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Het wordt nooit meer zoals het was..

Ondernemersuitgave
2013-1
Interessante informatie:

Deze opmerking hoor ik de laatste tijd nogal
eens van verschillende ondernemers en ze
hebben uiteraard gelijk, want je draait de tijd
niet meer terug. Maar het zal niet zo zijn dat
er in de toekomst geen goed inkomen meer te
halen is als je er voor wilt werken. En dat is
wel wat die ondernemers eigenlijk bedoelen.
Het wordt anders, dat is wel zeker. In vrijwel
alle beroepen verandert er momenteel veel,
maar dat is niet direct verkeerd. Oké, we zijn
niet altijd blij met veranderingen en die worden ons
nu van alle kanten opgedrongen en dat is helemaal
niet fijn, maar is het altijd
verkeerd? Gisteren zag ik
op televisie plotseling Edvard Niessing terug. Een
vroegere nieuwslezer en
journalist, die op enig moment niet meer nodig was
en is ontslagen. Niet leuk,
maar nu is hij (volgend jaar
65 jaar) heel gelukkig als trambestuurder in
Den Haag (bijverdienste en ook jongensdroom). Daar word ik weer heel vrolijk van. De
nood wordt een deugd. Vandaag zag ik iemand, die een paar jaar geleden ontslagen
was en zijn liefde (zeilen maken voor molenwieken) nu had uitgebouwd tot werk: “Had ik
het maar eerder gedaan”. De uitroep is logisch maar zonder het overkomen van de
pech van het ontslag was dit geluk niet op deze manier gekomen. Het verliezen van werk is

natuurlijk een ramp in elke vorm en vooral als
het gepaard gaat met schuldsaneringen en
faillissementen, maar ga niet bij de pakken
neerzitten. Het wordt nooit meer zoals het
was, zeker, maar met een beetje inzet wordt
de toekomst juist beter! Deze periode leert
ons dat de bomen niet tot in de hemel groeien
en zorgt ervoor dat we er weer even nuchter of
zelfs negatief tegen aan kijken, maar laat dit
negatieve niet de overhand krijgen: Goede
tijden komen er aan, al zal het
best nog wel een paar jaar duren. U zult in 2013 zien dat de
overheid niet verder gaat bezuinigen en met name in de bouwsector toch wat mogelijkheden
gaat scheppen, die niet direct
geld kosten of geld opleveren,
maar wel de markt zullen aanjagen. Tot nu toe hebben ze
(regering) het verbazingwekkend
verkeerd gedaan en was het
alleen gericht op bezuinigen,
maar zoals ik vorig jaar al schreef in onze uitgave belastinginformatie 2011/2012, werkt
dat alleen maar meer bezuinigen in de hand
en die werkelijkheid wordt al gevoeld. U en ik
moeten het herstel zelf regelen en daar zijn
we goed mee bezig. De eerste tekenen van
herstel komen in het jaar waar 13 in zit. Het
voelt echter ook in 2013 nog heel moeilijk en
een aantal van u zal nog struikelen: Het speelveld wordt er wel leger door. Een leeg veld is
wel ruim en biedt ook kansen. Gebruik ze.

De belangrijkste wijzigingen in 2013.
● De Vitaliteitsregeling wordt als opvolger van
Spaarloon/Levensloop toch maar niet ingevoerd;
● Er zal aanzienlijk meer gecontroleerd worden
door de Belastingdienst. Bij de kleinere ondernemingen zal dat vooral zijn op de VAR (Verklaring
ArbeidsRelatie). Is de uitvoering van de werkzaamheden wel gelijk geweest aan wat er is aangevraagd. Dit kan bij onjuistheid enorme financiële consequenties hebben (> € 5.000,- p.j.);
● Het zogenaamde gebruikelijk loon voor de DGA
is met ingang van 2012 bepaald op € 42.000,-,
maar gaat crisis of geen crisis voor 2013 weer
omhoog, nu naar € 43.000,-;
● Met ingang van 1 januari 2013 is, behalve voor
de beroepsvaart, de rode diesel opgeheven en
moet er door bijvoorbeeld de agrarische sector en

aanverwante bedrijven nu gewone diesel worden getankt. Heeft u een tank met rode diesel
in de grond o.i.d., dan heeft u een aangifteplicht voor de accijnzen boven de 1380 liter
voorraad. Zie www.belastingdienst.nl (accijns
olie);
● De incassokosten bij wanbetaling zijn
beperkt door een percentage met een
absoluut maximum van € 6.775,-, maar ook
minimaal € 40,-;
● Met ingang van 1 januari 2013 wordt de
onderkapitalisatieregeling (ThinCap) ingetrokken, al is er een nieuwe aftrekbeperking voor
excessieve deelnemingsrente;
● De assurantiebelasting gaat van 9,7 naar
21%. Ondermeer uw autoverzekering zal dus
minimaal 10% omhoog gaan.

