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Voorwoord
Weer een jaar voorbij. Het gaat steeds sneller en dat is
niet alleen ons gevoel.
Het afgelopen jaar was zoals verwacht min of meer
een rustjaar zonder echt ingrijpende wetswijzigingen.
Die zitten er voor 2008 ook nog niet echt aan te
komen. Oké, met name het milieu wordt meer
gestimuleerd en met name ten aanzien van de auto
wordt er weer fors ingegrepen, maar dat was ook
nodig. Het gebruik van grote auto’s stijgt enorm en al
jaren is het gebruik van brandstof niet belangrijk meer.
Dit moet anders en hoewel het natuurlijk wel stoer is,
zo’n Hummer, is voor dagelijks gebruik een dergelijke
auto vrijwel nooit nodig. De aanpassing aan met name
de BPM is wel heel drastisch en zal begin februari,
maar vooral begin april van 2008 echt duidelijk
worden. De overheid is hier echter, ook naar mijn idee,
wel op de goede weg. De vervuiler betaald. Andersom
is het ook zo dat zuinige auto’s worden gestimuleerd,
al hadden ze met name de zuinigheidslabels al weer
moeten aanpassen want om een nieuwe BMW 316I te
voorzien van een zuinigheidslabel A (verbruik 1 op
16,9, dus niet slecht, maar het kan nog wel beter) is
overdreven. Zuiniger kan uiteraard wel maar een beter
label is er niet. Hetzelfde doet zich al voor bij de
huishoudelijke apparaten. Alleen bij de huizen is het
nog lang niet zo ver, maar ja een huis vervang je niet
elke paar jaar en gaat zeker niet na enige jaren teniet
zoals een wasmachine of auto. Midden van dit jaar
worden dan weer energiemaatregelen in en om het huis
gestimuleerd, zoals zonnepanelen. Intussen zijn de
bedrijven in Nederland die zich daar in gespecialiseerd
hadden voor een belangrijk deel al ter ziele. De
overheid blijft een onbetrouwbare partner. Al wat
gehoord van de VOORINGEVULDE AANGIFTE?
Die had over 2007 gestalte moeten krijgen. Gelukkig
gaan ze ook geen poging doen. Het was zeker een
fiasco geworden. Zo kan ik nog wel een paar zaken
noemen. Ach laten we overgaan tot de orde van de
dag.

WOZ gaat wijzigen.
Al weer enige jaren kennen we de WOZ, de
Waardering Onroerende Zaak. Ook al weer enige jaren
is het alleen nog van belang voor eigenaren en
zakelijke gebruikers. Wie een huurhuis heeft weet er
niets meer van, want deze groep hoeft geen OZB
(onroerende zaak belasting) meer te betalen. De WOZ
wordt gebruikt voor de waardering van het eigen huis
in box I, maar meer en meer ook voor het huis en
bedrijfspand in box III, hoewel daar eigenlijk de
werkelijke waarde moet worden opgegeven, maar om
nu elk jaar te gaan taxeren? De overheid gebruikt zelf
ook steeds meer de WOZ waarde en heeft ook voor
bedrijven met ingang van 2007 de maximale
afschrijving van bedrijfspanden laten afhangen van de
van toepassing zijnde WOZ waarde.
Boersma Adviseurs ©

Wellicht ook mede daarom wordt de WOZ waarde nu
elk jaar vastgesteld.
De situatie is nu als volgt:
aangifte jaar
naar WOZ waarde per 1 januari
2009
2008
2008
2007
2007
2005
2006
2003
2005
2003
2004
1999
2003
1999
2002
1999
2001
1999
Voor het aangiftejaar 2007 geldt dus nog de waarde
van 1 januari 2005 en niet altijd hebben we die
beschikking. Zorg er voor dat we die wel krijgen.
Vanaf 2007 wordt er nu elk jaar getaxeerd.
De beschikking van de WOZ willen we nu ook
graag elk jaar zien, want niet alleen hebben we deze
nodig voor het eigen huis, maar ook bij bedrijfspanden
voor de afschrijving (er mag vanaf 2007 bij eigen
gebruik niet verder worden afgeschreven dan 50% van
de WOZ waarde) en ook bij box III panden
(recreatiewoningen (in belangrijke mate) in eigen
gebruik b.v.) wordt de WOZ waarde soms gevolgd.
Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking kan elk
jaar weer als aantoonbaar de waarde meer dan 5% naar
boven of beneden afwijkt. Nu de waarde elk jaar wordt
bepaald en ook verstrekkende gevolgen heeft is het
nog belangrijker dan vroeger om de waardering goed
te controleren.

