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Ondernemersuitgave

Voorwoord: wij zijn niet fout!
Interessante informatie:
Kredietcrisis. Zomaar in september van dit
jaar gaat het mis en dan ook goed mis. Eigenlijk waren er vorig jaar al wat tekenen, maar
iedereen sloot toch wat de ogen. Ver van me
bed: in Amerika en ook een beetje in Engeland. Nee, wij hebben een prima economie en
ach dan hebben we een beetje minder groei.
Nou zo ging het dus niet! Het blijft vreemd dat
we blijven menen dat wij op een eiland wonen
en niets met de wereld van doen hebben. Het
gaat ook bij ons mis en dat eiland bleek ook
niet Icesave te zijn.. Iedereen wijst nu naar
iedereen, maar één ding
is zeker: wij zijn niet fout,
anderen zijn geldbelust
en wij moeten het bezuren. Het valt niet echt te
ontkennen dat de problemen in Amerika en mindere mate in Engeland
groter zijn dan hier en de
schuld ook, maar de wereldeconomie is sterk
verweven met elkaar en
overduidelijk is wel gebleken dat we met z n
allen dit hebben veroorzaakt. Ook wij hebben
massaal geld gestoken in dubieuze constructies, waarbij we ons mede hebben laten leiden
door mensen die we nu boeven noemen. Die
boeven, ook wel bankdirecteuren genoemd,
wisten echter ook niet wat ze aanboden en
deden. Alleen een beter resultaat halen dan
vorig jaar was het credo. De risico s waren
heel hoog, maar niemand zag dat en het ging

toch al jaren goed. Accountants controleren
de boeken en moeten met name ook de
risico s inschatten. Intern blijkt er bij accountants wel over gesproken te zijn, maar ja als je
het naar buiten brengt of geen goedkeuring
afgeeft, dan stort dat bedrijf mogelijk in en dat
kan bij zo een groot bedrijf maatschappelijk
niet. Dus werd er gesproken met de bankdirecteuren en die kwamen met mooie rapporten waar niemand inclusief zij zelf iets van
snapten en zoals het gaat met een dik rapport: we lezen de conclusie en de rest moet
dan wel goed zijn: ziet er
perfect en dik uit. Het valt
niet mee om de rug recht
te houden, als het miljoenen in eigen portemonnee
scheelt. De accountants
zijn nu heel stil en vertonen allemaal menselijke
trekjes: wij zijn niet fout.
Als het dan mis gaat, dan
komen de waarheden van
oude gezegdes boven: het
hemd is nader dan de rok
en na ons de zondvloed.
Iedereen probeert eigen zaken te beschermen
en dan komt de vicieuze cirkel neerwaarts
hard en snel. Veel van onze klanten hebben
nog niets gemerkt, maar het gaat neerwaarts
dat is zeker. Moeten we echt bang zijn? Ook in
de diepste jaren, zoals de dertiger en tachtiger jaren gingen bestedingen naar beneden,
maar nooit meer dan 20% op jaarbasis en dat
valt wel mee! Maar als het je treft ...

De belangrijkste wijzigingen in 2009

• Elke ondernemer moet vanaf 1
juli jl. zich inschrijven bij het
handelsregister van de kamer
van koophandel. De ondernemers die een beroep uitoefenen,
(inclusief de agrarische sector)
en geen handelsnaam gebruiken
waren niet verplicht zich in te
schrijven. Dit is veranderd en
nieuwe beroepers moeten zich
direct inschrijven en de bestaande moeten zich voor einde 2009
inschrijven. We hebben het ondermeer over boeren, huisartsen, belastingadviseurs, consultants, accountants, advocaten
en diverse zelfstandig gevestigde ondernemers in de zorgsector .
• Altijd mooi, die kredietcrisis.
Dan bedenkt men leuke dingen
voor de ondernemer, want hoe je
het ook wendt of keert: het moet
van ons ondernemers komen.
Daarom is willekeurige inschrijving toegevoegd als mogelijkheid om de liquiditeit in de onderneming te vergroten. Wel een
sigaar uit eigen doos die ook
nog eens niet zonder risico kan
worden toegepast!
• Het voorhanden hebben van
zwart geld is potentieel witwassen, zo heeft de wetgever bepaald (Uitspraak HR 7 oktober
2008). Bij (een vermoeden van)
witwassen en dat gebeurt al als
u praat over zwart geld, zijn wij
verplicht een melding te doen
(WWFT). U bent gewaarschuwd!!

