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Partnerbegrip
Overige belastingzaken en bijzonderheden voor 2010 en 2009

Voorwoord
2009 is voorbij en voor met name de ondernemers is
het een jaar geworden om snel te vergeten, want vooral
de ondernemer is massaal financieel de dupe geworden
van de bankencrisis. Met ondernemer bedoelen we dan
de vrouw of man, die ook eigenaar is van zijn
onderneming en nu gewoon de tering naar de nering
moet zetten en rap door zijn reserves heen vliegt als
die er nog waren en anders inderdaad failliet gaat of
zelfs ging. Er wordt nogal wat negatief gedaan over
ZZP’ers, maar ze lopen risico met hun gehele
vermogen en het zijn dus wel echte ondernemers. Niet
directeuren van grote bedrijven, die zelf geen eigenaar
zijn, maar wel enorme salarissen opstrijken. Zij
noemen zich ook ondernemer, maar lopen feitelijk
helemaal geen echte risico’s. Privé raakt het niet echt
en wat te denken van een vertrekpremie van een
miljoen euro of zo. Daarmee zouden vrijwel al onze
ondernemers zich de rest van hun werkbare bestaan
ruim in leven kunnen houden en zelfs zonder te
werken. Nee, voor onze ondernemers geen
vertrekpremie: Integendeel, persoonlijk ook failliet is
de toekomst. Toch gelden ook voor de kleinere
ondernemer dezelfde regels bij voorbeeld ontslag van
medewerkers en dat wringt. Gelukkig gaat het niet met
alle ondernemers slecht, maar ondernemers in de
detailhandel (en meer algemeen handel), agrarische
sector, transport, financiële dienstverlening en nu ook
de bouw hebben het geweldig moeilijk en moeten vaak
beneden de kostprijs werken en dat betekent gewoon
privé geld in de onderneming om alles draaiende te
houden, want een vangnet als WW is er gewoon niet.
Op belastinggebied is met name van belang dat de
wetgeving voor successie en schenken zeer aanzienlijk
is gewijzigd en aanzienlijk simpeler is geworden. De
tarievenstructuur is enorm gewijzigd (zie op pagina
10). Het wordt wederom afgedaan als voordelig, maar
zoals we u altijd al proberen te vertellen: de overheid
verpakt meer en meer een slechte boodschap en omdat
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ze een chronisch geldgebrek hebben, worden er geen
cadeautjes weggegeven. De hele wijziging is voor een
belangrijk deel een gevolg van de behoefte om minder
aangiften te behandelen en als een aangifte dan wordt
behandeld, er meer profijt (lees belasting) uit te halen.
Dit is uitgevoerd door de vrijstellingen te verhogen,
dus wordt er minder snel belasting geheven, maar als
dat dan wel gebeurd dan is het startpercentage in de
meeste gevallen wel twee keer zo hoog. Heeft u iets
geregeld bij de notaris ten aanzien van schenken en
erven? Ga het maar eens na of het nu nog wel goed is.
Tja en dan het gedoe met verlaagde BTW-percentages
voor bepaald werk. De schilder en stukadoor kan nu al
bij 2 jaar oude huizen aan de slag met 6% btw. Ook het
aanbrengen van isolatie (dak/wand/vloer) mag worden
berekend met 6%. De materialen vallen er vaak niet
onder en intussen is met ingang van 1 januari 2010 de
6% op isolerende beglazing, kozijnen en deuren al
