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Voorwoord
Voorkant gezien? Ja dat is de skyline van New York,
in welke gebouwen nog steeds de wereldmacht schuilt
en waar hoe typerend slechts een enkeling even kan
zeilen.. Hoewel het wel een beetje aan het veranderen
is, bepaalt Amerika nog steeds hoe het hier gaat. De
bevestiging daarvan hebben we het afgelopen jaar
gezien en voelen we nu met z’n allen of op z’n minst
gaan we het voelen. Maar wel positief blijven: ik hoop
maar dat het vertrouwen wat er nog is in Amerika ook
blijft, want alleen vertrouwen in de daadkracht en
mogelijkheden van Amerika, zorgt er nu voor dat we
er niet dieper induiken dan we al doen. Als Amerika
een bedrijf zou zijn, dan staat op de rechterkant van de
balans bovenaan het eigen vermogen, maar dit is wel
negatief. Althans naar de cijfers gekeken.
Technisch failliet noemen we dat dan. Weer
naar een bedrijf gekeken is er iets positiefs en
dat staat op de linker kant van de balans en
zorgt ervoor dat we het eigen vermogen toch
als positief ervaren en dat is dan Goodwill.
Goodwill is in basis niets anders als
vertrouwen. Gelukkig, want anders kan
Amerika al die enorme miljarden aan dollars
niet uitgeven. De Amerikaanse overheid heeft
dat geld niet (ook Nederland heeft zelf vrijwel geen
geld) en moet daarvoor dus weer lenen. Dat ze het geld
krijgen betekent dat we het vertrouwen nog hebben….
Een relatie zei bij de jaarovergang als reactie op de
beste wensen: het wordt een spannend jaar.
Spannend in de betekenis: opwindend?
Spannend in de betekenis: erop of eronder?
Ja, vult u het zelf maar in. Klanten van ons merken
hier en daar al iets van de kredietcrisis. Anderen weer
helemaal niets en een derde groep gaat het juist beter.
Maar hoe dan ook: het wordt spannend..
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Op belastinggebied is er niet veel veranderd. De
kredietcrisis heeft ook alle aandacht en tijd getrokken.
Zaken die zouden ingaan per 1 januari aanstaande
zoals het nieuwe vennootschapsrecht (de vennootschap
onder firma (vof) en maatschap gaan verdwijnen) en
de wijzigingen in het BV-recht (simpeler oprichten
met name) zijn uitgesteld. Het gehele toeslagensysteem zou intern op de helling en per 1 januari 2009
zou dan alles perfect werken: ook een jaar uitgesteld.
Eigenlijk is er op fiscaal gebied vrijwel niets
gewijzigd. Ja een aantal dingen waren al ver gevorderd
en zijn dan wel ingegaan: het verder ingewikkeld
maken van de BPM en CO2 uitstoot en bijtelling van
de bedrijfsauto (een tussenbijtelling van 20% van de
cataloguswaarde) en het vrijwel geheel laten vervallen
van de aftrekpost voor ziekte in 2009. Maar
ook daar weer plakwerk, dus is er toch ook
weer veel blijven staan. De specifieke
kosten (behalve bril) zijn gewoon als
aftrekpost gebleven.
Oh ja er is geschoven met name met de
toeslagen en kortingen. Waar de kortingen
in basis altijd mooie ronde bedragen waren
(en voor iedereen gelijk) is men nu weer
bezig om ze inkomensafhankelijk te maken. De
geschiedenis herhaalt zich gewoon weer, al wordt het
als nieuw gebracht. De overheid heeft daarbij de illusie
dat ze het ook nog voor de eerstkomende 15 jaar wel
kunnen regelen (opheffen BPM, algemene
heffingskorting, lijfrenten ed.), maar ik kan nu al
garanderen dat deze periode niet wordt gehaald. Wat
dit jaar geldt wordt vaak binnen vijf jaar al weer
teruggedraaid of vanwege volstrekt andere redenen (en
soms tegenstrijdig) al weer gewijzigd. Politiek is nu
eenmaal als de wind en die waait zo op zijn tijd uit alle
hoeken..
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Iedereen aan het werk:

De heffingskortingen 2009/08.

Alle bedragen in € met splitsing naar personen jonger en ouder dan 65 jaar.
soort heffingskorting
algemene heffingskorting
teruggave bij niet werkende partners
arbeidskorting (inkomen tot 42.509)
over inkomen tot 8.859 1,738%
tot 57 jaar (12,381% boven 8.859)
57, 58 of 59 jaar (14,747% idem)
60 of 61 jaar
(17,095% idem)
62 jaar of ouder (19,442% idem)
arbeidskorting (inkomen boven 42.509)
inkomen tot 44.429 overgang met 1,25% minder

tot 57 jaar
57, 58 of 59 jaar
60 of 61 jaar
62 jaar of ouder
combinatiekorting (opgeheven 2009)
aanvullende combinatiekorting (idem 2009)
inkomensafhankelijke combinatiekorting
loopt op met 3,8 ct per euro vanaf
inkomen uit werken van € 4.619
tot een maximaal inkomen € 30.800
alleenstaande-ouderkorting
aanv. alleenstaande-ouderkorting (max)
ouderenkorting
alleenstaande ouderenkorting
doorwerkbonus (vanaf 2009!)
leeftijd 62 jaar
5% vanaf ink. 8.860 max.
leeftijd 63 jaar
(7% idem)
leeftijd 64 jaar
(10% idem)
leeftijd 65 jaar
(2% idem)
leeftijd 66 jaar
(2% idem)
leeftijd 67 jaar en ouder (1% idem)
jonggehandicaptenkorting
korting voor maatschappelijke beleggingen
korting voor beleggingen in durfkapitaal
Levensloopverlofkorting
Ouderschapsverlofkorting

