NIEUWSBRIEF
2007

BOERSMA
ADVISEURS

18 december 2006

Voorwoord
Binnenkort wordt bekend wat voor een regering we gaan krijgen de aankomende vier jaren (maximaal dan). Gezien de verkiezingsuitslag mag de verwachting worden uitgesproken
dat we een links kabinet met CDA of zelfs VVD
gaan krijgen. Is dit nu een ramp? In zijn algemeenheid wordt de belangrijkheid van de
overheid op de economie (vooral door henzelf)
overschat. Met een aantal economen heb ik
steeds gezegd, dat Balkenende c.s. de economie in de neergang van de afgelopen jaren
nog verder heeft afgeremd en nu het beter
gaat weer extra stimuleert. Ik kan me ook
niet aan de idee onttrekken dat dit alles
te maken heeft met
verkiezingen, al heeft
het de VVD en D66
niet voldoende geholpen en uiteindelijk is
ook het CDA in zetels
gedaald. Als er een
links kabinet komt,
dan zal er toch het
eerste jaar niet veel veranderen. Dat is nu
eenmaal zo met elk kabinet. Men moet eerst
zijn draai vinden en dat duurt nu eenmaal wel
even. Maar goed als het dan wel verandert
dan heeft dat wel gevolgen voor het bedrijfsleven en vooral voor de hogere inkomens. De nu
ingevoerde 10% winstvrijstelling zal niet meer
gaan gelden voor de hogere winsten, de hypo-

theekrenteaftrek zal voor de hogere inkomens
beperkt worden en ik verwacht een derde
(vierde eigenlijk) tarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens en een verhoging van het tarief in box II (aanmerkelijk belangheffing voor Directeur Groot Aandeelhouders). Niemand vindt het leuk om te moeten
inleveren, maar het zal in de praktijk wel wat
meevallen, vooral als de meevallers van de
laatste jaren erbij gedacht worden. De meeste
klanten van ons zitten beneden de €
100.000,- winst en die zullen
er vrijwel zeker niets van merken. Integendeel, ook de SP is
voor het (kleine) ondernemersschap en het zou me niets verbazen als kleinschalig ondernemersschap verder wordt
gestimuleerd. U mag hier niet
uit lezen dat we nu graag een
links kabinet willen hebben,
maar de gevolgen ervan moeten niet overdreven worden.
Als ik nu net een huis had gekocht van zeg eens €
500.000,- met een tophypotheek en een inkomen van ongeveer € 100.000,-, tja dan zal het
me mogelijk wel iets gaan kosten: Al schattende denk ik dat dit ca. € 2.000,- per jaar extra
aan belastinggeld kost. Veel geld toch wel,
maar de per 2007 ingevoerde 10% winstvrijstelling geeft u dat ook. We wachten af.

De belangrijkste wijzigingen in 2007
De tarieven voor de BV gaan terug naar:
- 25,5% over winsten boven € 60.000,- ,
- 20% over de eerste winst tot € 25.000,-

- 23,5% over de winst tussen deze bedragen.
In de inkomstenbelasting wordt voor ondernemers (die voldoen aan het urencriterium)
10% winstvrijstelling ingevoerd. Maximale tarief daarmee naar ca. 47% in de IB.
Ondernemers moeten het wel zelf betalen
door minder afschrijvingen en aanpassing van
de waardering van het onroerend goed:
- Op onroerend goed mag bij eigen gebruik nog afgeschreven worden tot 50% van de WOZ waarde
(heet dan bodemwaarde) en bij verhuur zelfs maar
tot 100% van de WOZ waarde.

- Roerende goederen (ook tweedehands) moeten minimaal over vijf jaren worden afgeschreven.

Ondernemersuitgave

Interessante informatie:
• Als u het geld er voor heeft is
het nog steeds heel verstandig
meer te betalen bij voorlopige
aanslag want de belastingdienst hanteert een hoog heffingsrentepercentage per 1
januari 2007, van4,7. Daar
kan geen bank tegenop. Het
was over het vierde kwartaal
2006 4,25%. Overigens wordt
de heffingsrente nu al gerekend vanaf het midden van het
jaar oftewel over 2006 wordt al
rente gerekend (en teruggegeven ) vanaf 1 juli 2006.
• Alle werkgevers gaan meebetalen aan de kinderopvang door
verhoging van de WW premie.
De overheid gaat dat dan feitelijk uitbetalen. Tot 2007 waren
werkgevers niet verplicht een
deel te betalen.
• Bij de auto van de zaak is er
niets veranderd. Gewoon bijtellen of aantoonbaar beneden
de 500km blijven. Voor werknemers (niet de DGA) kan een
overeenkomst uitkomst bieden, maar dat heeft de werkgever wel verplichtingen en tot
slot is er de eindheffingsregeling nog van € 300,- bij wisselende gebruikers.