weer doorgehaald. Nieuwe regels komen soms snel en
onverwacht, maar worden ook snel en onverwacht
weer doorgehaald. Gelukkig wordt hier niet gesproken
over administratieve lastenverlichting, wat het
uiteraard ook niet is. In 2011 zou weer een poging
gedaan worden om nog maar één soort bruto loon te
hebben. Een andere afdeling van de overheid heeft nu
al gezegd dat het zeker geen administratieve
lastenverlichting wordt. Ach die hele actie wordt
wellicht al afgeblazen voor ze is gestart. De eerste
tekenen dat dat ook gaat gebeuren met de
kilometerheffing in 2014 zijn er nu ook al. Op het
gebied van de auto is het zo langzamer hand een
enorme brei geworden, waar
niemand met een normaal
verstand en zonder studie nog
een simpel antwoord kan geven.
Het aantal bijtelpercentages voor
de auto van de zaak is verder
toegenomen en nu is er –althans
voor de eerste jaren– zelfs een
percentage van 0% voor geheel elektrische auto’s en
35% voor antieke auto’s, buiten de al bestaande
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percentages van 14 (hybride, zeer zuinig), 20 (zuinige) en 25 (normaal) procent. Omdat de gemiddelde burger om de
vier, vijf jaren een andere auto koopt of krijgt zou enige continuïteit gewenst zijn, maar de historie leert dat dat niet zo
zal zijn. Het zou ook zo moeten zijn dat de invoering van de kilometerheffing tot opheffing van
motorrijtuigenbelasting en BPM moet leiden (Minister Eurlings heeft beloofd dat het u niets meer gaat kosten), maar
met name de ANWB heeft al gerapporteerd dat het niet klopt allemaal. Maar een beetje politicus draait zich er wel uit.
Ik zie de oplossing ook al want de CO2 heffing komt nu al op en is een mooie vervanger van de BPM… Overigens
heeft u wel in de media gelezen dat er veel gesjoemeld wordt met de rittenadministratie, die een ieder die geen
bijtelling wil, maar wel een auto van de zaak heeft, moet invullen (en nee echt, die andere vergelijkbare of zelfs betere
privé auto naast de auto van de zaak, is niet voldoende bewijs). Vaak wordt de rittenadministratie niet of niet juist of
niet geheel juist ingevuld. Er is al door de Belastingdienst voor miljoenen gecorrigeerd en over dit jaar wordt de
controle nog verder opgevoerd. Met ingang van 1 januari van dit jaar hebben ze dan ook nog ondermeer de boetes op
dit gebied verhoogd. Als achteraf de bijtelling wel had moeten plaatsvinden kan de Belastingdienst aanvullend een
boete opleggen oplopende tot € 4.920,- en als er op de rittenadministratie onregelmatigheden staan die correctie
noodzakelijk maken is de boete ook minimaal deze € 4.920,-. Op het besloten deel van onze internetsite hebben we
een voorbeeld rittenadministratie staan en een Excel programma om het met de computer in te vullen, maar bedenk
wel: wat er staat moet ook kloppen, dus die kilometerstand elke dag moet kloppen en de zakelijke ritten, waar dan ook
heen moeten op één of andere manier controleerbaar zijn. Zoals al vele van onze klanten hebben gemerkt: dat
ingebouwde GPS systeem is zo gek nog niet en er zijn nog veel meer redelijk goedkope oplossingen op de markt!