De buitengewone uitgaven veranderen
weer, maar ziekte blijft een aftrekpost.
De laatste jaren zijn steeds de ziektekosten een
onderdeel geweest. Zorg kost steeds meer. We zijn met
z’n allen gezonder, maar
desondanks stijgen de kosten ook
voor de gezonde mensen en als
dan het inkomen maar gewoon
normaal is, dan is heel snel sprake
van aftrek. In bijna 80% van alle
gevallen zagen we aftrek, soms
door iets onbenulligs als een niet
vergoede bril (in samenhang
uiteraard met andere kosten).
Over 2007 geldt nog dezelfde regeling als over 2006
maar over 2008 wordt het toch anders. Er wordt zelfs
hier en daar al gesproken dat er niets meer aftrekbaar
is, maar dat is niet zo. Er is over 2007 nog een hoge
drempel en hoewel over 2008 de zorgverzekering niet
meer aftrekbaar is, is ook de drempel om voor aftrek in
aanmerking te komen verlaagd.
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De heffingskortingen 2008/07.
De heffingskortingen zijn al jaren een vast begrip. Het gaat over een vast bedrag wat van de te betalen belasting
afgaat. Grote verwarring is er nog steeds over de algemene heffingskorting bij partners die niet werken. Deze krijgen
vaak de algemene heffingskorting op hun bankrekening gestort, maar dat is alleen terecht als hun partner minimaal
het dubbele van de heffingskorting aan belasting moet betalen. De overheid geeft niet meer terug dan ze ontvangen
althans bij de heffingskortingen.

Alle bedragen in € met splitsing naar personen jonger en ouder dan 65 jaar.
soort heffingskorting
algemene heffingskorting
arbeidskorting
tot 57 jaar
57, 58 of 59 jaar
60 of 61 jaar
62 jaar of ouder
kinderkorting (bestaat niet meer in 2008)
ink. lager 28.978
ink. vanaf 28.978 t/m 45.309
combinatiekorting
aanvullende combinatiekorting
alleenstaande-ouderkorting
aanv. alleenstaande-ouderkorting (max)
ouderenkorting
alleenstaande ouderenkorting
jonggehandicaptenkorting
korting voor maatschappelijke beleggingen
korting voor beleggingen in durfkapitaal
Levensloopverlofkorting
Ouderschapsverlofkorting

jonger dan 65 jaar
2008 2007
2074 2.043

ouder dan 65 jaar
2008 2007
970
957

1443
1697
1949
2201

1029 1.001

1.392
1.642
1.890
2.138

939
939 en dalende
tot nihil bij hoogste ink.
112
149
746
700
1.459 1.437
1.459 1.437

440
440 en dalende
tot nihil bij hoogste ink
54
71
350
329
683
673
683
673
486
380
555
571

666
656
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 695.1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag max. € 695.191
188
3,86
3,76 per verlofuur

Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meeste spreken daarbij natuurlijk voor zich. Ten aanzien
van enkele heffingskortingen geven we hieronder nog wat aanvullende voorwaarden. Dit overzicht is overigens niet
compleet en wordt door de overheid (helaas) soms gewijzigd en aangevuld:
De arbeidskorting is gebaseerd op een tweetal percentages met een bepaald maximum. In de lijst staat het
maximum wat voor de meeste werkenden geldt. De overheid wil ouderen langer aan het werk houden;
De kinderkorting is met ingang van 2008 vervangen door de kindertoeslag (zie verderop). De kinderkorting werd
slechts gegeven indien beide partners niet meer verdienden dan € 45.309,- (2007) en minimaal 1 kind moest meer
dan zes maanden inwonend zijn, op hetzelfde adres staan ingeschreven, in belangrijke mate worden onderhouden
(niet zelf werkende) en aan het begin van het jaar nog geen 18 jaar zijn (2007 dus alleen);
De combinatiekorting geldt voor eenieder die in zijn algemeenheid tenminste € 4.542,- verdient (2007 € 4.475,-) en
waar een kind is dat ten minste 6 maanden tot het huishouden behoorde en aan het begin van het jaar nog geen 12
jaar oud is en ook bij de basisadministratie gedurende minimaal die periode staat ingeschreven. Voor co-ouders is er
weer een aparte regeling. BEIDE partners krijgen deze korting;
De aanvullende combinatiekorting geeft recht als de combinatiekorting al wordt verkregen, er geen partner is of als
de partner meer verdient en er uiteraard wel inkomen is. Dit krijgt dus maar één partner;
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 en het verzamelinkomen
mag niet hoger zijn dan € 32.234,- (2007 € 31.757,-);
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De Toeslagen 2008/07:
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
heel simpel zijn). Dit wordt naar verwachting overigens in 2009 anders. U moet in beginsel alle aangiften op dit onderdeel zelf doen en over 2008 zelfs met de DigiD. Overigens hebben WIJ alsnog (en onder zware druk) met ingang van
2008 de mogelijkheid om toch nog deze aangiften voor u digitaal te verzorgen met gebruik van de PIN code (het
“oude” systeem). Ondanks digitale aangiften blijkt en blijft het mogelijk dat aangiften verdwijnen of verminkt overkomen. Controle is daarom heel belangrijk en helaas krijgen wij geen kopieën van de aanslagen, dus doen we dit ten
aanzien van de toeslagen niet automatisch voor u. Overigens geldt voor alle toeslagen dat de eerste aanvraag niet
automatisch gaat, maar dat je daarna wel gewoon in het systeem blijft (niet elk jaar opnieuw aanvragen dus). De berekeningen voor de diverse toeslagen wordt steevast laat beschikbaar gesteld en zijn pas laat in januari, soms februari van het jaar waarop het al van toepassing is beschikbaar.
De toeslagen zijn inkomensafhankelijk en op internet staan de rekenprogramma’s om het snel even te berekenen. Er
wordt gedurende het jaar een voorschot gegeven wat definitief wordt afgerekend met de definitieve aangifte inkomstenbelasting. Bij huur– en kinderopvangtoeslag is tussentijdse aanpassing vaak nodig omdat de gegevens wijzigen
(huurprijs gaat bijvoorbeeld omhoog). Een begrip is hier toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is gelijk aan het
fiscale verzamelinkomen welke bij partners worden opgeteld. Zonder aangifte is het fiscale belastbare inkomen het
toetsingsinkomen. Doet u wel aangifte en doen wij dit voor u dan treft u dit toetsingsinkomen aan op de eerste bladzijde van het fiscale rapport wat we uitbrengen.

Kinderopvangtoeslag KOT
LET OP: In de media is gebracht dat bij werkloosheid er
De kinderopvangtoeslag bestaat nu een paar jaar en is de mogelijk maar deels recht zou zijn op kinderopvangtoeopvolger van een moeilijke stelsel van eigen bijdrage,
slag. Dit is bij de behandeling in de kamers alsnog dooroverheidsbijdrage en werkgeverbijdrage om professionele gehaald. Er verandert op dit vlak over 2008 dus (nog?)
kinderopvang van de grond te krijgen. Deze nieuwe toeniets.
slag wordt algemeen wel gezien als een hele verbetering, De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw
al zijn er natuurlijk problemen met de verwerking. Voor de toetsingsinkomen en hoeveel kinderen er wanneer naar
kinderopvangde kinderopvang gaan. Over
toeslag is beKindertoeslag KT (volgend jaar Kindgebonden Budget)
2008 is de berekening aantaald werk
zienlijk vereenvoudigd.
noodzakelijk.
Vanaf 2008 is er nu ook de kindertoeslag welke de kinderkorting (zie
Over 2008 wordt over het
Er is echter
bij heffingskorting) vervangt en niet verwart moet worden met de al
gezamenlijke toetsingsinkogeen minimum heel lang bestaande kinderbijslag, welke door SVB wordt uitgekeerd. men tot € 16.925,- bij zowel
inkomen. Is er 2008 is een overgangsjaar, want vanaf 2009 verandert de naam van
het eerste als volgende kineen partner
de kindertoeslag al weer en is het een kindgebonden budget (KGB?!), deren 96,53% van de kindan moeten
zoals het dan ook heet. Over 2008 is het een vast bedrag per gezin.
deropvangkosten (inclusief
beide betaald
Volgend jaar per kind.
werkgeversvergoeding) verwerk verrichOver 2008 volgt de kindertoeslag de kinderbijslag, waarmee bedoeld goed. Bij een gezamenlijk
ten, maar wewordt dat als een gezin kinderbijslag krijgt, in principe ook de kindertoetsingsinkomen boven
derom is de
toeslag er naar toe gaat en vaak ook automatisch. Een aanvraag is
€ 134.311,- (2007 =
omvang daar- meestal niet nodig, ook niet bij een nieuwe geboorte, althans tenmin- € 130.098,-) wordt toch nog
van niet releste ook een zorgtoeslag of huurtoeslag wordt uitgekeerd. Co33,33% (eerste kind) (het
vant. Mooi is
ouderschap waarbij kinderbijslag wordt verdeeld over de ouders wordt eerste kind is het kind met
ook dat het
NIET gevolgd. De toeslag wordt dan alleen uitbetaald aan de ouder
de meeste uren) en 90,73%
meewerken in die het recht heeft op kinderbijslag. Althans zo zou het moeten zijn!
(volgende kinderen) van de
de zaak van de
kinderopvangkosten (incl.
partner als bewerkgeversvergoeding) vergoed. De maximum uurprijs
taald werk wordt geregistreerd en ook dan Kinderopvang- voor dagopvang (do), buitenschoolse opvang (bo) of gasttoeslag kan worden aangevraagd , als de kinderen door
ouderopvang bedraagt in 2008 € 6,10 (2007 € 5,86 (do)
een geregistreerd kinder(opvang)centrum of een instelling en € 6,02 (bo)).
van gastouderopvang worden opgevangen. Die registratie Over 2007 werd naast de vergoeding naar percentage
bestaat uit een verklaring dat de instelling of centrum over een extra vergoeding gegeven van 1/3 deel van de kosten
voldoende kwaliteitseisen beschikt. Er zijn mogelijkheden per kind of indien slechts één ouder werkte 1/6 deel. Dit
voor niet werkenden om toch een Kinderopvangtoeslag te was ook zo bij alleenstaande ouders, maar deze kregen
krijgen, maar dit is vaak wel minder omdat de werkgever weer een toeslag van 1/6 deel oftewel kwamen in totaal
nog steeds bijdraagt aan de kosten, al is dat niet meer
dan toch weer op 1/3 deel. Het percentage hiernaast over
direct zichtbaar.
2007 is het normale percentage met 1/3 deel van de kosten. Als slechts één ouder werkt, dan is het niet juist.
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De bedragen over 2008
voor de kindertoeslag:
Bij maximaal toetsingsinkomen (gezamenlijk) van
€ 29.413,- is de uitkering
per jaar € 994,-.
Als het inkomen hoger is
dan dit hogere inkomen
nemen, minus het eerder
vermelde maximum inkomen x 5,75% en deze
uitkomst aftrekken van
€ 994,- (ach simpel).
Bij een toetsingsinkomen
(gezamenlijk) van
€ 46.700,- is de uitkering
dan €
0,-