Verder in dit nummer

Het onderhanden werk (bij bouwondernemers
bijvoorbeeld) moet inclusief een procentueel
aandeel winst en constante kosten worden opgenomen.

Keuze rechtsvorm
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De dividendbelasting gaat naar 15% maar de
heffing in box II (voor de DGA) blijft 25%, maar
wordt tijdelijk in 2007 22%.

XBRL voor ondernemers
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4

Verder in 2007/2008

4

Bij nieuwe grijs kenteken auto’s behoeft voor
ondernemers geen BPM meer betaald te worden.
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Gaan we naar de BV of toch maar een eenmanszaak?
De keuze van de rechtsvorm heeft u al gemaakt, maar met eniwinstvrijstelling in te voeren en deze is maar liefst 10% van de
ge regelmaat hoort u dat het wellicht beter kan en ook met grogerealiseerde winst. In feite gaat het maximale tarief in de inte regelmaat krijgen we er vragen over.
komstenbelasting voor ondernemers dus van 52% naar 46,8%.
Als u een onderneming heeft waar risico aan zit, bijvoorbeeld
U zult zeggen: Ja, maar 46,8% is veel meer dan de 20 of 25,5%
doordat u risicovolle werkzaamheden aanneemt of verricht en
in de vennootschapsbelasting en dat is ook zo, maar het grote
daardoor de kans op plotselinge grote verliezen aanwezig is,
verschil tussen eenmanszaak en BV is nu juist dat een BV een
dan is de keuze voor een BV logisch, maar
rechtspersoon is. Bij de eenmanszaak is het geld
er wordt door de meeste ondernemers voorvan u en na belastingbetaling kunt u er mee
Vanuit fiscaal oogpunt is de BV
al gekeken naar wat levert het me fiscaal
doen wat u wilt. Dat is bij de BV niet zo. Als u het
op. En de meest gunstige keuze wisselt de
geld van de BV naar uzelf toetrekt moet u (ook
bijna niet meer interessant. Een
laatste jaren nogal eens. Een tiental jaren
nog) belasting betalen in box II en die is normaal
eenmanszaak, maar vooral de VOF
geleden was de keuze voor de BV bij een
25% (volgend jaar even tijdelijk 22%, zie elders
is vrijwel altijd fiscaal gunstiger.
zeker (wel vrij hoog) inkomen de juiste keuin deze nieuwsbrief), dus bij de eenmanszaak is
ze, maar toen het toptarief in de inkomstenhet tarief nu maximaal 46,8% en bij de BV eerst
belasting naar 52% ging en met name ook
maximaal 25,5% en dan nog eens 25% over het
de zelfstandigenaftrek werd verhoogd werd de keuze voor de
restant of totaal 44,125% maximaal van de winst, dus het zit al
BV pas echt interessant bij heel hoge inkomens. Volgend jaar
weer dicht bij elkaar. Als dan ook nog rekening wordt gehouden
gaat echter de vennootschapsbelasting (de belasting van de
met de zelfstandigenaftrek die voor de eenmanszaak en VOF
BV) echter naar 25,5% (vanaf winsten van € 60.000,-) en zelfs
gelden en een BV minimaal € 1.000,- per jaar meer kost (vooral
20% bij winsten tot € 25.000,-. Bovendien wordt het oprichten
kosten die u aan ons kwijt bent ..), dan is de keuze bij de eenmanszaak pas interessant vanaf ca. € 90.000,- winst uit ondervan de BV in de loop van volgend jaar (DUS INGANGSDATUM
neming en bij de VOF bij meer dan € 250.000,- winst uit onderNIET PER 1 JANUARI 2007) vereenvoudigd door weglating van
neming. Het is een complexe berekening om te bepalen wat nu
de verplichte storting van € 18.000,- en weglating van de verhet gunstigst is, waarbij ondermeer uw leeftijd, uw privé huis en
plichte accountantsverklaring bij inbreng van goederen (of zelfs
zijn kosten, uw (bedrijfs-)auto, uw pensioenverplichting en zelfs
de gehele onderneming). Het oprichten van de BV wordt dus
uw normale privé uitgaven een rol spelen. Wilt u het toch weten
kortom veel gemakkelijker en goedkoper en de tarieven gaan
en zit uw winst in de buurt dan kunt u altijd bij ons terecht voor
naar beneden.
een uitgebreide berekening. Bedenk wel dat wat vandaag een
Dit gebeurt echter ook in de inkomstenbelasting, nu de overgoede optie is dat volgend jaar al weer niet kan zijn….
heid heeft beslist om met ingang van 1 januari 2007 de MKB-