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 43.385 (42.509))
over inkomen tot 9.041 1,737% (8.859 1,738%)
Inkomen erboven 157 (154) +
tot 57 jaar 11,888% (12,381%) over meerdere
57, 58 of 59 jaar 14,235% (14,747%) idem
60 of 61 jaar
16,555% (17,095%) idem
62 jaar of ouder 18,884% (19,442%) idem
arbeidskorting inkomen boven 43.385 (42.509)
inkomen tot 47.865 (44.429) overgang met 1,25% minder

jonger dan 65 jaar
2010 2009
1.987 2.007
1.722 1.873

ouder dan 65 jaar
2010 2009
925
935
802
873

maximale bedragen

1.489 1.504
1.752 1.762
2.012 2.018
2.273 2.274

0,807% (0,8126%)
8,779% (9,054%) 1057
maximale bedragen

1.059

tot 9.041 (8.859)
over meerdere

tot 57 jaar
1.433 1.480
57, 58 of 59 jaar
1.696 1.738
60 of 61 jaar
1.956 1.994
62 jaar of ouder
2.217 2.250
1031 1.048
inkomensafhankelijke combinatiekorting
loopt op met 3,8 ct per euro vanaf
inkomen uit werken van € 4.706 (4.619) 775
770
359
tot een max inkomen € 33.232 (30.800) 1.859 1.765
865
823
alleenstaande-ouderkorting
945
902
440
421
aanv. alleenstaande-ouderkorting (4,3% max) 1.513 1.484
704
692
ouderenkorting
684
661
alleenstaande ouderenkorting
418
410
doorwerkbonus (vanaf inkomen 9.041 (8.860)
maximale bedragen
leeftijd 62 jaar
5% van inkomen vanaf max. 2.340 2.296
leeftijd 63 jaar
(7% idem)
3.276 3.214
leeftijd 64 jaar
(10% idem)
4.679 4.592
leeftijd 65 jaar
(2% idem)
936
918
leeftijd 66 jaar
(2% idem)
936
918
leeftijd 67 jaar en ouder (1% idem)
468
459
jonggehandicaptenkorting
691
678
korting voor maatschappelijke beleggingen 1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 717,- (717)
korting voor beleggingen in durfkapitaal
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 717,- (717)
Levensloopverlofkorting
199
195 max.
Ouderschapsverlofkorting
4,07 3,99 per verlofuur gedurende max. 26 (13) weken
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De heffingskortingen 2010/09.
Toelichting bij Heffingskortingen
De heffingskortingen zijn nu vaak inkomensafhankelijk (was eerst niet zo), daarmee minder inzichtelijk en zijn
verworden tot een speelbal van de overheid (het gaat elk jaar heen en weer).
Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meeste spreken daarbij natuurlijk voor zich:
De algemene heffingskorting werd per 1 januari 2009 nog verlaagd met tegelijkertijd verhoging van de
arbeidskorting. Over 2010 is er zoals aangekondigd weer een verlaging, maar nu ook van de arbeidskorting.
Niet werkende partners van partners die wel werken (of een uitkering krijgen) ontvangen vaak rechtstreeks van de
belasting geld terug: de algemene heffingskorting, ook wel denigrerend aanrechtsubsidie genoemd. 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 vanaf 2009 een evenredig deel te verminderen: de niet
werkende partner krijgt daarom nu weer 13,37% minder (15 jaar x 6,67 = 100) Voor 2010 is de korting € 144,- (€ 156,over 2009) per maand. Een daling van weer 16 euro per maand over 2010 en eerder over 2009. Voor partners
boven de 65 jaar is dit per jaar 802 (873) euro en 67 (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 2010 dus 38 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.
de doorwerkbonus. Deze bonus is niet een bonus maar een korting en geeft extra korting vanaf een inkomen boven
€ 9.041,- (€ 8.860,-) en wordt pas maximaal bij € 55.831,- (€ 54.776,-), maar komt wel bovenop de arbeidskorting die
ook voor ouderen al gunstig is.
De arbeidskorting is vanaf vorig 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 € 20.245,- (€ 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 inkomensafhankelijke combinatiekorting is zoals de naam zegt inkomensafhankelijk 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), tot het huishouden
behoren (> 6 mnd) 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 € 34.934,- (was € 34.282,-) ;

De Toeslagen 2010/09:
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. De uitvoering en aanvraag zou simpel
zijn, maar de uitvoering verloopt vanaf het begin stroef en aanvragen kan eigenlijk alleen digitaal en blijkt steeds weer
problematisch en ook de overzichten zijn onoverzichtelijk en ondanks heel veel beloften is het geheel nog steeds een
groot drama. De blauwe Belastingdienst en rode Belastingdienst overleggen anno 2010 nog steeds weinig met elkaar
en dit ook ondanks vele beloften. Het lijkt wel of er een Chinese muur tussen de beide Belastingdiensten zit. 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 al anders worden met de toeslagen (stellig beloofd!), maar het is ook over 2010 weer uitgesteld. Toch wordt er nog aan gewerkt en mag verwacht worden dat we op enig moment dit jaar ook via onze
software “iets” kunnen doen met toeslagen. Het zal tijd worden.
Voor een uitleg van de verschillende toeslagen verwijzen we naar onze belastinginformatie van 2008 en 2009.
De bedragen zijn elk jaar moeilijker vindbaar en ook op www,toeslagen.nl zijn exacte cijfers vaak niet weergegeven. Het is na al die jaren gewoon schandalig. Bovendien geven ook de op de website uit te voeren berekeningen geen zekerheid. Exacte cijfers zijn zoals gezegd vooral in het begin van het jaar gewoon niet vermeld.
Dit is niet volledig de schuld van de Belastingdienst. De gegevens komen van verschillende ministeries.
We laten daarom dit jaar –noodgedwongen– een aantal bedragen achterwege en bij alle cijfers: ZEKER? NEE!
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Kindgebonden Budget (KB)
Aantal kinderen maximaal tot verzamelInkomen van € 28.897:

Bedragen 2010

Recht vervalt bij een
verzamelinkomen van:

1
€ 1.011,2
€ 1.322,3
€ 1.505,4
€ 1.611,5e en volgende kinderen € 51,- per kind extra.

deze toeslag wordt
Uitgekeerd door het
Ministerie van Jeugd en
Gezin

€ 41.880,?
?
?
?