Per gezamenlijk toetsingsinkomen is er bijna een eigen percentage bij de
kinderopvangtoeslag, maar om toch iets inzicht te geven:
toetsingsinkomen
2007
2008

Eerste kind
2008

2007

volgende kinderen
2008
2007

<€ 16.934,-

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%

96,53%
94,83%
90,73%
87,13%
81,53%
75,63%
69,83%
64,03%
58,13%
52,33%
46,53%
40,63%
34,83%
33,33%

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%

>€ 130.098,-

<€ 16.925,€ 20.000,€ 30.000,€ 40.000,€ 50.000,€ 60.000,€ 70.000,€ 80.000,€ 90.000,€ 100.000,€ 110.000,€ 120.000,€ 130.000,€ 134.311,-

96,53%
96,43%
95,93%
95,23%
94,33%
93,63%
92,93%
92,13%
91,43%
90.73%
90,73%
90,73%
90,73%
90,73%

Huurtoeslag HT
De huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie en is Het recht op huurtoeslag vervalt als er box III vermogen
evenals de kinderopvangtoeslag toch wel een verbetering is. Met box III vermogen wordt in deze bedoeld de rendeten opzichte van het
mentsgrondslag minus
verleden. De voorwaar- Zorgtoeslag ZT
de vrijstellingen, dus
den zijn daarbij ook nog De zorgtoeslag is de meest voorkomende toeslag en is als eerste
het bedrag waarover
eenvoudiger geworden. ingevoerd tegelijk met het nieuwe zorgstelsel, wat hopeloos ingewik- belasting wordt bereEr zitten ook aan de
keld is geworden. De zorgtoeslag op zich is echter wel redelijk een- kend. Tot en met 2006
huurtoeslag nog veel
voudig. Voorwaarde is dat u verplicht verzekerd bent voor een zorg- was dit nog wel incluvoorwaarden en regel- verzekering en dat is weer in principe iedere inwoner van Nederland sief de vrijstelling voor
tjes, die afwijken van
(behalve militairen, gedetineerden en gemoedsbezwaarden bijvoor- maatschappelijke of
de grondslagen van de beeld). Toch krijgt niet iedereen een zorgtoeslag en dit komt dan
“groene” beleggingen,
andere toeslagen. Nor- weer omdat er inkomensgrenzen zijn. De berekening van de zorgmaar deze vermomaal wordt gekeken
gensbestanddelen
toeslag is weer niet simpel, maar in basis hebben we het over een
naar het toetsingsinko- subsidie tussen de standaardzorgverzekeringspremie (€ 1.200,-,
worden vanaf 2007
men van de beide part- 2007 € 1.059,-) en een normpremie op uw inkomen, zodat u bij een wel weer meegeteld.
ners, maar voor de
In bijzondere gevallen
bepaald maximum inkomen geen toeslag meer krijgt.
huurtoeslag wordt ook
kan een verzoek ingegekeken naar overige
diend worden om be2008
2007
inkomens van eventu- Zorgtoeslag is maximaal
paalde vermogensbeeel andere medebewo- alleenstaand
standdelen weer bui€
552,(€
432,-)
ners van het huis (tot
ten beschouwing te
met partner
€ 1.475,(€ 1.223,-)
23 jaar is er een vrijlaten, waarvan de beNog zorgtoeslag tot een
stelling van € 4.268,langrijkste is het vertoetsingsinkomen van
per kind per jaar) en
mogen van een pleegalleenstaand
€ 29.069,(€ 26.071,-)
blijven ook weer bekind. De berekening
met partner
€ 47.520,(€ 41.880,-)
paalde inkomensbevan de huurtoeslag is
standdelen buiten beal met al toch nog zeer complex en ingewikkeld. Hieronschouwing. Verder is er nog steeds een vermogenstoets. der vindt u de tarieven.