jonger dan 65 jaar
2009 2008
2.007 2.074
1.873 2.074

ouder dan 65 jaar
2009 2008
935
970
873
970

maximale bedragen

1.504
1.762
2.018
2.274

1.443
1.697
1.949 (0,8126% tot 8.859)
2.201 9,054% b. 8.859) 1059

1.480
1.738
1.994
2.250

1.443
1.697
1.949
2.201
112
746

1.029

maximale bedragen

1048 1.029
54
350

770
1.765
902 1.459
1.484 1.459

359
823
421
692
661
410

683
683
486
555

maximale bedragen

2.296
3.214
4.592
918
918
459
678
666
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 695.1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 695.195
191 max.
3,99 3,86 per verlofuur gedurende max. 26 (13) weken

De heffingskortingen zijn nu vaak inkomensafhankelijk. Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De
meeste spreken daarbij natuurlijk voor zich:
De algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2009 verlaagd naar € 2.007,-, (arbeidskorting wordt verhoogd).
Niet werkende partners van partners die wel werken (of een uitkering krijgen) ontvangen vaak rechtstreeks van de
belasting geld terug: deze algemene heffingskorting. Over 2008 per maand ongeveer 170 euro. De overheid vindt dat
er te weinig wordt gewerkt en heeft besloten om de uitbetaling van de algemene heffingskorting te laten vervallen,
maar niet direct: dit gebeurt in 15 jaar door elk jaar een evenredig deel te verminderen: de niet werkende partner krijgt
daarom nu 6,67% minder (15 jaar x 6,67 = 100) of € 1.874,- en dat is per maand € 156,-. Een daling van 16 euro per
maand over 2009. Voor partners boven de 65 jaar is dit per jaar 873 euro en 72 euro per maand.
De vermindering met het percentage geldt niet voor iedereen: Indien de niet werkende partner geboren is voor 1
januari 1972 (per 1 januari 2009 dus 37 jaar of ouder) of indien er in het huishouden nog een kind is van 5 jaar of
jonger vervalt de vermindering en wordt de volledige algemene heffingskorting (terug)betaald.
Het is wel steeds weer bijzonder dat de overheid bij wijzigingen (de combinatiekorting gaat ook op de helling)
doodleuk schrijft, dat dit gebeurt vanwege de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het was bij de kortingen met
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een vast bedrag redelijk overzichtelijk, maar nu is het weer een percentage met een minimum en maximum. Van de
overheid verwachten we nuchtere informatie maar meer en meer geven ze gekleurde informatie.
Ook met benamingen maakt de overheid het niet duidelijker: de nieuwste heffingskorting heet bonus:
de doorwerkbonus. Deze bonus is dus niet een bonus maar een korting en geeft extra korting vanaf een inkomen
boven € 8.860,- en wordt pas maximaal bij € 54.776,-, maar komt wel bovenop de arbeidskorting die ook voor
ouderen al gunstig is.
De arbeidskorting is vanaf dit jaar eigenlijk niet meer uit te rekenen, maar in zijn algemeenheid geldt voor de
meerderheid nog steeds het maximum (bij een inkomen van meer dan € 19.763,-). Er is nu voor de hogere inkomens
een lagere arbeidskorting (€ 24 euro minder per jaar) en tussen de beide kortingen nog een overgangsregeling ook;
De aanvullende combinatiekorting is inkomensafhankelijk geworden en geeft recht aan de minstverdienende
partner die de zorg heeft voor kinderen onder de 12 jaar, ook als deze ouder alleenstaand is;
De alleenstaande-ouderkorting wordt verstrekt aan belastingplichtigen die meer dan zes maanden geen partner
hebben en waar in ieder geval één kind in belangrijke mate wordt onderhouden en tot het huishouden behoort
(ingeschreven op dat adres) en aan het einde van het jaar nog geen 27 jaar is;
Bij de aanvullende alleenstaande-ouderkorting is de leeftijd van één van de kinderen aan het einde van het jaar
nog geen 16. Het kind moet in belangrijke mate worden onderhouden (geen eigen inkomen) en belastingplichtige
moet wel betaalde arbeid verrichten (tegenwoordige arbeid, niet een uitkering dus) Deze korting is een percentage
van 4,3% met bovenvermeld maximum;
De ouderenkorting geldt voor mensen die aan het einde van het jaar 65 jaar of ouder zijn met een maximaal
verzamelinkomen van € 34.282,- (was € 32.234,-) ;