Vermogensetikettering
Als u wel eens op onze website komt dan staat in het besloten
deel ondermeer een berekening voor wanneer nu de auto op de
zaak moet en wanneer deze beter tot het privé vermogen moet
worden gerekend. Dit soort berekeningen kunnen echter ook
voor bijvoorbeeld het onroerend goed worden gedaan.
De berekeningen zijn de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden, niet in de laatste plaats door de
steeds wisselende wetgeving op dit punt. Daar komt
nog bij dat niet meer simpel kan worden gezegd ik
heb de auto/pand op de zaak. Het kan zijn dat dit wel
zo is voor de inkomstenbelasting maar niet voor de
btw en omgekeerd. Volgt u het nog?
Eerst moet de afweging gemaakt worden of er sprake is van
keuzevermogen oftewel is het toe te rekenen aan de zaak maar
ook aan privé. Als die keuze er niet is, dan is het direct duidelijk, maar is die keuze er wel, dan kan er gerekend worden. Een
éénmaal ingenomen standpunt kan overigens bij een bepaalde
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auto/pand niet later meer gewijzigd worden. In zijn algemeenheid geldt voor de auto dat een jongere auto en weinig kilometers voor de zaak eerder zal leiden tot een auto van de zaak
voor de inkomstenbelasting en voor de btw is van belang of de
auto een zogenaamde marge auto is, want dan kan de auto van de zaak beter niet op de zaak voor de btw. U kunt
het zelf uitrekenen op de website. Bij het pand was dankzij
een uitspraak in de zaak Charles-Tijmens plotseling de mogelijkheid ontstaan om ook bij een privé woning welke tegelijkertijd met een bedrijfspand (wederom dus keuzevermogen) werd gebouwd de gehele btw van de bouw af te
trekken oftewel de privé woning was voor de btw bedrijfsvermogen. Met ingang van 1 januari 2007 is dit niet meer interessant en waar het al is toegepast moet de reeds ontvangen
BTW in een termijn van 10 jaar worden terugbetaald. Het blijft
natuurlijk dan nog een belangrijk liquiditeitsvoordeel, dat wel.
Bij twijfel vraag eens aan ons.
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XBRL voor ondernemers? Nee voor de overheid!
De overheid wil alle informatie vanaf de burger graag digitaal
Koophandel, het UWV etc. Het is wederom een enorme operatie
aangeleverd hebben en heeft daarom anderhalf jaar geleden
waarbij met name nadruk wordt gelegd op het gemak voor u en
besloten dat dat dan ook op dezelfde manier moet gebeuren,
dat u kosten op het intermediair (waarmee wij worden bedoeld)
zodat de diverse ministeries en semi-overheid niet dezelfde gezou kunnen besparen. We proberen nu al bijna twee jaar (en
gevens (net weer wat anders)
met ons, onze collegae) de overheid te
gaan opvragen en de uitwisselovertuigen, dat dit gewoon niet mogebaarheid tussen de diverse overlijk is, omdat we al zwaar geautomatiXBRL is een formulier!
heidsinstellingen maximaal is. Dit
seerd zijn, maar ze willen niet luisteXBRL is een digitale rapportagetaal om financiële
is voor hun eigen gemak uiteraard,
ren. Wij maken –zoals bijna iedereen
maar om de burger zover te krijin de branche– ondermeer gebruik van
gegevens via ondermeer het internet uit te wisselen. De
gen wordt ons een worst voorgerapportgeneratoren, waardoor uiteindeoverheid heeft nu deze taal voorzien van grammatica en
houden en -naar goed poldermolijk (bijna) geen gegevens meer worden
een woordenschat (dat heet dan weer taxonomie) en dat
del- betrekken ze er zoveel mogeovergetikt en vrijwel alles al digitaal
lijk organisaties bij om het draaggaat. Het valt en staat uiteraard nog
blijft dus ingewikkeld allemaal. Het zegt u nog niets.
vlak op voorhand te vergroten. De
steeds bij de juistheid van de basis geXBRL is gewoon een digitale vorm van een formulier
uniforme “taal” waarin alles moet
gevens en dat gedeelte van het werk
worden aangeleverd heet XBRL,
verandert niet. Integendeel, we moeten
bestaande uit honderden bladzijden, waar alle informatie
wat in feite een (enorme) lijst is
steeds meer controleren of het allevoor de overheid op vermeld kan worden in hun eigen
van vaste (engelse) omschrijvinmaal wel goed is. Door de aanpassinvakje en alleen de ingevulde vakjes worden verzonden.
gen, met een variabel gegeven er
gen in diverse software worden we al
achter. De specificaties worden
jaren geconfronteerd met al maar stijbinnenkort (het had al maanden
gende prijzen voor de software. Dat zal
geleden klaar moeten zijn) uitgelenu ook wel gebeuren. De overheid
verd aan heel veel software leveranciers, die het dan in diverse
heeft het ook voor elkaar dat we niet eens meer zonder kunfiscale- en boekhoudkundige programma’s moeten aanbrennen. We MOETEN wel mee of we nu willen of niet. We zullen
gen. Volgens de overheid is het dan een druk op de knop en uw
proberen de kosten in de hand te houden, maar degene die u
gegevens zijn bij de belastingdienst, het CBS, de Kamer van
vertelt dat het goedkoper wordt, die draait u een loer...