Verder in dit nummer
De tarieven en grensbedragen voor de BV zijn
over 2009 en 2010 gelijk aan 2008 (over 2008
alsnog verlaagd met terugwerkende kracht):
20% over de eerste winst tot 200.000,- en
daarboven 25,5%;
De aparte regeling voor auto s ouder dan 15 jr.
geldt vanaf 2010 voor auto s ouder dan 25 jr;
De heffingsrente die wordt berekend en
vergoed door de Belastingdienst bedraagt over
het vierde kwartaal 2008 al 5,45%;
In het najaarsakkoord is een willekeurige of vervroegde afschrijving in twee jaar afgesproken.
Investeringen die tussen 1 januari 2009 en 31

december 2009 plaatsvinden kunnen in twee
jaar worden afgeschreven; tot 50% in 2009 en
tot 50% in 2010. Deze bijzondere afschrijving
geldt zowel voor de IB als de VpB. Zij is niet
van toepassing op woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, wegen waterbouwkundige werken, personenauto s, immateriële vaste activa
(waaronder software) en in cultuur gebrachte
activa (bijvoorbeeld bomen en vee);
De omzetting van VOF/maatschap naar OV
(Openbare Vennootschap) zal mogelijk wel
plaats vinden in 2009, maar niet per 1 januari
2009. Hetzelfde geldt voor de flex BV. Het
wordt keer op keer uitgesteld zonder aanwijsbare reden!
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Bijtelling auto: nu al drie tarieven
Elk jaar staat er in deze nieuwsbrief wel een artikel over de auprivé gedragen. De onderneming heeft dan in het geheel geen
to en de belastingen die de overheid nu weer bedenkt en verlasten. Ja, maar dan kan toch de auto beter privé en declareer
wacht mag worden dat dat ook nog jaren zo zal blijven. De auto
je 0,19 per zakelijke kilometer, zult u zeggen en dat is het
is soms noodzakelijk, maar niemand kan echt ontkennen dat
ook: U moet dan wel weer elke zakelijke rit declareren/
een auto iets met ons doet en we altijd meer luxe blijven rijden
registreren en dat is niet in elk beroep een regeltje per dag nodan strikt noodzakelijk. We voelen ons dan ook wat schuldig
teren (Denk eens aan een onderhoudsmonteur die wel tien
om over de steeds maar toenemende belastingen op de auto te
stop plaatsen per dag kan hebben). Bovendien niet in ieder van
klagen, want ja, we kunnen op dit geons schuilt een boekhouder en neem maar
van deze boekhouder aan dat ook een
bied allemaal bezuinigen.. .
Geen Bijtelling?: Bouw een apparaatje met GPS in. Een
boekhouder het geen leuk werk vindt..
De 25% bijtelling zoals de overheid die
steeds groter gedeelte van onze klanten bouwt een
heeft ingevoerd per 2008 is hoog,
In 2008 werd een nieuw tarief geïntroduapparaatje in (de eersten zijn ook al los verkrijgbaar, dus
heel hoog. Het is nu zelfs zo dat
ceerd: het 14% bijtellingtarief. Jammer dat
gewoon op het dashboard), waarmee je direct via internet
meestal de bijtelling meer aan geld
alleen de Honda en de Toyota (beide Hybrialle gegevens kunt zien en verwerken. Als het doel van de
kost, dan een redelijke berekening
de modellen) nog enigszins zakelijke auto s
rit bijvoorbeeld in de agenda staat of op een werkbon/
van het werkelijke privé gebruik zou
zijn te noemen. Er was dan ook veel kritiek
uitwijzen, vooral als er niet sprake is
en ook al snel werd de optie voor een tusfactuur en daarmee controleerbaar, dan is in principe al
van een nieuwe auto, maar er is geen
senpercentage genoemd. Met ingang van
aan alle verplichtingen voldaan om geen bijtelling te
echt alternatief, want 0,19 cent per
2009 is deze er dan: 20% bijtelling en dat
krijgen. Nadeel: we weten elk moment van de dag waar de
kilometer aan vergoeding voor zakelijscheelt toch enorm. Gemiste kans is om
auto is en er komt weer een pak papier ..!
ke ritten is ook al jaren een lachertje.
dan direct ook de bestelauto hier onder te
Het argument van het milieu is ook al
plaatsen, waar de keuze voor minder CO2
jaren een farce, want als je dan toch bijtelling moet accepteren
uitstoot ondergeschikt moet zijn aan de gebruiksmogelijkhedan ga je privé die auto veel meer gebruiken, want die extra
den. Jammer ook dat geen aansluiting is gezocht bij het zuinigkosten moeten er toch uit en of je nu veel of weinig rijdt Het
heidslabel. Nederland heeft het alleen over CO2 uitstoot, zoals
enige wat nog wel helpt en mogelijk is, is onder de 500km privé
overigens ook al bij de 14% bijtelling: De CO2 uitstoot is:
gebruik per jaar blijven, dus geen bijtelling. Dat is uiteraard niet
14% bijtelling bij diesel max. 95 gr/km en benzine 110 gr/km;
altijd een praktische oplossing, vooral als er al geen andere au20% bij diesel is max. 116 gr/km en benzine 140 gr/km;
to is. Een groeiend aantal van onze klanten heeft een wat grote25% is dan alles boven 116 voor diesel en 140 voor overige.
re nieuwe bestelauto, waar niet zoveel kilometers per jaar mee
worden gereden, maar waar de bijtelling geen 25% van de cataDe nieuwe 20% is toch nog wel vaak van toepassing en grote
loguswaarde inclusief BPM en BTW is, maar beperkt is tot alle
merken als Audi (A3 deels) BMW (1serie deels), Volkswagen
kosten van de auto (afschrijving, brandstof, onderhoud, belas(Polo en Golf deels) en Volvo (C30 deels) vallen er al onder. De
tingen ed.) . De wet heeft namelijk bepaald dat er nooit meer
lijst is veel groter dan die van 14%. U kunt altijd uw eigen gegebijtelling hoeft te zijn dan werkelijke kosten. Dat klinkt mooi,
vens (vanaf een bepaald bouwjaar) aflezen op de internet-pamaar als dit gebeurd dan zijn de kosten van de auto volledig
gina s van het Rijksdienst voor het Wegverkeer (www.RDW.nl).