De Toeslagen 2009/08:
Al weer enige jaren hebben we te maken met de Rode Belastingdienst en zijn toeslagen. Ook als er niet voldoende
inkomstenbelasting/loonheffing wordt betaald of zelfs niets, omdat er bijvoorbeeld geen inkomsten zijn, is het toch
mogelijk een toeslag te krijgen. Omdat juist de lagere inkomens niet altijd in aanmerking kwamen voor de heffingskortingen van de vorige pagina’s zijn de toeslagen ontstaan. Het is echter niet allemaal zo simpel geworden en heeft tot
grote problemen bij de Belastingdienst geleid, die nog steeds niet over zijn. Het is ook te snel ingevoerd en er is geen
mogelijkheid geschapen om een ander de aangifte te laten verzorgen, dus bijvoorbeeld door ons (het zou allemaal
immers heel simpel zijn). De blauwe Belastingdienst en rode Belastingdienst overleggen anno 2009 nog weinig met
elkaar en het lijkt wel of ze ook geen belangstelling voor elkaar hebben. In ieder geval weten de blauwen vrijwel niets
van de roden en omgekeerd en worden ook maar mondjesmaat onderling gegevens uitgewisseld. Bij de roden is het
nog steeds niet mogelijk om het inkomen bij alle toeslagen tegelijk op te geven. Het moet steeds opnieuw en dat terwijl de inkomensgegevens bij de blauwen al elke maand gedurende het gehele jaar (bij werknemers) binnenkomen.
Het zou in 2009 anders worden met de toeslagen, maar ook dat is weer uitgesteld. Het wordt beter en vooral
duidelijker, maar wanneer is nog niet duidelijk. Voor een uitleg van de verschillende toeslagen verwijzen we
naar de informatie van vorig jaar. De bedragen etc. hebben we hier wel opgenomen en ook de nieuwe toeslag, nu
geheten Kindgebonden Budget (ook hier weer een onbegrijpelijke naam) wordt toegelicht.

Kindgebonden Budget (KB)
Met ingang van 2009 is de kindertoeslag al
weer verdwenen, welke op zijn beurt weer
de vervanger was van de kinderkorting en
aanvullende kinderkorting.
Gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar
hebben mogelijk recht op een kindgebonden
budget van het ministerie van Jeugd en Gezin. Het kindgebonden budget is afhankelijk
van het inkomen en het aantal kinderen.
Gezinnen die in 2008 kindertoeslag kregen,
ontvangen automatisch het kindgebonden
budget. Gezinnen die nu geen kindertoeslag
hebben, maar in 2009 wel recht hebben op
het kindgebonden budget krijgen hierover
automatisch bericht!
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Bedragen kindgebonden budget 2009
Aantal kinderen maximaal tot verzamelInkomen van € 29.914:
van:
1
€ 1.011,2
€ 1.322,3
€ 1.505,4
€ 1.611,5
€ 1.662,6e en volgende kinderen € 51,- per kind extra.

Recht vervalt bij een
verzamelinkomen

€
€
€
€
€

45.110,49.895,52.710,54.340,55.125,-

Indien het verzamelinkomen boven € 29.914,- is, wordt het maximum gekort met 6,5% over het verschil tussen het verzamelinkomen en deze € 29.914,-. Dus gezamenlijk inkomen is € 39.914,- dan
is het KB bij 1 kind € 1.011,- minus (6,5% van (39.914,- - 29.914)) is
€ 1.011,- min (6,5% van 10.000,-) is € 1.011,- min € 650,- is € 361,-.
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Bedragen kinderopvangtoeslag KOT
Per gezamenlijk toetsingsinkomen is er bijna een eigen percentage bij de Kinderopvangtoeslag, welke door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt verstrekt.
Dit overzicht is NIET compleet, maar om toch iets inzicht te geven en om te vergelijken met voorgaande jaren:
toetsingsinkomen
2008
2009

Eerste kind
2009

2008

volgende kinderen
2009
2008

<€ 16.925,-

95,50%
93,80%
89,30%
84,50%
77,90%
72,30%
64,80%
57,30%
49,70%
42,20%
36,50%
33,30%
33,30%
33,30%

96,53%
95,23%
91,23%
87,53%
82,93%
77,13%
71,33%
65,43%
59,63%
53,83%
47,93%
42,13%
36,33%
33,33%

96,50%
96,40%
96,00%
95,30%
94,50%
94,00%
93,20%
92,50%
91,80%
91,00%
90,40%
89,40%
88,40%
85,00%

>€ 134.311,-

<€ 17.553,€ 20.000,€ 30.000,€ 40.000,€ 50.000,€ 60.000,€ 70.000,€ 80.000,€ 90.000,€ 100.000,€ 110.000,€ 120.000,€ 130.000,€ 162.936,-

96,53%
96,43%
96,03%
95,33%
94,53%
93,83%
93,03%
92,33%
91,63%
90.83%
90,73%
90,73%
90,73%
90,73%

Huurtoeslag HT
Deze toeslag wordt betaald door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie.

Er zijn speciale regelingen voor jonger dan 18 jaar, tussen 18 en 22 jaar en ouder dan 64 jaar en al die categorieën dan weer verschillen tussen alleenstaand en meerhuishoudens. Even uitgaande van de leeftijdscatagorie 23-64 jaar en 65 jaar en ouder:
Minimale huur
Maximale huur
Maximaal toetsingsinkomen
Maximaal vermogen

Alleenstaand
idem > 64jr
meerhuishoudens idem > 64 jaar
€
204,33
€
202,51
€
204,33
€
200,70
€
631,73
€
631,73
€
631,73
€
631,73
€ 20.975,€ 19.800,€ 28.475,€ 27.075,grenzen zoals voor aangifte inkomstenbelasting box III.
Wel aangifte box III verplicht ( minimaal € 20.661,- vermogen p.p.): geen huurtoeslag.

De bedragen zullen per 1 juli 2009 weer wijzigen.