Indien het verzamelinkomen boven € 28.897,- is, wordt het maximum gekort met 7,6% over het verschil.

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 over een maximaal uurloon van € 6,25 (dag),
€ 5,82 (buitenschools) en/of € 5,00 (gastouder). Het overzicht is niet compleet maar wel inzichtelijk:
toetsingsinkomen
2010
2009

Eerste kind
2009

2010

volgende kinderen
2009
2010

<€ 17.832,-

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%

62,2%
61,0%
56,0%
51,7%
46,6%
39,0%
31,5%
25,8%
18,3%
10,8%
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%

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%

>€ 165.527,-

<€ 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,-

63,2%
63,2%
62,7%
62,1%
61,4%
60,7%
59,9%
59,4%
58,6%
57,9%
57,1%
56,4%
55,3%
51,7%

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 leeftijdscategorie 23-64 jaar en 65 jaar en ouder:
Alleenstaand
idem > 64jr
meerhuishoudens idem > 64 jaar
€
205,74
€
205,74
€
205,74
€
205,75
€
647,53
€
647,53
€
647,53
€
647,53

Minimale huur
Maximale huur

Maximaal toetsingsinkomen

€ 21.450,-

€ 20.200,-

€ 29.125,-

€ 27.575,-

Maximaal vermogen

grenzen zoals voor aangifte inkomstenbelasting box III
Wel aangifte box III (vermogen) verplicht : geen huurtoeslag.

De bedragen zullen per 1 juli 2010 weer wijzigen en zoals hier vermeld: waarschijnljk!

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

2010

2009

€
732,€ 1.548,-

(€
692,-)
(€ 1.461,-)

€ 33.743,€ 50.000,-

(€ 32.502,-)
(€ 47.880,-)

€ 1.262,-

(€ 1.209,-)

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
18.218,18.218
32.738,32.738
54.367,54.367

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max.
33,45% € 6.093,41,95% - 12.184,42,00% - 21.268,52,00%

voor 2010:
Ouder dan 65 jaar
tarief
heffing max.
15,55%
€ 2.832,24,05%
- 6.324,42,00%
- 15.408,52,00%

voor 2009:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
€
0
17.878,17.878
32.127,32.127
54.776,54.776

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max.
33,50% € 5.989,42,00% - 11.973,42,00% - 21.485,52,00%

Ouder dan 65 jaar
tarief
heffing max.
15,70%
€ 2.788,23,95%
- 6.222,42,00%
- 15.734,52,00%

Over 2010 en 2009 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 2010 en 2009 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.
Er zijn voor box III royale vrijstellingen, vooral voor oudere mensen (zie verderop).

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

Zorgverzekeringswet
Maximaal inkomen/loon waarover premie
zorgverzekering wordt betaald
€ 33.189,Loontrekkenden betalen over hun loon (wordt door werkgever vergoed)
7,05%
Uitzonderingpercentage (werkgever hoeft vaak niet te vergoeden)
4,95%
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
4,95%
Standaardpremie door iedereen (>17 jr) te bet. aan zorgverz.mij. (ca.)
Verplicht eigen risico bij zorgverzekeringsmaatschappij

€
€

1.262,165,-

(2009: € 32.369,-)
(
6,9%)
(
4,8%)

(

4,8%)

(€
(

1.209,-)
150,-)

(

15%)

Tarieven Vennootschapsbelasting/dividendbelasting
Dividendbelasting

15%

Vennootschapsbelasting
Winst tot € 200.000,- (€ 200.000,-)
Winst boven € 200.000,- (€ 200.000,-)

20%
(
25,5% (

Verliesverrekening

achterwaarts in jaren (met overgangsrecht tot 2011)
voorwaarts in jaren (met overgangsrecht tot 2011)
Tijdelijke verruiming achterwaarts op verzoek jaren
Maar voorwaarts in jaren dan beperkt tot jaren