Het digitale dagafschrift
Steeds meer klanten laten zich overhalen door de bank om via
internet te gaan bankieren. Simpel, altijd toegankelijk en goedkoper ook nog. Dat goedkopere is vooral aan de kant van de
bank, want vroeger scheurde je gewoon het (dagelijkse) dagafschrift open, wat via de post kwam. Nu zit je regelmatig achter
de PC waarna je moeilijke toegangsprocedures moet doorlopen
om vervolgens te constateren dat er niets is bijgeschreven en
om dat dan de volgende dag te herhalen. De bank (en overigens niet alleen de bank) gaan steeds meer van een brengnaar een haalcultuur: Vroeger brachten ze het je thuis. Nu
moet je het maar halen. Gemakkelijk weer dat je de mutaties
uit het verleden terug kunt zien. Ja gemakkelijk inderdaad,
maar bij de meeste banken gaat de historie van de mutaties
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niet verder terug dan één jaar en als wij dan bij het samenstellen van de jaarrekening merken dat de gegevens niet compleet
zijn is het wel vervelend dat de mutaties niet meer opvraagbaar
zijn. En als er dan ook nog geen dagafschriften per post worden
verstuurd, hebben we echt een probleem. De bank rekent dan
plotseling enorme bedragen om de ontbrekende gegevens
alsnog boven water te krijgen. Het toch al niet bestaande voordeel is dan weer geheel weg. Opslaan afdrukken en bewaren
dus. Maar dat is in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Overlappende gegevens komen veel voor. Banken moesten registreren
tot waar u heeft geprint en u min of meer verplichten om af te
drukken. Ach wellicht leest een systeemontwerper dit verhaal
en komt het binnenkort of wordt de opslagtermijn verlengd...
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De Belastingdienst stopt bij ons met controleren!
Ja u leest het goed: De Belastingdienst stopt met controleren van
als u de fraude heeft gedaan. Oei zult u zeggen, dan gaat
de door ons gedane aangiften. We schreven er vorig jaar ook al
Boersma Adviseurs mij dus meer controleren en wordt de rekedeels over in het onderdeel
ning weer hoger. Het valt niet te ontKwaliteit moet meetbaar zijn :
kennen dat we op onderdelen hier en
de Belastingdienst zet in op wat
daar iets uitgebreider gaan controleU bepaalt of u nog controle krijgt!
ze noemen Horizontaal Toeren, maar controle? Dat doen we al
zicht, wat in de praktijk betejaren. De NOAB heeft kortgeleden ons
Controle door ons betekent dat ethisch handelen van onze
kent dat we onderling afsprakantoor weer geherkwalificeerd en in
ken maken en in feite de aande verlengingsbrief na de kwalificatie
zijde meer en meer naar de voorgrond komt. We kunnen dan
gifte direct wordt gevolgd door
werd letterlijk vermeld: De rapporteur
niet meer stellen: we wagen het er op en als de
een definitieve aanslag en daarspreekt van een model kantoor . KwaBelastingdienst dan niets zegt is het akkoord. Er moet vooraf
mee is dan alles afgehandeld.
liteit is niet alleen een woord bij ons,
Het gaat uit van wederzijds vermaar ook een daad. We kunnen ons
overleg worden met de Belastingdienst over discutabele zaken.
natuurlijk wel voorstellen dat u zich in
trouwen.
De gedane aangifte onder Horizontaal Toezicht kortom, zou
het verleden wel eens afvroeg: waarHet is een grote cultuurschok
ook bij een controle door de Belastingdienst niet tot correctie
om moeten ze dat allemaal weten. Het
bij ons, maar vooral bij de Beheeft alles te maken met de kwaliteit
leiden. U heeft echter het laatste woord. Wilt u niet onder de
lastingdienst. Stel u voor dat u
van werken, nog daargelaten dat we
dertig jaar in de controle heeft
regeling, dan gebeurt het niet en worden de aangiften
willen/moeten staan voor datgene wat
gezeten bij de Belastingdienst
normaal verzonden. Het laat zich natuurlijk raden dat de
er wordt aangegeven en dat behoort
en dagelijks aan het controledan direct wel onderbouwd te zijn. De
Belastingdienst op enig moment juist deze aangiften (en de
ren bent van andermans aangifrekening zal dus niet op grond van dete. U ziet dan dagelijks wat de
aangiften van collegae die niet meedoen) gaat controleren!
ze controle gaan stijgen, want we gaan
belastingplichtige bewust of
nauwelijks iets anders doen. Wanneer
onbewust fout invult en dat
gaat het in? Waarschijnlijk gaan we
moet dan wel tot de conclusie leiden dat de gemiddelde Nederlanmee doen aan de Pilot, welke volgt op de overeenkomst tussen
der het niet zo nauw neemt met de regels of anders gezegd: u als
NOAB (waar we lid van zijn) en de Belastingdienst. Dit zogecontroleur vindt steeds wel een fout, dus er deugt niets van. Nu
naamde convenant moet nog (binnenkort) gesloten worden,
vertellen ze u als controleur dat u bij de aangiften gedaan door
maar geldt dan wel voor Vennootschap-, Inkomsten-, Omzet
Boersma Adviseurs niet meer mag controleren: dat geloof je toch
en
Loonbelasting (vanaf 2007). Als u in de mogelijk door de
niet! Toch gaat dit gebeuren met één belangrijke uitzondering en
Belastingdienst te bepalen doelgroep valt, krijgt u hier dan van
dat is dan opzet en/of fraude van de kant van de klant of wij uions tegen die tijd persoonlijk bericht van.
teraard. Als we daar op betrapt worden is het niet best, ook niet