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
Af van rekenhuur garage
Idem bedrijfsruimte
Idem onderverhuur
Maximaal vermogen

Alleenstaand
€
202,95
€
621,78
€ 20.600,€
22,afschrijving
25%
€ 20.315,-

idem > 64jr
meerhuishoudens
€
201,13
€
202,95
€
621,78
€
621,78
€ 18.525,€ 27.950,€
22,€
22,afschrijving
afschrijving
25%
25%
€ 47.207,- max € 40.630,afhank. ink.
+kinddelen

idem > 64 jaar
€
199,32
€
621,78
€ 24.625,€
22,afschrijving
25%
€ 94.414,- + € 2.674,-/kind
afhankelijk van inkomen
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De tarieven voor de inkomstenbelasting en zorgverzekering.
box I (Inkomen en Woning) 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.

tarief

Ouder dan 65 jaar
heffing max.

33,60% € 5.906,41,85% - 11.769,42,00% - 21.122,52,00%

15,70%
23,95%
42,00%
52,00%

€ 2.759,- 6.114,- 15.467,-

box I voor 2007:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
€
€
0
17.319,17.319
31.122,31.122
53.064,53.064

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max.

Ouder dan 65 jaar
heffing max.

tarief

33,65% € 5.826,41,40% - 11.540,42,00% - 20.755,52,00%

15,75%
23,50%
42,00%
52,00%

€ 2.726,- 5.969,- 15.184,-

Over 2008 en 2007 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.

DGA (aanmerkelijk belang)

VERMOGEN

Voor 2007 gold voor box II een tarief van
22% over de eerste € 250.000,-.
Daarboven gold evenals over 2006 het standaardtarief van 25%.

Het tarief voor box III is 30% waarover de
rendementsgrondslag wordt berekend (4%)
en is niet gewijzigd. 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).

Over 2008 is het tarief weer gewoon 25%!
Verwarrend kan wel zijn dat uitgekeerd dividend nu (en 2007 ook al)
wordt (voor-)belast met 15% dividendbelasting. Er moet dan in box II
de resterende 10% worden betaald.

Over aangifte 2007 wordt op dit
onderdeel extra gecontroleerd.

Zorgverzekeringswet
Maximaal inkomen/loon waarover premie
zorgverzekering wordt betaald
Loontrekkenden betalen over hun loon (wordt door werkgever ook vergoed)
Uitzonderingpercentage (werkgever hoeft vaak niet te vergoeden)
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

€ 31.231,7,2%
5,1%

Standaardpremie door iedereen (>17 jr) te betalen aan zorgverzekeringsmij. (ca.)€
Verplicht eigen risico bij zorgverzekeringsmaatschappij
€

Boersma Adviseurs ©

5,1%
1.200,150,-

(€ 30.623,-)
(
6,5%)
(
4,4%)

(
(€
(

4,4%)
1.059,-)
0,-)
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Overige tarieven en bijzonderheden voor 2008 en 2007
BOX I (inkomen en woning) particulieren
Eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan € 75.000,-