Zorgtoeslag ZT
2009
Zorgtoeslag is maximaal
alleenstaand
met partner
Nog zorgtoeslag tot een
toetsingsinkomen van alleenstaand
met partner
Standaardzorgverzekeringspremie

2008

€
692,€ 1.461,-

(€
552,-)
(€ 1.475,-)

€ 32.502,€ 47.880,-

(€ 29.069,-)
(€ 47.520,-)

€ 1.209,-

(€ 1.200,-)

De zorgtoeslag wordt uitgekeerd door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.
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De tarieven voor de inkomstenbelasting en zo..
box I (Inkomen en Woning)
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
€
0
17.878,17.878
32.127,32.127
54.776,54.776

voor 2009:

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max.
33,50% € 5.988,42,00% - 11.973,42,00% - 21.485,52,00%

Ouder dan 65 jaar
tarief
heffing max.
15,60%
€ 2.788,24,10%
- 6.222,42,00%
- 15.734,52,00%

voor 2008:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
€
0
17.579,17.579
31.589,31.589
53.860,53.860

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max.
33,60% € 5.906,41,85% - 11.769,42,00% - 21.122,52,00%

Ouder dan 65 jaar
tarief
heffing max.
15,70%
€ 2.759,23,95%
- 6.114,42,00%
- 15.467,52,00%

Over 2009 en 2008 is het tarief voor de premie volksverzekeringen gelijk. Van de beide eerste schijven is 31,15 procentpunt
bestemd voor AOW (17,90 procentpunt). ANW (1,10 procentpunt), en AWBZ (12,15 procentpunt). Mensen die ouder zijn dan 65 jaar betalen
geen AOW. Ze betalen wel voor ANW en AWBZ. Om exact te berekenen moeten de percentages over de eerste twee schijven apart worden
berekend en naar beneden worden afgerond.

DGA — box II (aanmerkelijk belang)

VERMOGEN

Over 2009 en 2008 is het tarief 25%.

Het tarief is al jaren 30%, waarover de rendementsgrondslag wordt berekend (4%).
In de praktijk rekent u gewoon 1,2% over het saldo van
het vermogen.

Let op dividenduitkeringen uit de eigen BV worden
voorbelast met 15% dividendbelasting. Deze belasting is
verrekenbaar in de inkomstenbelasting, maar er resteert
daarna nog wel 10% om af te rekenen!

—

box III

Er zijn voor box III royale vrijstellingen, vooral voor oudere mensen (zie verderop).

Zorgverzekeringswet
Maximaal inkomen/loon waarover premie
zorgverzekering wordt betaald
€ 32.369,Loontrekkenden betalen over hun loon (wordt door werkgever vergoed)
6,9%
Uitzonderingpercentage (werkgever hoeft vaak niet te vergoeden)
4,8%
Uitzonderingen zijn ondermeer:
- uitkering lijfrenten en pensioenen (niet AOW);
- pré pensioen en vut uitkeringen van na 1 januari 2006;
- de directeur groot aandeelhouder en “opting in” e.d.
Zelfstandigen krijgen een aanslag over hun winst
4,8%
Standaardpremie door iedereen (>17 jr) te bet. aan zorgverz.mij. (ca.)
Verplicht eigen risico bij zorgverzekeringsmaatschappij

€
€

1.209,150,-

(€ 31.231,-)
(
7,2%)
(
5,1%)

(
(€
(

5,1%)
1.200,-)
150,-)

Tarieven Vennootschapsbelasting/dividendbelasting
Dividendbelasting
Vennootschapsbelasting
Winst tot € 40.000,- (€ 40.000,-)
Winst tussen € 40.000,- (€ 40.000,-) en € 200.000,- (€ 200.000,-)
Winst boven € 200.000,- (€ 200.000,-)
Het tussenstapje is in 2008 alsnog van 23,5% naar 20% gegaan!

15%

Verliesverrekening

1
9

achterwaarts in jaren
voorwaarts in jaren
Er is overgangsrecht tot 2011
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(

20%
(
20%
(
25,5% (
(
(

15%)
20%)
20%)
25,5%)
1)
9)
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Overige tarieven en bijzonderheden voor 2009 en 2008
BOX I (inkomen en woning) particulieren
Eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan € 75.000,-

2009: 0,55%, maximaal GEEN
2008: 0,55%, maximaal € 9.300,Kapitaalverzekering eigen woning/spaarrekening eigen woning tezamen:
Vrijstelling bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling
€ 33.500,(€ 32.900,-) per persoon
Vrijstelling bij 20 of >20 jaar premiebetaling teven maximum
€ 147.500,(€ 145.000,-) per persoon
Kamerverhuurvrijstelling
€
4.144,(€ 4.065,-) per persoon
Jaarruimte lijfrente maximaal
€ 26.491,Maximale premiegrondslag bij berekening jaarruimte
€ 155.827,In te bouwen AOW franchise bij berekening jaarruimte
€ 11.345,Reserveringsruimte lijfrente maximaal 17% van premiegr. Max: €
6.703,Idem indien persoon >54 jaar is
€ 13.238,Terugwenteling van voor 1 april 2009 betaalde premie naar 2008
is mogelijk op verzoek bij aangifte (was over 2007 niet mogelijk).
Maximale jaaruitkering tijdelijk oudedagslijfrenten
€ 20.097,-

(€ 17.817,-) per persoon
(€104.806,-) per persoon
(€ 11.155,-) per persoon
(€ 6.590,-) per persoon
(€ 13.016,-) per persoon