Nu ook nieuws via e-mail en website
Nieuws: het aanbod is overweldigend via alle mogelijke media.
buiten het zakelijke. En ook van het zakelijke houdt u ons teHet wordt steeds meer en komt op alle mogelijke manieren tot
recht niet van alle ontwikkelingen bij u op de hoogte. Daarom
u. Toch merken we dat het regelmatig gebeurt dat klanten van
ook krijgt u al jaren deze nieuwsbrief en begin volgend jaar de
ons iets niet weten, wat ze wel hadbelastinginformatie, welke ook zeker zulden moeten weten en dat is jamlen blijven. Er is wel wat bijgekomen en
Onze website www.boersmaadviseurs.nl is al jaren in de
mer, want in ons werk gaat het
mogelijk heeft u de eerste berichten al
lucht en geeft u veel algemene informatie nu inclusief
meestal om geld en dat vinden we
gehad. Behalve dat er nu dagelijks verna onze gezondheid toch wel heel
verste informatie is op onze website, krijgt
dagelijkse verversing (op zowel de hoofdpagina, als de
belangrijk met z n allen. U zegt reu ook maandelijks een e-mail met recente
nieuwspagina), maar ook vindt u op het besloten deel (dus
gelmatig tegen ons, waarom weet
informatie welke uit openbare bronnen
met het wachtwoord) specifieke zaken als voorbeelden en
ik dat niet, maar het aantal nieuwe
komen (NOAB en Kluwer), maar waar we
rekenbladen waar u wat aan heeft. Voorwaarde is vaak wel
zaken is zo overweldigend en veel,
ook zelf informatie aan toe kunnen voedat u moet beschikken over EXCEL en WORD, maar daar zijn
dat het gewoon niet meer mogelijk
gen en zullen toevoegen. De informatie
ook alternatieven voor. Wachtwoord kwijt? Stuur een e-mail!!
is u allen persoonlijk te voorzien
wordt u zodanig gezonden, dat u het gevan informatie die op u van toepaswoon kunt uitprinten en opslaan. Wilt u de
sing is, al was het alleen maar ominformatie niet ontvangen, dan kunt u dat
dat we niet altijd precies weten wat er (nog meer) bij u speelt
aanklikken. Krijgt u niets? Mail ons dan.
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Vermogensetikettering auto
Zoals u zou moeten weten is op goederen die zowel zakelijk als
particulier gebruikt worden vermogensetikettering van toepassing bij de IB (Inkomsten Belasting) -ondernemer (geen BV/
DGA dus). In principe betekent het dat u zelf kunt bepalen of
(bijvoorbeeld) de auto nu op de zaak staat (bijtelling in principe dus) of niet (kilometervergoeding bij zakelijke kilometers) .
Daarmee is het verhaal niet verteld: Er is apart ook nog een
vermogensetikettering voor de BTW. Het heeft dan een heel
andere betekenis en staat er compleet los van. Het kan dat de
auto wel op de zaak staat maar voor de BTW privé is en andersom en beide wel op de zaak en beide privé. Als de auto
(bijvoorbeeld) voor de BTW niet op de zaak staat, is de BTW
betaald bij de aankoop niet aftrekbaar, maar behoeft bij ver-
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koop ook geen BTW te worden afgedragen. Dit laatste moet
ALTIJD als de auto wel op de zaak staat voor de BTW, ook als
een zogenaamde marge auto is gekocht. Mooi is wel dat alle
BTW van alle kosten van de auto aftrekbaar is als de auto op
de zaak staat voor de BTW. Wel wordt er forfaitair gecorrigeerd
op de laatste BTW aangifte van het jaar. Maar ook als de auto
privé is voor de BTW, kan toch 75% (bij bestelauto s zelfs 90%)
van de BTW betaald op (alleen) brandstof en onderhoudnota s
zakelijk worden verrekend. Voorwaarde is wel dat de auto minimaal voor 10% zakelijk is gebruikt. Het is niet mogelijk de keuze voor de Inkomstenbelasting te wijzigen, maar wel voor de
BTW. In zijn algemeenheid is het al gunstig om na 1 à 1,5 jaar
te wijzigen van bedrijf naar privé-etikettering. Vraag eens.