Boersma Adviseurs ©
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9
3
6

(
(
(
(

20%)
25,5%)
1)
9)
3 alsnog)
6)
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Overige tarieven en bijzonderheden voor 2010 en 2009
BOX I (inkomen en woning) particulieren
Eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan € 75.000,2010: 0,55%, boven € 1.010.000,- 0,8% voor meer
(vanaf 2010 ingeschreven in GBA)
2009: 0,55%, maximaal GEEN
Kapitaalverzekering eigen woning/spaarrekening eigen woning tezamen:
Vrijstelling bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling
€ 34.100,(2009 € 33.500,-) per persoon
Vrijstelling bij 20 of >20 jaar premiebetaling teven maximum
€ 150.500,(€ 147.500,-) per persoon
Kamerverhuurvrijstelling
€
4.262,(€ 4.144,-) per persoon
Verjaringstermijn eigenwoningreserve (bijleenregeling)
drie jaar
(vijf jaar)
Met ingang van 2010 vervalt de goedkoperwonenregeling, maar
is “dubbele aftrek” (bijleenregeling) vook voor niet starters mogelijk.
Verder mag de hypotheekrente wel weer afgetrokken worden na
tijdelijke verhuur in ieder geval gedurende 2010 en 2011.
Jaarruimte lijfrente maximaal
€ 26.994,(€ 26.491,-) per persoon
Maximale premiegrondslag bij berekening jaarruimte
€ 158.788,(€155.827,-) per persoon
In te bouwen AOW franchise bij berekening jaarruimte
€ 11.561,(€ 11.345,-) per persoon
Reserveringsruimte lijfrente maximaal 17% van premiegr. Max: €
6.831,(€ 6.703,-) per persoon
Idem indien persoon >54 jaar is
€ 13.490,(€ 13.238,-) per persoon
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
€ 20.479,(€ 20.097,-) per persoon
extra aftrekposten persoonsgebonden aftrek (onderdeel ziektekosten)
vanaf 2009 heet dit regeling uitgaven specifieke zorgkosten:
Op dit
Specifieke aftrek voor o.m. medicijnen (voorschrift arts), hulpmiddelen
(vanaf 2009 niet bril), dieet (tabel), gezinshulp (tabel), vervoer (werk.kst),
Geneeskundige hulp (met uitzondering ooglaserbehandeling),
100%
reiskstn ziekenbezoek zieke huisgent. >1 mnd per km >10 km €
0,19
kleding en beddengoed behorende bij ziekte/invaliditeit
€
300,Idem als aangetoond kan worden dat kosten > € 600,- zijn
€
750,Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd indien > 65jr met
113%
Idem maar nog geen 65 jaar
0,77%
indien het drempelinkomen (verzamelinkomen voor toepassing
persoonsgebonden aftrek) lager is dan
€ 32.738,Drempel van verzamelinkomen voor aftrek
1,65%
drempel bij verzamelink. bov. € 38.722 (38.000) € 638,- (627) +
5,75%
met een minimum van
€
121,Voor de ziektekosten is verder niet veel meer aftrekbaar vanaf 2009.

onderdeel extra controle 2009
(
(€
(€
(€
(
(

100%)
0,19)
300,-)
750,-)
113%)
113%)

(€ 32.127,-)
(
1,65%)
(
5,75%)
(€
118,-)

Op dit onderdeel extra controle 2009

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

€
€

€
€
€
€
€

408,295,355,415,355,-

(€
(€
(€
(€
(€

408,-)
290,-)
350,-)
410,-)
350,-)

€
€

710,710,-

(€
(€

700,-)
700,-)

€
€
€
€

1.065,1.065,9,0,19
500,15.000,-

(€ 1.050,-)
(€ 1.050,-)
(€
9,-) per dag van verzorging
(€
0,19)
(€
500,-)
(€ 15.000,-)

Er zijn bijzonderheden en voorwaarden bij studiefinanciering

Drempel aftrek giften is 1% van gezamenlijk drempelink. Minim: €
Autokosten niet gedeclareerd aan ANBI
€

60,0,19

(€
(€

60,-) doch max. 10%.
0,19)

In 2010 en 2009 moet de instelling op de lijst ANBI staan om voor aftrek in aanmerking te komen (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).
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BOX I (Inkomen) Ondernemers
Waardering onderhanden werk/opdrachten
Vanaf 2007 inclusief constante (vaste) kosten en voortschrijdende winst.
Activering bedrijfsmiddel (en Investeringsaftrek mogelijk) vanaf