2008: 0,55%, maximaal € 9.300,2007: 0,55%, maximaal € 9.150,Kapitaalverzekering eigen woning/spaarrekening eigen woning tezamen:
Vrijstelling bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling
€ 32.900,(€ 32.500,-) per persoon
Vrijstelling bij 20 of >20 jaar premiebetaling teven maximum
€ 145.000,(€ 143.000,-) per persoon
Kamerverhuurvrijstelling
€
4.065,(€ 4.010,-) per persoon
Jaarruimte lijfrente maximaal
€ 17.817,Maximale premiegrondslag bij berekening jaarruimte
€ 104.806,In te bouwen AOW franchise bij berekening jaarruimte
€ 11.155,Reserveringsruimte lijfrente maximaal 17% van premiegr. Max: €
6.590,Idem indien persoon >54 jaar is
€ 13.016,Terugwenteling van in 2008 betaalde premie niet meer mogelijk naar 2007
Maximale jaaruitkering tijdelijk oudedagslijfrenten
€ 19.761,-

(€ 25.663,-) per persoon
(€150.957,-) per persoon
(€ 10.990,-) per persoon
(€ 6.492,-) per persoon
(€ 12.823,-) per persoon
(€ 19.468,-) per persoon

extra aftrekposten persoonsgebonden aftrek (onderdeel ziektekosten)
arbeidsongeschiktheidsaftrek (55% maximaal arbeidsgeschikt) €
821,(€
808,-)
ouderdomsaftrek
€
821,(€
808,-)
chronische ziekte
€
821,(€
808,-)
alleen indien de specifieke kosten meer bedragen dan
€
325,(€
320,-)
Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd met
113%
(
113%)
indien het drempelinkomen (verzamelinkomen voor toepassing
persoonsgebonden aftrek) lager is dan
€ 31.589,(€ 31.122,-)
Reiskosten ziekenbezoek zieke huisgenoot per km >10 km
€
0,20 (€
0,20)
Kleding en Beddengoed behorende bij ziekte/invaliditeit
€
300,(€
300,-)
Idem als aangetoond kan worden dat kosten > € 600,- zijn
€
750,(€
750,-)
Weekenduitgaven gehandicapt kind thuis uit AWBZ-instelling
€
9,(€
9,-) per dag van verzorging
Extra voor het vervoer van de gehandicapte visa versa per km €
0,20 (€
0,20)
Drempel van verzamelinkomen voor aftrek
1,65% (
11,5%)
met een minimum van
€
115,(€
793,-).
Over 2008 is er geen aftrek meer voor de standaardpremie
(€ 1.059,-)
Ook niet voor de inkomensafhankelijke bijdrage/aanslag ZVW
(
PM )
Ook niet voor uitgaven die vallen onder het eigen risico zorgverz.
(
PM )
En ook niet voor een beperkt aantal speciale gevallen
(
PM )
Wel is er aftrek voor de aanvullende premie zorgverzekering
PM
(
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
Scholingsuitgaven volledig aftrekbaar behalve de eerste
met een maximum van
Er zijn bijzonderheden bij studiefinanciering

€
€
€
€
€

400,285,345,405,345,-

(€
(€
(€
(€
(€

393,-)
270,-)
330,-)
399,-)
330,-)

€
€

690,690,-

(€
(€

660,-)
660,-)

€
€

1.035,1.035,-

(€
(€

990,-)
990,-)

€
€

500,15.000,-

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

60,0,20

(€
(€

60,-)
0,20)

In 2008 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 vanaf

€

450,-

(

450,-)

Fiscale afschrijving bedrijfsmiddelen:
Roerende zaken afschrijving maximaal per jaar (met restwaarde)

20% (

20%)

Goodwill afschrijving maximaal per jaar (geen restwaarde)

10% (

10%)

Onroerende zaken bij eigen gebruik afschrijving maximaal tot
Onroerende zaken in verhuur afschrijving maximaal tot

50% (
100% (

50%) van WOZ
100%) van WOZ

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:
Meer dan
maar niet meer dan
0
€ 2.100,- (€ 2.100,-)
€ 2.100,- (€ 2.100,-)
€ 36.000,- (€ 35.000,-)
€ 36.000,- (€ 35.000,-)
€ 70.000,- (€ 68.000,-)
€ 70.000,- (€ 68.000,-)
€ 102.000,- (€ 100.000,-)
€ 102.000,- (€ 100.000,-)
€ 135.000,- (€ 133.000,-)
€ 135.000,- (€ 133.000,-)
€ 169.000,- (€ 166.000,-)
€ 169.000,- (€ 166.000,-)
€ 201.000,- (€ 198.000,-)
€ 201.000,- (€ 198.000,-)
€ 236.000,- (€ 232.000,-)
€ 236.000,- (€ 232.000,-)

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 € 2.100,- (€ 2.100,-)

44% (

44%)