Wij, dat zijn: Irma, Hedy, Jolanda, Klaasje, Linda, Marjolein, Yvette en Tiede wensen
u een privé en zakelijk goed

U vindt deze informatie -zoals
al jaren- ook op onze website
www.boersmaadviseurs.nl

2009
Onze nieuwsbrief wordt vanaf 1994 volledig in eigen beheer opgemaakt, maar we kunnen helaas niet in staan voor
onvolkomenheden of onjuistheden en u mag er geen rechten aan ontlenen. © Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga.

Verder in 2009
Een aantal regelingen van het vorige kabinet gaat u nu pas
merken en daarom herhalen we deze deels nog maar even:
1.

2.

3.
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De zelfstandigenaftrek zou niet langer geïndexeerd
worden en de MKB winstvrijstelling zou langzaam
verhoogd worden om in de plaats te komen van
de zelfstandigenaftrek. Dit gaat niet geheel door.
De MKB winstvrijstelling gaat minder omhoog en
de zelfstandigenaftrek is wel geïndexeerd;
De verguisde EDM (EersteDagsMelding) zal behalve voor bepaalde groepen (Bouw? Horeca?)
weer gaan vervallen. In de praktijk blijven we de
(gegevens van de) EDM nog wel van u vragen;
Ziektekostenaftrek wordt in 2009 zeer aanzienlijk beperkt. Met name de hulpmiddelen (bril!), overlijdens-

4.

kosten en adoptie zijn dan niet meer aftrekbaar. Over
2008 nog wel onder voorwaarden;
De medische vrijstelling voor de Omzetbelasting is voor
veel ondernemers niet meer van toepassing. Er
wordt definitief aansluiting gezocht bij de Wet BIG.
In de praktijk zijn BIG-ers vrijgesteld, maar moeten
voor niet BIG gereguleerde handelingen wel BTW
betalen. We hebben het ondermeer over osteopathie, homeopathie, chiropractie, acupunctuur en
andere alternatieve geneeswijzen. Zelfs psychologen vallen er niet meer onder;
5.
De WOZ wordt nu elk jaar bepaald en is ook
voor zakelijke panden van groot belang. De waarde van
1 januari 2008 geldt voor 2009. Bezwaar kan als aantoonbaar de werkelijke waarde 10% verschilt.
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