€

450,-

Fiscale afschrijving bedrijfsmiddelen:
Roerende zaken afschrijving maximaal per jaar (met restwaarde)
20%
Goodwill afschrijving maximaal per jaar (geen restwaarde)
10%
Bij onroerende zaken mag afschrijving tot bodemwaarde en deze is:
bij onroerende zaken in eigen gebruik in percentage van WOZ
50%
bij onroerende zaken in verhuur in percentage van WOZ
100%
Tijdelijke maatregel willekeurige afschrijving (alleen 2010 en 2009)
Investering in 2010/2009 over dat en het opvolgende jaar max 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% en 0% bijtelling zie onder)).
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):
Meer dan
maar niet meer dan
0
€ 2.200,- (€ 2.200,-)
0%
€ 2.200,- (€ 2.200,-)
€ 54.000,- (€ 37.000,-)
28%
€ 54.000,- (€ 37.000,-)
€ 100.000,- (€ 71.000,-)
€ 15.120,€ 100.000,- (€ 71.000,-)
€ 300.000,- (€ 104.000,-) € 15.120 - 7,56% o.m.
(€ 104.000,-)
(€ 138.000,-)
(€ 138.000,-)
(€ 172.000,-)
(€ 172.000,-)
(€ 205.000,-)
(€ 205.000,-)
(€ 240.000,-)
€ 300.000,- (€ 240.000,-)
0%
Ook zeer zuinige en elektrische auto’s vallen miv 2010 onder KIA. In 2010
loopt de KIA vanaf € 100.000,- langzaam terug naar 0,0 bij € 300.000,-.
Energie-investeringsaftrek over investeringen die op de lijst staan
bij investeringen hoger dan € 2.200,- (€ 2.200,-)
44%

(

450,-)

(
(

20%)
10%)

(
(

50%)
100%)

(

50%)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

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

(

44%)

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

2.200,-) per jaar

Bijtelling auto van de zaak % van de cataloguswaarde inclusief Op dit onderdeel extra controle 2009
BTW en BPM (ook bij bestelauto’s vanaf 1 juli 2005)
25% (
25%)
Indien de auto elektrisch is (voorlopig tot 2014)
0% (
14%)
Indien de auto zeer lage CO2 uitstoot heeft (zeer zuinig)
14% (
14%)
Indien de auto zuinig is met zijn CO2 uitstoot:
20% (
20%)
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
0% (
0%)
Gebruik privé auto voor de zaak per kilometer
€
0,19 (€
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

Zelfstandigenaftrek (niet voor arbeidsongeschikten die niet aan hoge urennorm voldoen)
Winst meer dan
maar niet meer dan
0
€ 13.960,- (€ 13.695,-)
€
9.427,€ 13.960,- (€ 13.695,-)
€ 16.195,- (€ 15.890,-)
€
8.764,€ 16.195,- (€ 15.890,-)
€ 18.425,- (€ 18.080,-)
€
8.105,€ 18.425,- (€ 18.080,-)
€ 52.750,- (€ 51.765,-)
€
7.222,€ 52.750,- (€ 51.765,-)
€ 54.985,- (€ 53.955,-)
€
6.593,€ 54.985,- (€ 53.950,-)
€ 57.220,- (€ 56.150,-)
€
5.895,€ 57.220,- (€ 56.150,-)
€ 59.450,- (€ 58.340,-)
€
5.204,€ 59.450,- (€ 58.340,-)
€
4.574,Indien de ondernemer ouder is dan 65jr per 1-1 ontvangt deze
van de zelfstandigenaftrek
50%
De zelfstandigenaftrek is alleen aftrekbaar van de winst (behalve bij starters) tot €
maar kan nog wel tot 9 jaar vooruit worden verrekend met winst.

0,-

Startersaftrek (eerste drie jaren onderneming en éénmalig leven) € 2.110,Bij arbeidsongeschiktheid
eerste jaar
€ 12.000,tweede jaar
€ 8.000,derde jaar
€ 4.000,-

(
(
(

1.225)
50%)
800)

(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€

9.251,-)
8.600,-)
7.953,-)
7.087,-)
6.470,-)
5.785,-)
5.106,-)
4.488,-)

(

50%)

( onbeperkt )

(€ 2.070,-)
(€ 12.000,-)
(€ 8.000,-)
(€ 4.000,-)

Deze verhoogde startersaftrek bedraagt nooit meer dan de winst!