Milieu-investeringsaftrek over investeringen die op de lijst staan
bij investeringen hoger dan € 2.100,- (€ 2.100,-):
op de lijst en behoren tot categorie I
60%
op de lijst en behoren tot categorie II
50%
op de lijst en behoren tot categorie III
40%
op de lijst en behoren tot categorie IV
30%
op de lijst en behoren tot categorie V
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
€
2.100,- (€
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
Indien een kilometerregistratie kan worden overlegd waaruit
blijkt dat er minder dan 500km privé zijn gereden in het jaar
Er zijn nog diverse andere mogelijkheden (zie hiervoor onze
aparte brief gezonden in 2007 en op besloten deel internet)
Gebruik privé auto voor de zaak per kilometer

€

2.100,-) per jaar

25%
14%

(
(

22%)
22%)

0%

(

0%)

0,19 (€

0,19)

Een auto kan voor de inkomstenbelasting op de zaak staan en
voor de omzetbelasting juist niet of omgekeerd of beide juist wel.
Dit wordt steeds meer 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
Zelfstandigenaftrek
Winst meer dan
0
€ 13.465,- (€ 13.360,-)
€ 15.620,- (€ 15.500,-)
€ 17.775,- (€ 17.640,-)
€ 50.895,- (€ 50.515,-)
€ 53.050,- (€ 52.655,-)
€ 55.210,- (€ 54.795,-)
€ 57.360,- (€ 56.930,-)

maar niet meer dan
€ 13.465,- (€ 13.360,-)
€ 15.620,- (€ 15.500,-)
€ 17.775,- (€ 17.640,-)
€ 50.895,- (€ 50.515,-)
€ 53.050,- (€ 52.655,-)
€ 55.210,- (€ 54.795,-)
€ 57.360,- (€ 56.930,-)

1.225
50%
800

€
€
€
€
€
€
€
€

Indien de ondernemer ouder is dan 65% ontvangt deze een deel
van de zelfstandigenaftrek

MKB-vrijstelling in percentage van de winst minus aftrek

2.035,-

€ 11.608,-

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)

1.225)
50%)
800)

(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€

9.028,-)
8.393,-)
7.761,-)
6.916,-)
6.313,-)
5.645,-)
4.982,-)
4.379,-)

50% (

Startersaftrek (eerste drie jaren onderneming éénmalig leven
€
bij arbeidongeschiktheid zijn hogere aftrekken toegestaan
Aftrek speur en ontwikkelingswerk tenminste 500 (500) uur

9.096,8.456,7.820,6.968,6.361,5.688,5.020,4.412,-

(
(
(

1,25%
2%
3%
4%
€

3.630,10%

(€

0%)
2.019,-)

(€ 11.436,-)

(
(
(
(
(€
(

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

€ 11.396,-

(€ 11.227,-)

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

€ 417.874,€ 208.942,€ 104.476,-

(€ 411.698,-)
(€ 205.854,-)
(€ 102.932,-)

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

3
9

(
3)
(onbeperkt)

er is overgangsrecht tot 2011
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BOX III (vermogen) inkomstenbelasting
heffingvrij vermogen in BOX III
€ 20.315,Per minderjarig kind extra
€
2.715,Voor ouderen soms extra toeslag (aan 1 der oudere) bij inkomen
tot € 13.744,- (€ 13.540,-) en maximaal vermogen
na aftrek heffingvrij vermogen € 268.821,- (€ 264.848,-)
€ 26.892,- (
tussen € 13.744,- (€ 13.540,-) en € 19.119,- (€ 18.836,-)
€ 13.446,vrijstellingen voor maatschappelijk beleggen en durfkapitaal
€ 54.223,vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.)
€ 123.428,vrijstelling voor uitvaartverzekering
€
6.590,-

(€ 20.014,-) per persoon
(€ 2.674,-) per persoon

spaarloonregeling. Maximaal belastingvrij
Vrijstelling voor geblokkeerde spaartegoeden maximaal

(€
613,-)
(€ 17.025,-)

€
€

613,17.025,-

€ 26.494,-) per persoon
(€ 13.247,-) per persoon
(€ 52.421,-) per persoon
(€123.428,-) per persoon
(€ 6.492,-) per persoon

Successierechten bij Overlijden en schenken
vrijstellingen successierechten (bij overlijden)
echtgenoot (geregistreerd partner en partner
waarmee al langer dan 5 jaren volgens de burgerlijke
stand mee geleefd wordt)
na pensioenimputatie nog minimaal
kinderen tot 23 jaar voor elk jaar jonger dan 23 jaar
doch minimaal
indien invalide minimaal
kinderen 23 jaar en meer mits verkr. max. € 26.852,- (€26.455,-)
ouders
andere bloedverwanten in rechte lijn
Kerkelijke, levenbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke, of het algemeen nut beogende instellingen
andere verkrijgers
Vrijstellingen voor schenkingen:
kinderen per kalenderjaar
eenmalig voor kinderen tussen 18 en 35 jaar
andere verkrijgenden onder voorwaarden
algemeen nut beogende instellingen onder voorwaarden