(€ 19.761,-) per persoon

extra aftrekposten persoonsgebonden aftrek (onderdeel ziektekosten)
NA=NIET AFTREKBAAR
vanaf 2009 heet dit regeling uitgaven specifieke zorgkosten:
arbeidsongeschiktheidsaftrek (55% maximaal arbeidsgeschikt)
NA
(€
821,-)
Ouderdomsaftrek/aftrek chronische ziekte
NA
(€
821,-)
Specifieke aftrek voor o.m. medicijnen, hulpmiddelen (2009 niet
meer de bril), aanpassingen OZ, dieet, gezinshulp, vervoer (werk.),
Geneeskundige hulp (met uitzondering ooglaserbehandeling),
100%
(
100%)
reiskstn ziekenbezoek zieke huisgent. >1 mnd per km >10 km €
0,19 (€
0,20)
kleding en beddengoed behorende bij ziekte/invaliditeit
€
300,(€
300,-)
Idem als aangetoond kan worden dat kosten > € 600,- zijn
€
750,(€
750,-)
Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd met
113%
(
113%)
indien het drempelinkomen (verzamelinkomen voor toepassing
persoonsgebonden aftrek) lager is dan
€ 32.127,(€ 31.589,-)
Drempel van verzamelinkomen voor aftrek
1,65% (
1,65%)
drempel bij verzamelinkomen boven € 38.000,- € 627,- +
5,75% (
1,65%)
met een minimum van
€
118,(€
115,-).
Over 2008 is er geen aftrek meer voor de standaardpremie
NA
(
NA )
Met ingang van 2009 ook geen aftrek meer voor aanvullende premie
NA
(
PM )
Idem geen aftrek voor uitgaven van adoptie, bevallen, overlijden
NA
(
PM)
Onderdeel aftrek levensonderhoud kinderen
indien geen studiefinanciering en kinderbijslag wordt
ontvangen en in belangrijke mate wordt onderhouden:
Dit moet blijken uit betaling per kind per kwartaal van >
de aftrek is dan bij een kind tot 6 jaar per kwartaal
kind 6 tot 12 jaar per kwartaal
kind 12 tot 18 jaar per kwartaal
kind 18 jaar tot 30 jaar per kwartaal
Wordt het kind grotendeels (voor meer dan 50%)
onderhouden. Dit blijkt uit betaling per kwartaal van >
dan is de aftrek bij een kind 18 tot 30 jaar per kwartaal
Wordt het kind nagenoeg geheel (voor meer dan 90%)
onderhouden. Dit blijkt uit betaling per kwartaal van >
dan is de aftrek bij een kind 18 tot 30 jaar per kwartaal
Weekenduitgaven gehandicapt kind >27jr thuis uit AWBZ-inst.
Extra voor het vervoer van de gehandicapte visa versa per km
Scholingsuitgaven volledig aftrekbaar behalve de eerste
met een maximum van

€
€

€
€
€
€
€

408,290,350,410,350,-

(€
(€
(€
(€
(€

400,-)
285,-)
345,-)
405,-)
345,-)

€
€

700,700,-

(€
(€

690,-)
690,-)

€
€
€
€

1.050,1.050,9,0,19
500,15.000,-

(€ 1.035,-)
(€ 1.035,-)
(€
9,-) per dag van verzorging
(€
0,20)
(€
500,-)
(€ 15.000,-)

Er zijn bijzonderheden en voorwaarden bij studiefinanciering

Drempel aftrek giften is 1% van gezamenlijk drempelink. Minim: €
60,(€
60,-)
Autokosten niet gedeclareerd aan ANBI
€
0,19 (€
0,20)
In 2009 en 2008 moet de instelling op de lijst ANBI staan om voor aftrek in aanmerking te komen.
ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling OVER 2008 wordt op dit onderdeel gecontroleerd!
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BOX I (Inkomen) Ondernemers
Waardering onderhanden werk/opdrachten
Vanaf 2007 inclusief constante (vaste) kosten en voortschrijdende winst.
Activering bedrijfsmiddel vanaf

€

Fiscale afschrijving bedrijfsmiddelen:
Roerende zaken afschrijving maximaal per jaar (met restwaarde)
Goodwill afschrijving maximaal per jaar (geen restwaarde)
Bodemwaarde bij onroerende zaken:
Onroerende zaken bij eigen gebruik afschrijving maximaal tot
Onroerende zaken in verhuur afschrijving maximaal tot

450,-

(

20% (
10% (
50% (
100% (

Tijdelijke maatregel willekeurige afschrijving (voorlopig alleen 2009)
Investering gedaan in 2009 in 2009 en 2010 maximaal per jaar
50% (
(geldt o.m. niet voor verhuur, onroerend goed, personenauto’s, immateriële
Activa (inclusief software), maar weer wel voor taxi’s en zeer zuinige personenauto’s (14% bijtelling zie onder)).