DigiD: wat moet je er mee?
Het wordt steeds moeilijker om nog normaal contact te hebben
pier in te vullen en dan aan de belastingdienst te zenden. De
met de overheid. Gemeenten en scholen worden groter, Politiegegevens werden met diezelfde code vermenigvuldigd en dan
bureaus en Belastingkantoren worden gecentraliseerd, alleverzonden. De belastingdienst kreeg die pincode en kon daarmaal onder het mom van een betere dienstverlening. In de
mee dan de gegevens weer teruglezen. Uw gegevens waren
praktijk moet u wel steeds verder lopen of rijden om nog erdus ook nog redelijk beveiligd. Maar vijf cijfers is wat beperkt
gens te komen, om dan te merken dat de loketen er was geen unieke naam bij. Er moest een
functie –als deze er nog is– maar beperkt open
toegangsnaam en wachtwoord worden ingevoerd
Als oudere ben je niet blij met dit
is. Als het loket dan wel open is, dan is er altijd
en dat is nu de DigiD, niets anders dan een toegedoe, maar als jongere ook niet,
wel weer een formulier om in te vullen. Niet dat
gangsnaam met wachtwoord, wat dan bij (vrijwel)
want zo vaak doe je niet zaken met
het bedrijfsleven het veel beter doet. Hoeveel
alle overheidsinstanties kan worden gebruikt,
banken zijn er al niet uit kleine kernen verdwenen de overheid: Ik garandeer dat veel
want dat is gemakkelijk voor u, maar ook voor de
mensen de kode zo weer kwijt zijn!
en wat denkt u van het postkantoor? Bellen als
overheid. Het aanvragen kan alleen via het interoplossing wordt ook al steeds moeilijker. Om in
net (op www.digid.nl). Het vervelende is dat de
ons vak te blijven: de belastingdienst heeft nog maar één numpincode niet meer kan worden gebruikt en dat hebben we jamer, een 0800 nummer. Als je dan iemand specifiek moet
ren bij vele van u wel gedaan voor met name wijziging voorlopihebben dan wordt het een groot probleem, maar bellen kan
ge teruggave, zorg– en huurtoeslag aanvragen. Het speelt bij
gewoon al niet altijd want er moet wel weer ergens wat worden
de meeste ondernemers minder dan bij de particulieren, want
getekend. Enige jaren geleden heeft de belastingdienst de mobij ondernemers speelt meestal alleen de zorgtoeslag een
gelijkheid geopend om de aangifte inkomstenbelasting digitaal
beetje, maar toch. Voor de andere aangiften passen we ons
(dus met de computer) in te vullen. Er was dan het probleem
eigen (veel beter beveiligde) systeem toe, maar dat heeft de
dat er geen handtekening kon worden gezet. Dit werd opgelost
overheid niet opengesteld voor alle aangiften, dus moet u
door een zelfbedachte pincode van vijf cijfers op een stuk pawaarschijnlijk ook aan de digitale identiteit (DigiD)!!
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Wijzigingen bij personeel
Behalve het gedoe met de paarse krokodil (zie onderaan) ver-