Aftrek speur en ontwikkelingswerk tenminste 500 (500) uur
Voor starters geldt extra

€ 12.031,€ 6.017,-

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)

1,25%
2%
3%
4%
€

MKB-vrijstelling in percentage van de winst minus aftrek

3.630,12%

(€ 11.806,-)
(€ 5.904,-)

(
(
(
(
(€
(

1,25%) v/d winst
2%) van de winst
3%) van de winst
4%) van de winst
3.630,-)
10,5%)

En nu ook voor freelance en TBS (niet meer gekoppeld aan urennorm vanaf 2010)

Oudedagsreserve 12% per jaar met een maximum van

€ 11.811,-

(€ 11.590,-)

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

€ 433.053,€ 216.533,€ 108.272,-

(€ 424.978,-)
(€ 212.495,-)
(€ 106.253,-)

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
De bedragen zijn in 2010 vrijwel niet gewijzigd.

heffingvrij vermogen in BOX III
Per minderjarig kind extra

€
€

20.661,2.762,-

(€ 20.661,-) per persoon
(€ 2.762,-) per persoon

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

€ 273.391,-

(€ 273.391,-) per persoon

€
€

27.350,13.675,-

(€ 27.350,-) per persoon
(€ 13.675,-) per persoon

vrijstellingen voor maatschappelijk beleggen en durfkapitaal
vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.)
vrijstelling voor uitvaartverzekering (2010 incl. banksparen)
schulden worden in box III pas afgetrokken als ze meer zijn dan

€ 55.145,€ 123.428,€
6.703,€
2.900,-

(€ 55.145,-) per persoon
(€ 123.428,-) per persoon
(€ 6.703,-) per persoon
(€ 2.900,-) per persoon

Schulden/vord. op grond van erfbelasting tellen mee met ingang van 2010

Vrijstelling contant geld
spaarloonregeling. Maximaal belastingvrij
Vrijstelling voor geblokkeerde spaartegoeden maximaal

€
€
€

Waardering onroerende zaken in box III

500,613,17.025,-

(
- ) per persoon
(€
613,-) per persoon
(€ 17.025,-) per persoon

WOZ

(wrklijk wrde)

Belastingen bij overlijden en schenken
vrijstellingen erfbelasting (vroeger: successierechten) (bij overlijden) en met ingang van 2010 zijn de vrijstellingen
voetvrijstellingen (blijft dus altijd) en geen drempelvrijstellingen (waren het merendeel al niet meer).
partner (per 1 januari 2010 volgens nieuw partnerbegrip.
na pensioenimputatie nog minimaal

€ 600.000,€ 155.000,-

(€ 532.570,-)
(€ 152.166,-)

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

n.v.t.
€ 19.000,€ 57.000,-

(€
(€
(€

4.556,-)
10.323,-)
13.658,-)

kinderen 23 jaar en meer (mits verkr. 2009 max. ,- €27.309,-)
ouders
andere bloedverwanten in rechte lijn
Kerkelijke, levenbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke, of het algemeen nut beogende instellingen
andere verkrijgers

€ 19.000,€ 45.000,€ 2.000,-

(€
(€
(€

10.323,-) (onder vrw)
45.513,-)
10.323,-) (onder vrw)

Vrijstellingen voor SCHENKINGEN:
kinderen per kalenderjaar
éénmalig voor kinderen tussen 18 en 35 jaar
éénmalig voor idem indien de schenking wordt aangewend
Voor aankoop huis of voor een studie
andere verkrijgenden (2009 onder voorwaarden)
algemeen nut beogende instellingen onder voorwaarden

€
€
€

volledig vrijgesteld
(onder vrw)
2.000,(€
1.976,-) (onder vrw)
5.000,24.000,-

€
2.000,onbeperkt

(€
(€

4.556,-)
22.760,-) OF

(€
2.734,-) (drempel bij > € 0,=)
(onbeperkt)