450,-)

20%)
10%)
50%) van WOZ
100%) van WOZ

0%)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:
Meer dan
maar niet meer dan
0
€ 2.200,- (€ 2.100,-)
€ 2.200,- (€ 2.100,-)
€ 37.000,- (€ 36.000,-)
€ 37.000,- (€ 36.000,-)
€ 71.000,- (€ 70.000,-)
€ 71.000,- (€ 70.000,-)
€ 104.000,- (€ 102.000,-)
€ 104.000,- (€ 102.000,-)
€ 138.000,- (€ 135.000,-)
€ 138.000,- (€ 135.000,-)
€ 172.000,- (€ 169.000,-)
€ 172.000,- (€ 169.000,-)
€ 205.000,- (€ 201.000,-)
€ 205.000,- (€ 201.000,-)
€ 240.000,- (€ 236.000,-)
€ 240.000,- (€ 236.000,-)

0%
25%
21%
12%
8%
5%
2%
1%
0%

(
(
(
(
(
(
(
(
(

0%)
25%)
21%)
12%)
8%)
5%)
2%)
1%)
0%)

Energie-investeringsaftrek over investeringen die op de lijst staan
bij investeringen hoger dan € 2.200,- (€ 2.100,-)

44% (

44%)

Milieu-investeringsaftrek over investeringen die op de lijst staan
bij investeringen hoger dan € 2.200,- (€ 2.100,-):
op de lijst en behoren tot categorie I
40%
op de lijst en behoren tot categorie II
30%
op de lijst en behoren tot categorie III
15%
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan naast Energie– investeringsaftrek
en Milieu-investeringsaftrek, maar Energie-investeringsaftrek kan niet samen
met Milieu-investeringsaftrek. De investeringen tellen per onderneming en
niet per ondernemer (denk aan vof bijvoorbeeld).
Desinvesteringsbijtelling drempel
€
2.200,- (€
Vroegere % x verkoopprijs doch maximaal investeringsaftrek
Bijtelling auto van de zaak % van de cataloguswaarde inclusief
BTW en BPM (ook bij bestelauto’s vanaf 1 juli 2005)
Indien de auto zeer lage CO2 uitstoot heeft (zeer zuinig)
Indien de auto zuinig is met zijn CO2 uitstoot:
Bij diesel is dit tussen zeer zuinig (95gr/km) en 116 gr/km
Bij overigen is dit tussen zeer zuinig (110gr/km) en 140 gr/km
Indien een kilometerregistratie kan worden overlegd waaruit
blijkt dat er minder dan 500km privé zijn gereden in het jaar
Gebruik privé auto voor de zaak per kilometer
€

25%
14%
20%

(
(
(

0% (
0,19 (€

2.100,-) per jaar

25%)
14%)
20%)

0%)
0,19)

Er zijn meer mogelijkheden. Dit is maatwerk. We helpen u graag.
Boersma Adviseurs ©
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BOX I (Inkomen) Ondernemers (vervolg)
Ondernemersaftrekken:
Wanneer ondernemer
aantal uren in de onderneming per kalenderjaar is minimaal
en bestede uren aan de onderneming t.o.v. ander werk is >
Indien arbeidsongeschikt is het aantal uren per kalenderjaar

1.225
50%
800

(
(
(

1.225)
50%)
800)

Zelfstandigenaftrek (niet voor arbeidsongeschikten die niet aan hoge urennorm voldoen)
Winst meer dan
maar niet meer dan
0
€ 13.695,- (€ 13.465,-)
€
9.251,- (€ 9.096,-)
€ 13.695,- (€ 13.465,-)
€ 15.890,- (€ 15.620,-)
€
8.600,- (€ 8.456,-)
€ 15.890,- (€ 15.620,-)
€ 18.080,- (€ 17.775,-)
€
7.953,- (€ 7.820,-)
€ 18.080,- (€ 17.775,-)
€ 51.765,- (€ 50.895,-)
€
7.087,- (€ 6.968,-)
€ 51.765,- (€ 50.895,-)
€ 53.955,- (€ 53.050,-)
€
6.470,- (€ 6.361,-)
€ 53.950,- (€ 53.050,-)
€ 56.150,- (€ 55.210,-)
€
5.785,- (€ 5.688,-)
€ 56.150,- (€ 55.210,-)
€ 58.340,- (€ 57.360,-)
€
5.106,- (€ 5.020,-)
€ 58.340,- (€ 57.360,-)
€
4.488,- (€ 4.412,-)
Indien de ondernemer ouder is dan 65jr per 1-1 ontvangt deze
van de zelfstandigenaftrek

50% (

50%)

Startersaftrek (eerste drie jaren onderneming en éénmalig leven) € 2.070,Bij arbeidsongeschiktheid
eerste jaar
€ 12.000,tweede jaar
€ 8.000,derde jaar
€ 4.000,Deze verhoogde startersaftrek bedraagt nooit meer dan de winst!

(€ 2.035,-)
(€ 12.000,-)
(€ 8.000,-)
(€ 4.000,-)

Aftrek speur en ontwikkelingswerk tenminste 500 (500) uur

(€ 11.608,-)

€ 11.806,-

Meewerkaftrek
aantal aantoonbare uren tussen 525 en 875 per jaar
tussen 875 en 1.225 uur
tussen 1225 en 1750 uur
boven 1750 uur
Stakingsaftrek (éénmaal per leven)
MKB-vrijstelling in percentage van de winst minus aftrek

1,25%
2%
3%
4%
€

3.630,-

(
(
(
(
(€

10,5% (

1,25%) v/d winst
2%) van de winst
3%) van de winst
4%) van de winst
3.630,-)
10%)

Oudedagsreserve 12% per jaar met een maximum van

€ 11.590,-

(€ 11.396,-)

Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers
overdrachten ondernemer > 60 jaar of ouder/overlijden/invalide
overdrachten ondernemer > 50 <60 jaar of direct ingaande lijfr.
overige gevallen