perkt tot € 749,- per drie jaar voor de fiets en € 82,- per jaar

andert er al weer het een en ander op het gebied van loonhef-

voor extra’s. Nieuw is verder dat voor een stageplek (MBO ni-

fing. Spaarloon is overigens wel gehandhaafd nog naast le-

veau 1 of 2) afdrachtvermindering onderwijs mag worden toe-

vensloop en er is inhoudelijk niets gewijzigd. Bij de auto van

gepast, zonder dat het loon getoetst hoeft te worden. De af-

de zaak is ook niets veranderd al wordt er wel weer gesproken

drachtvermindering is per jaar maximaal 1.200,-. Fitnessen op

over vrijstelling van bijtelling bij grijs-kenteken auto’s met en-

kosten van de zaak kan en mag vanaf volgend jaar weer. Het

kele cabine, maar dat komt pas in 2008. Met ingang van vol-

geldt niet als alleen een DGA in de onderneming zit en moet

gend jaar behoeft geen loonbelastingverklaring meer te wor-

voor 90% van het personeel openstaan, maar wat het belang-

den ingevuld bij indiensttreding, maar de EDM (EersteDags-

rijkste is: het hoeft niet meer onder werktijd. Het ziet er naar

Melding) moet uiteraard wel gebeuren. Het kerstpakket vol-

uit dat het vergoeden van een lidmaatschap van één bepaalde

gend jaar staat op € 70,- en viel buiten de paarse krokodilre-

fitnesscentrum (de locatie moet wel weer gelijk zijn voor ieder-

gelingen. De fietsregeling viel er wel in maar is toch nog be-

een) is vrijgesteld.

We wensen u
een privé en zakelijk goed
Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga
Bezoekadres: De Rijlst 8
Tel. 0513-434048
Fax. 0513-434272
E-mail: tiede@boersmaadviseurs.nl

2007

Ons kantoor is gesloten
tussen 22 december 2006 en
2 januari 2007

We staan niet in voor onvolkomenheden of onjuistheden, hoewel de tekst met alle zorgvuldigheid is samengesteld.
© Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga

Verder in 2007/2008
Vele wijzigingen zijn al doorgevoerd en worden nog doorgevoerd. Enkele zijn echter ook al voorlopig uitgesteld, zoals het
verhoogde tarief voor de omzetbelasting bij paarden ed. Wel is
intussen beslist over:
1. De paarse krokodil kan zonder papieren rompslomp uit het zwembad
gehaald worden (u kent de reclamespot wel van de moeder en kind die de
zichtbare krokodil niet meekrijgen vanwege de rompslomp). In
de praktijk hebben we het ondermeer over vrijstellingen bij personeelsfeesten etc. over vergoedingen voor telefoon en internet
(bij meer dan 10% zakelijk gebruik belastingvrij te vergoeden)
en zakelijke maaltijden, die nu niet meer beperkt zijn tot 80
maaltijden per jaar;
2. We hebben het steeds over MKB, maar wat is nu KLEINBEDRIJF? Met ingang van 25 oktober 2006 is de definitie voor een
kleinbedrijf minimaal twee van de volgende drie zaken: optelling balanstotaal nog geen € 4,4 miljoen, de netto omzet niet
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meer dan € 8,8 miljoen en nog geen 50 werknemers. Al onze
klanten zitten in het kleinbedrijf en zijn daar in goed gezelschap
want daar valt zo’n 85% van de Nederlandse bedrijven onder;
3. Als u stopt met uw onderneming kunt u gebruik maken van de
stakingsaftrek. Dit kan echter maan éénmaal in uw leven en in
tegenstelling tot vroeger is de stakingsaftrek alleen van toepassing op de stakingswinst (niet de normale winst) en bedraagt de
aftrek slechts € 3.630,-;
4. We schreven vorig jaar dat per 1 januari 2007 de verliesverrekening beperkt zou worden. Definitief is het iets gewijzigd: Voor
IB ondernemers (geen BV zeg maar) verandert er niets bij achterwaartse verliesverrekening (Carry Back) (blijft drie jaar), maar
voor de DGA is dit in box II beperkt tot 1 jaar. Voorwaartse verliesverrekening is nu altijd beperkt tot 9 jaar (was voor ondernemersverliezen onbeperkt).
Er is overgangsrecht: tot 2011 kunnen alle nog niet verrekende
verliezen worden verrekend!
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