(vrw=voorwaarden)

€ 523.667,€ 149.622,€ 4.479,€ 10.150,€ 13.429,€ 10.150,€ 44.752,€ 10.150,-

€

(€ 515.928,-)
(€ 147.410,-)
(€
4.412,-)
(€ 10.000,-)
(€ 13.230,-)
(€ 10.000,-) (onder vrw)
(€ 44.090,-)
(€ 10.000,-) (onder vrw)

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

€
4.479,€ 22.379,€
2.688,onbeperkt

(€ 4.412,-)
(€ 22.048,-)
(€ 2.648,-) (drempel bij > € 0,=)
(onbeperkt)

Tabel successie schenking 2008
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,- 5.819,- 12.531,- 28.192,- 63.095,- 141.849,- 399.590,-

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

€
0,- 9.176,- 19.245,- 41.618,- 89.945,- 195.547,- 533.832,-

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

(

15%)

Tussen

en

bedrag

bedrag + >

€
0,€ 22.382,€ 44.758,€ 89.504,€ 178.999,€ 357.987,€ 894.948,-

€ 22.382,- 44.758,- 89.504,- 178.999,- 357.987,- 894.948,en hoger

€
0,- 1.119,- 2.909,- 8.278,- 21.702,- 55.709,- 179.210,-

5%
8%
12%
15%
19%
23%
27%

tariefgroep II

tariefgroep III

Tarieven Vennootschapsbelasting/dividendbelasting
Dividendbelasting
Vennootschapsbelasting
Winst tot € 40.000,- (€ 25.000,-)
Winst tussen € 40.000,- (€ 25.000,-) en € 200.000,- (€ 60.000,-)
Winst boven € 200.000,- (€ 60.000,-)

15%

Verliesverrekening

1
9

achterwaarts in jaren
voorwaarts in jaren
Er is overgangsrecht tot 2011
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20%
(
23%
(
25,5% (

20%)
23,5%)
25,5%)

(
3)
(onbeperkt)
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Overige (belasting)zaken:
aanslaggrens inkomstenbelasting
teruggaafgrens inkomstenbelasting

€
€

42,13,-

(2007: € 42,-)
(2007: € 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
Kinderbijslag (geboren na 1 jan 1995) (tot 6 jaar per kwart.)
tussen 6 en 12 jaar
tussen 12 en 18 jaar

1.335,00

190,19
230,95
271,70

AOW uitkeringen
gehuwd met partner 65 jaar of ouder (50%)
bruto bedrag
€ 8.724,60
netto met loonheffingskorting toegepast
€ 7.669,44
gehuwd met maximale toeslag (100%)
bruto bedrag
€ 17.270,88
netto met loonheffingskorting toegepast
€ 14.069,28
ongehuwd (70%)
bruto bedrag
€ 12.640,80
netto met loonheffingskorting incl. ouderenkorting toegepast)
€ 11.133,Netto bedragen 2008 zijn ZONDER vakantiegeld (bruto incl.).

39.000,-)

(€ 1.317,00 2e halfjaar)

2,2% (€
€
€
€

1.500,-) per jaar

(€
(€
(€

(€
(€

1,8%)
190,19 ltste 2 kw.)
230,95 ltste 2 kw.)
271,70 ltste 2 kw.)

8.469,78) per jaar
7.919,25)

(€ 16.773,72) per jaar
(€ 14.384,91)
(€ 12.282,78) per jaar
(€ 11.383,17)

Omzetbelasting
Met ingang van 1 januari 2009 (dus niet dit jaar) wordt het hoge percentage verhoogd van nu 19 naar 20%.
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%

(
12%)
(bijtelling)
(cat.prijs x 25%)
(cat.prijs x 10%)
(cat.prijs x 22%)
(cat.prijs x 10%)
(
75%) van de BTW over
brandstof/onderh.

Klein Ondernemersregeling (KOR)
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)
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. In het besloten deel van onze internetsite staat een nieuwe BPM berekening
waarin ook alle nieuwe zaken als CO2 uitstoot (slurptax pr 1 februari 2008) en fijnstofdifferentiatie
(personendieselauto’s per 1 april 2008) zijn verwerkt alsmede de verlaging van de BPM per 1 februari 2008.
Assurantiebelasting
Met ingang van 1 maart 2008 wordt de assurantiebelasting verhoogd naar 7,5% (7%).

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 15 januari 2008
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, 28 januari 2008

Deze info staat ook op internet en daar altijd de laatste versie!
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