€ 424.978,€ 212.495,€ 106.253,-

(€ 417.874,-)
(€ 208.942,-)
(€ 104.476,-)

Verliesverrekening
bij IB onderneming (winst uit onderneming)
achterwaarts in jaren
voorwaarts in jaren

3
9

(
(

3)
9)

er is overgangsrecht tot 2011
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BOX III (vermogen) inkomstenbelasting
heffingvrij vermogen in BOX III
Per minderjarig kind extra

€
€

20.661,2.762,-

(€ 20.315,-) per persoon
(€ 2.715,-) per persoon

Ouderentoeslag bij maximaal vermogen van (pp):
Voor ouderen soms extra toeslag (aan 1 der oudere)
bij inkomen tot € 13.978,- (€ 13.744,-)
tussen € 13.978,- (€ 13.744,-) en € 19.445,- (€ 19.119,-)

€ 273.391,-

(€ 268.821,-) per persoon

€
€

27.350,13.675,-

(€ 26.892,-) per persoon
(€ 13.446,-) per persoon

vrijstellingen voor maatschappelijk beleggen en durfkapitaal
vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.)
vrijstelling voor uitvaartverzekering
schulden worden in box III pas afgetrokken als ze meer zijn dan

€ 55.145,€ 123.428,€
6.703,€
2.900,-

(€ 54.223,-) per persoon
(€ 123.428,-) per persoon
(€ 6.590,-) per persoon
(€ 2.800,-) per persoon

spaarloonregeling. Maximaal belastingvrij
Vrijstelling voor geblokkeerde spaartegoeden maximaal

€
€

(€
613,-)
(€ 17.025,-)

613,17.025,-

Successierechten bij Overlijden en schenken
vrijstellingen successierechten (bij overlijden)
echtgenoot ( maar ook geregistreerd partner en partner,
waarmee al langer dan 5 jaren volgens de burgerlijke
stand mee geleefd wordt)
na pensioenimputatie nog minimaal

(vrw=voorwaarden)

€ 532.570,€ 152.166,-

(€ 523.667,-)
(€ 149.622,-)

kinderen tot 23 jaar voor elk jaar jonger dan 23 jaar
doch minimaal
indien invalide minimaal

€ 4.556,€ 10.323,€ 13.658,-

(€
(€
(€

4.479,-)
10.150,-)
13.429,-)

kinderen 23 jaar en meer mits verkr. max. € 27.309,- (€26.852,-)
ouders
andere bloedverwanten in rechte lijn
Kerkelijke, levenbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke, of het algemeen nut beogende instellingen
andere verkrijgers

€ 10.323,€ 45.513,€ 10.323,-

(€
(€
(€

10.150,-) (onder vrw)
44.752,-)
10.150,-) (onder vrw)

Vrijstellingen voor SCHENKINGEN:
kinderen per kalenderjaar
eenmalig voor kinderen tussen 18 en 35 jaar
andere verkrijgenden onder voorwaarden
algemeen nut beogende instellingen onder voorwaarden

€

volledig vrijgesteld
(onder vrw)
1.976,(€
1.942,-) (onder vrw)

€
4.556,€ 22.760,€
2.734,onbeperkt

(€ 4.479,-)
(€ 22.379,-)
(€ 2.688,-) (drempel bij > € 0,=)
(onbeperkt)

Tabel successie en schenking 2009
Verkrijging na vrijstellingen

tariefgroep I

Ia

Partner (vrw)/kinderen

kleinkind Broers/zusters/ouders

overige

?+ >

bedrag

b+>

bedrag

b+>

8%
12,8%
19,2%
24%
30,4%
36,8%
43,2%

€
0,- 5.918,- 12.744,- 28.671,- 64.167,- 144.260,- 406.383,-

26%
30%
35%
39%
44%
48%
53%

€
0,- 9.332,- 19.572,- 42.325,- 91.473,- 198.871,- 542.907,-

41%
45%
50%
54%
59%
63%
68%

Wat u krijgt
tussen

en

bedrag

€
0,€ 22.763,€ 45.519,€ 91.026,€ 182.042.,€ 364.073,€ 910.163,-

€ 22.763,- 45.519,- 91.026,- 182.042,- 364.073,- 910.163,en hoger

€
0,- 1.138,- 2.958,- 8.418,- 22.070,- 56.655,- 182.255,-

bedrag + >
5%
8%
12%
15%
19%
23%
27%

tariefgroep II

tariefgroep III

Voorbeeld: kind krijgt € 100.000,- = (100.000 - 91.026) * 15% + 8.418 = € 9.764,- aan successierecht.

Boersma Adviseurs ©
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Overige (belasting)zaken:
aanslaggrens inkomstenbelasting
teruggaafgrens inkomstenbelasting

€
€

43,14,-

(2008: € 42,-)
(2008: € 13,-)

vergoeding aan vrijwilligers max.€ 150,- (€ 150,=) p maand en €

1.500,-

(€

minimaal gebruikelijk loon directeur groot aandeelhouder
€
doch meestal minimaal 70% van een zakelijk te achten salaris

40.000,-

(€

wettelijk minimumloon per maand

€

stijgingspercentage alimentatie

1.381,20

1.500,-) per jaar
40.000,-)

(€ 1.335,00 1e halfjaar)

3,9% (€

Kinderbijslag (geboren na 1 jan 1995) (tot 6 jaar per kwart.)
tussen 6 en 12 jaar
tussen 12 en 18 jaar
AOW uitkeringen
gehuwd met partner 65 jaar of ouder (50%)
bruto bedrag
netto met loonheffingskorting toegepast
gehuwd met maximale toeslag (100%)
bruto bedrag
netto met loonheffingskorting toegepast
ongehuwd (70%)
bruto bedrag
netto met loonheffingskorting toegepast
Netto bedragen zijn ZONDER vakantiegeld (bruto wel inclusief).

