangeschaft, wordt de nihil bijtelling uitgebreid tot en met 2016. 
 
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s 
De werknemer aan wie een bestelauto als bedoeld in de Wet BPM ter beschikking is gesteld die niet voor 
privédoeleinden wordt gebruikt, kan met ingang van 1 januari 2012 verzoeken om een verklaring uitsluitend 
zakelijk gebruik. Het verzoek daartoe wordt door de werknemer via de inhoudingsplichtge aan de inspecteur 
gedaan. Indien de werknemer de bestelauto wel voor privédoeleinden gaat gebruiken, dan dient hij de verklaring 
via de inhoudingsplichtige bij de inspecteur in te trekken. Vermoedt de inhoudingsplichtige privé gebruik van de 
bestelauto, dan informeert hij de inspecteur. Er zullen nog regels worden gesteld in welke gevallen werknemer 
en inhoudingsplichtige gehouden zijn de inspecteur te informeren.  
 
Formeelrechtelijke wijzigingen 
 
Nieuwe regeling voor rente in de AWR 
Met ingang van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2012 zal een nieuwe regeling gaan gelden voor het 
berekenen en het vergoeden van rente door de Belastingdienst. De huidige regeling van de heffingsrente komt te 
vervallen en wordt vervangen door de regeling van belastingrente. Ook de regeling van de invorderingsrente zal 
wijzigen. De belangrijkste wijzigingen worden voorgesteld voor de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting. Voor de erfbelasting (voor belastingschulden die zijn ontstaan na 1 januari 2013) en 
onder andere de loonbelasting en omzetbelasting zal weinig veranderen. 
 
De periode waarover belastingrente zal worden berekend of vergoed, vangt voor de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting aan zes maanden na afloop van het belastingjaar (in de regel 1 juli) en eindigt op de 
vervaldag van de betalingstermijn van de belastingaanslag. 
 
Belastingplichtigen kunnen het betalen van belastingrente zo veel mogelijk beperken door de verschuldigde 
belasting te betalen voordat de periode van zes maanden na afloop van het belastingjaar eindigt. Het vergoeden 
van rente door de Belastingdienst (zowel door de ontvanger als door de inspecteur) wordt belangrijk beperkt. Er 
zal niet meer automatisch rente worden vergoed wanneer een belastingplichtige na afloop van het belastingjaar 
een bedrag aan belasting terugontvangt. De Belastingdienst zal bijvoorbeeld geen rente meer vergoeden 
wanneer de aanslag na bezwaar of beroep wordt verminderd. Wel vergoedt de inspecteur belastingrente 
wanneer hij er langer dan 13 weken over doet om een belastingaanslag met een uit te betalen bedrag vast te 
stellen, indien die aanslag overeenkomstig de ingediende aangifte of een ingediend (herzienings)verzoek is. 
 
Boetes 
Het wordt mogelijk een vergrijpboete op te leggen voor hetzelfde feit nadat een verzuimboete is opgelegd. Dat 
zal alleen mogelijk zijn als de inspecteur na het opleggen van de verzuimboete nieuwe bezwaren ontdekt. De 
verzuimboete wordt verrekend met de vergrijpboete. 
In bepaalde gevallen worden belastingplichtigen verplicht om uit eigen beweging 
onjuistheden of onvolkomenheden aan de Belastingdienst te melden. Het niet nakomen van deze verplichting 
wordt beschouwd als een overtreding. Als sprake is van opzet of grove schuld zal hiervoor een vergrijpboete 
van 100% kunnen worden opgelegd van de belasting die te weinig is geheven als gevolg van het niet nakomen 
van deze verplichting. Deze regeling zal thans van toepassing worden verklaard op: 
1) de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s; 
2) de verklaring geen privégebruik bij een auto van de zaak; 
3) de gevallen waarin erfgenamen ontdekken dat de aangifte erfbelasting over buitenlandse 
bestanddelen niet juist of onvolledig was (de zogenoemde Edelweissroute); 
4) aangiften omzetbelasting waarvan de ondernemer na afloop van het kalenderjaar ontdekt dat te weinig 
belasting is betaald of teruggevraagd. 
 
Herziening regeling voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) 
Een voorlopige aanslag Vpb zal kunnen worden herzien zonder officieel bezwaar te maken. Daartoe zal een 
herzieningsverzoek moeten worden ingediend. De termijn voor het maken van bezwaar tegen een afgewezen 
herzieningsverzoek inzake de voorlopige aanslag wordt verlengd van de huidige zes weken tot de datum van het 
opleggen van de definitieve aanslag. 
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Invorderingswet 
In het kader van de fraudebestrijding zal voortaan slechts één bankrekeningnummer op naam van de 
belastingplichtige worden gebruikt voor uitbetalingen door de Belastingdienst. 
De regeling van conserverende aanslagen bij pensioen en lijfrenteaanspraken zal worden 
aangepast, zodat deze in overeenstemming met de rechtspraak is. 
De uitstelfaciliteit voor erfbelasting bij verkijging van de blote eigendom van een eigen woning wordt 
verruimd en verfijnd. 

Overige voorstellen en ontwikkelingen 
 
Aanmeldingen EIA/MIA/VAMIL 
De aanmeldingen voor de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige 
afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL) zullen met ingang van 2012 volledig digitaal plaatsvinden. De 
gehele aanvraag van de EIA/MIA/VAMIL wordt ondergebracht in het E- loket van Agentschap NL. 
 
Tijdelijke verlaging tarief overdrachtsbelasting 
De eerder dit jaar bij beleidsbesluit uitgevaardigde verlaging van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van 
een woonhuis van 6% naar 2% wordt vastgelegd in de wet. De verlaging geldt vanaf 
15 juni 2011 tot 1 juli 2012. 
 
Afschaffing ‘kleine’ belastingen 
7 van de 22 heffingen verdwijnen in het kader van eenvoud en administratieve lastenreductie. De 
volgende belastingen worden afgeschaft: 
1.  Afvalstoffenbelasting; 
2.  Grondwaterbelasting; 
3.  Verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak; 
4.  Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; 
5.  Belasting op leidingwater; 
6.  Verpakkingenbelasting; 
7.  Eurovignet. 
 