Tabel erfbelasting en schenking 2010
Verkrijging

tariefgroep I

Ia

tariefgroep II

Partner (vrw)/kinderen

kleinkinderen

overige verkrijgers

Wat u krijgt minus vrijstelling
tussen
en

bedrag

bedrag

b.+ >

bedrag

b+>

€
0,€ 118.000,-

€
0,- 11.800,-

€
0,- 21.240,-

18%
36%

€
0,- 35.400,-

30%
40%

€ 118.000,en hoger

bedrag + >
10%
20%

Het nieuwe partnerbegrip per 01-01-2010 voor erfbelasting (en per 01-01-2011 voor andere belastingen !?):
a: gehuwden en daarmee gelijk gestelde geregistreerde partners, behalve gescheiden van tafel en bed (=ongehuwd).
b: ongehuwden die voldoen aan de volgende vijf voorwaarden:
1 beiden meerderjarig;
2 gezamenlijke huishouding volgens GBA;
3 wederzijdse zorgverplichting bij notariële akte of minimaal aantoonbaar vijf jaar samenwonende;
4 geen bloedverwant in de rechte lijn, tenzij mantelzorger met compliment;
5 geen meerrelaties.

Boersma Adviseurs ©

Belastingaangifte 2009/2010 pagina -10-

Overige (belasting)zaken:
aanslaggrens inkomstenbelasting
teruggaafgrens inkomstenbelasting

€
€

44,14,-

vergoeding aan vrijwilligers max.€ 150,- (€ 150,=) p maand en €
minimaal gebruikelijk loon directeur groot aandeelhouder

€

(2009: € 43,-)
(2009: € 14,-)

1.500,-

(€

40.000,-

(€

1.500,-) per jaar
40.000,-)

maar ook minimaal 70% van een zakelijk te achten salaris. In 2010 zijn er versoepelingen.

wettelijk minimumloon per maand

€

1.407,60

stijgingspercentage alimentatie

(€ 1.381,20 1e halfjaar)

2,3% (€

Kinderbijslag (geboren na 1 jan 1995) (tot 6 jaar per kwartaal) €
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

(€
(€
(€

9.282,36
8.174,16

(€
(€

3,9%)
194,99) (niet gewijzigd)
236,77)
278,55)

9.163,08) per jaar
8.079,96)

€ 18.153,60
€ 14.905,20

(€ 17.888,76) per jaar
(€ 14.712,72)

€ 13.310,40
€ 11.736,60

(€ 13.138,68) per jaar
(€ 11.601,-)

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/werknemers over
bijtelling
voor werknemers met € 300,- eindheffing over
€
300,-

(
12%)
(bijtelling)
€
300,-

Indien bedrijfsauto voor btw privé maar wel zakelijk gebruik, aftrekbaar

(

75%

75%)

van de BTW over brandstof en onderhoud

Klein Ondernemersregeling (KOR) (al niet meer gewijzigd sinds 2006!)
verschuldigde omzetbelasting tot € 1.345,-, u krijgt terug
alle verschuldigde ob
omzetbelasting tot € 1.884,- maar meer € 1345,u krijgt terug
2,5 x (€ 1.883,- minus verschuldigde btw)
verschuldigde omzetbelasting is € 1884,- of meer:
geen
(geen)
Loonheffingen
Kleine Banenregeling
Voor het kalenderjaar 2010 geldt de kleinebanenregeling, die regelt dat voor de werknemer jonger dan 23 jaar
met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen (incl. ZVW) hoeven te worden betaald. Een kleine
baan is bij een 22jarige maximaal fiscaal loon per maand van € 600,-. Bij 21 is dit € 500,-, 20 € 425,-, 19 € 375,-,
18 € 325,- en jonger dan 18 jaar € 275,- per maand.

Helaas moeten we ons wederom alle rechten voorbehouden. De ontwikkelingen gaan daarvoor zo snel en daarnaast is een typefout snel gemaakt. We hebben zoveel mogelijk alle gegevens bekend tot 20 januari 2010 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, 30 januari 2010

Deze info staat ook op internet (eerste deel van het jaar in besloten)!
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Vanaf vorig jaar is deze informatie niet altijd voor iedereen meer toegankelijk via internet, maar het
eerste deel van het jaar alleen nog voor onze vaste klanten in het besloten deel (met 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 bouwsector is een werkregistratie vermeld en een opstelling voor onderhanden werk. Voor de transportsector is de berekening naar privé nog steeds aanwezig. Ook voor de
auto is er nog steeds een berekeningsmogelijkheid om te bepalen wat nu gunstig is voor zowel de
inkomsten-/vennootschapsbelasting, als de BTW, al wordt de berekening van BPM naar cataloguswaarde niet meer gegarandeerd. De overheid maakt dat steeds moeilijker.
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 ©

Belastingaangifte 2009/2010 pagina -12-