€
€
€

194,99
236,77
278,55

(€
(€
(€

€
€

9.163,08
8.079,96

(€
(€

2,2%)
190,19)
230,95)
271,70)

8.724,60) per jaar
7.669,44)

€ 17.888,76
€ 14.712,72

(€ 17.270,88) per jaar
(€ 14.069,28)

€ 13.138,68
€ 11.601,-

(€ 12.640,80) per jaar
(€ 11.133,-)

Omzetbelasting
BTW en de auto (niet alles is vermeld maar wel de meeste mogelijkheden):
Bijtelling voor privé gebruik bedrijfsauto (LET OP BTW)
12%
voor ondernemers over
bijtelling
voor werknemers met bijtelling IB en woon-werk verk. cat.prijs x 25%
voor werknemers zonder bijtelling IB wel woon-werk
cat,prijs x 10%
Voor werknemers met bijtelling IB geen woon-werk
cat.prijs x 22%
Voor werknemers met € 300,- eindheffing
cat.prijs x 10%
Indien bedrijfsauto voor btw privé maar wel zakelijk gebruik, aftrekbaar 75%
Bij bestelauto (grijs kenteken) idem
90%
van de BTW over brandstof en onderhoud
Klein Ondernemersregeling (KOR)
verschuldigde omzetbelasting tot € 1.345,-, u krijgt terug
omzetbelasting tot € 1.884,- maar meer € 1345,u krijgt terug
verschuldigde omzetbelasting is € 1884,- of meer:

(
12%)
(bijtelling)
(cat.prijs x 25%)
(cat.prijs x 10%)
(cat.prijs x 22%)
(cat.prijs x 10%)
(
75%)
(
90%)

alle verschuldigde ob
2,5 x (€ 1.883,- minus verschuldigde btw)
geen
(geen)

BPM en Motorrijtuigenbelasting
Met name de BPM verandert de laatste jaren nogal. De BPM wordt meer en meer gebruikt om milieu verschillen
tussen diverse auto’s te sturen, maar zou eigenlijk verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de motorrijtuigenbelasting.
Ook dit gaat niet zo snel allemaal. Integendeel. De BPM wordt in basis wel verlaagd, maar de motorrijtuigenbelasting wordt er juist meer verhoogd. In zijn totaliteit ontvangt de overheid elk jaar weer meer belastingen en accijnzen van de auto, althans in zijn totaliteit. Aan de kleine en goedkope auto’s wordt echter niet meer veel verdiend. Ze zijn nu wel hier en daar heel goedkoop en ook nog vrijwel geen bijtelling….
Helaas moeten we ons wederom alle rechten voorbehouden. De ontwikkelingen gaan daarvoor zo snel
en een typefout is zo gemaakt. We hebben zoveel mogelijk alle gegevens bekend tot 10 januari 2009
meegenomen, maar kunnen wederom niet volledig instaan voor de juistheid van de gegevens.
Meer weten? Bellen 0513-434048 of mailen (tiede@boersmaadviseurs.nl of irma@boersmaadviseurs.nl)
Tiede Boersma, 20 januari 2009

Deze info staat ook op internet (besloten) en daar altijd de laatste versie!
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Vanaf dit jaar is deze informatie niet meer voor iedereen toegankelijk via internet, maar alleen nog
voor onze vaste klanten in het besloten deel (achter het wachtwoord).
Op de zakelijke en particuliere pagina’s van het besloten deel van onze internetsite vindt u deze
informatie in het leesbare PDF, alsmede informatie over welke informatie we nodig hebben voor de
fiscale aangifte over vorig jaar.
Voor ondernemers is het besloten deel van onze internetsite www.boersmaadviseurs.nl (en voor de
transportsector ook www.erc.nl) van steeds groter belang.
Op het zakelijke deel is (met excel uitleesbaar) een berekening vanaf winst uit onderneming naar
netto te besteden per maand in te vullen en speciaal voor ZZP’ers vanaf een uurtarief naar winst uit
onderneming. Voor de transportsector is de berekening wel heel duidelijk. Ook voor de auto is er
een berekeningsmogelijkheid om te bepalen wat nu gunstig is voor zowel de inkomsten-/
vennootschapsbelasting, als de BTW.
Even voor gaan zitten en dan kan op rekenkundige gronden worden beslist in plaats van op gevoel.
We willen het allemaal gemakkelijk, maar dat is het al jaren niet meer. Andersom geldt echter ook:
we kunnen het heel ingewikkeld maken en op grond daarvan beslissen, maar volgend jaar zijn de
regeltjes weer anders en kunnen we van voor af aan beginnen…
Komt u er niet uit: oké, we helpen u graag, maar daar zit dan uiteraard weer een prijskaartje aan.
Was u het wachtwoord vergeten? Even een mailtje sturen naar tiede@boersmaadviseurs.nl.

Boersma Adviseurs ©
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