 Vanaf volgend jaar mogen tussenpersonen niet meer provisie
rekenen aan de verzekeringsmaatschappij voor complexe
financiële producten, zoals hypotheken, levensverzekeringen
en arbeidsongeschikhtheidsverzekeringen. De premie zal daarmee nu dalen maar er komen
weer aparte facturen voor terug
in het begin en die zullen hoger
zijn. Het is duidelijker, maar wel
weer het verkeerde moment.
Het provisieverbod geldt overigens niet voor lopende zaken en
niet voor alle verzekeringen.
 Met ingang van 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280,-. Het urencriterium (1225 uur) zou gaan
vervallen, maar dat gaat voorlopig niet door. Zie ook punt 8, bij
“Verder.. op pagina 4 .
 In 2013 mag u de oude boekhouding van 2002 weggooien
en als er geen onroerende zaken bij betrokken zijn, zelfs
2005 en uiteraard eerder. Bedenk wel dat weggooien nooit
hoeft en dat originele stukken
soms veel langer toch van belang zijn (hypotheekstukken,
koopakten, overeenkomsten
ed.). Gooi het dus niet zomaar
weg of digitaliseer het wellicht
eerst nog even.
 Wij geven vrijwel elke maand via
E-mail een nieuwsmail uit met
de meest recente wijzigingen en
aardigheden. Op onze website
kunt u zich hier voor opgeven
als u deze nog niet krijgt.
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De (bestel)auto: maak de goede keuze.
Elk jaar besteden we weer tijd aan de auto. De auto is voor elke
ondernemer een onmisbaar, maar ook kostbaar attribuut. De
overheid maakt er gebruik van door er ontzettend veel verschillende heffingen op los te laten, maar geeft er ook sturing mee
aan. Helaas wijzigen de regels tegenwoordig elk jaar en ook al
vaak gedurende het jaar. Er zijn nu al aparte opleidingen voor!
Met name de invoering van 14 en 0% tarieven (bijtelling) voor
elektrische, hybride en zeer zuinige auto’s heeft er voor gezorgd
dat er veel auto’s op de weg rijden, waar je twintig jaar geleden
niet in gereden zou hebben als ondernemer. Ze rijden eigenlijk
best wel goed hoor je dan. Mooi, maar de eerste reden was toch
echt geld. Met ingang van 1 januari vallen er maar liefst 111 modellen uit de voordeeltarieven (14 en 20), maar er blijven nog
heel veel over en de toename zal weer
hard gaan. Vijf jaar geleden kon je de
echt gunstige modellen (14/0) op de vingers van twee handen tellen. Desondanks, ook na de inperking van 1 januari
aanstaande, blijven er nog knap veel
over van “het rijdt best wel goed”. Het
zijn ook niet meer alleen goedkope modellen en de elektrische en hybride modellen bieden ook veel extra’s met een
hoog luxe gehalte, oftewel gewoon leuk.
De bestelauto.
Toch hebben de meeste ondernemers in het kleinbedrijf niet veel
aan het hele spektakel van zuinige en zeer zuinige auto’s. Pas
sinds dit jaar komen de eerste bestelbussen op de weg die zuinig
zijn (20% bijtelling) en het experimentele zijn ontstegen. Bij de
bestelbussen praat je dan over klein: Fiat Fiorino, Citroen Nemo,
Peugeot Bipper, Renault Kangoo, Mercedes Citan ed. met een
laadruimte tot ruim 3 m2 die dan 20% bijtelling hebben, maar
dat is nog steeds niet zeer zuinig (0/14).
De eerste elektrische
modellen komen nu
ook. Er is tegenwoordig een Renault Kangoo Z.E.. Helemaal
elektrisch, dus 0% bijtelling, maar met een
prijs van ongeveer
€ 20.000,- aanzienlijk
duurder (> € 7.000,-)
dan de gewone Kangoo. Maar, die elektrische geeft ook weer
extra subsidiemogelijkheden. Soms meer dan je denkt, want ondernemers in bijvoorbeeld Amsterdam krijgen voor een dergelijke
auto maar liefst € 10.000,- subsidie. Tja dan wordt de keuze wel
heel gemakkelijk. U bent waarschijnlijk niet in Amsterdam gevestigd en zelfs al is dat zo, dan nog duren dit soort subsidies vaak
niet lang. Toch is er ook fiscaal nog wat extra (energieinvesteringsaftrek) en bij 0% bijtelling is een aparte verklaring
voor geen privégebruik ook niet meer nodig en kan je toch weer
privé rijden met de auto. Al deze voordelen komen dus nu ook bij
de bedrijfswagens, maar het gaat veel te langzaam en biedt nog
geen enkel soelaas voor de ondernemers die afhankelijk zijn van
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grote bestelbussen, waar nog steeds 25% over de cataloguswaarde
inclusief btw en BPM moet worden bijgeteld voor privégebruik. U
maakt geen privé km met de auto? De bestelbus staat wel op de
zaak? Dan zo snel mogelijk (nog voor 1 januari 2013) een verklaring
geen privégebruik bestelbus invullen, kopiëren en opsturen aan de
Belastingdienst (en ons) (u vindt het formulier op de site van de belastingdienst, maar ook bij ons). U mag er dan uiteraard ook geen
km privé mee rijden. Gaat u binnenkort een andere auto aanschaffen? Besteed er tijd aan, zowel in de keuze voor aanschaf maar ook
hoe u met de belastingen omgaat. Wij helpen uiteraard.
Wanneer auto op de zaak en wanneer niet?
We hebben een rekenblad (spreadsheet) staan op het besloten deel
van onze internetpagina’s, maar als u dat niet wilt of u heeft geen
toegang, geef ons dan de gegevens en wij gaan rekenen voor u. Wat
we nodig hebben is minimaal kenteken (daarmee hebben we naam
auto, bouwjaar, leeftijd, betaalde BPM, motorrijtuigenbelasting. Milieuklasse, dus bijtellingpercentage en bij nieuwere auto’s ook al de
cataloguswaarde etc.), aantal km dat u jaarlijks gaat rijden, gesplitst
naar zakelijk, privé en woon-werk kilometers, uw te betalen verzekeringspremie, gedachte kosten voor onderhoud, eventueel verhoogd
brandstofverbruik (gebruik aanhanger of zware rechter voet), extra
kosten voor parkeren, tol ed., hoe lang u denkt de auto te gaan gebruiken, eventuele leasekosten per maand of financieringskosten
en uiteraard of u btw heeft betaald en of u de kilometers voor privé
gaat bijhouden om eventueel aan bijtelling te ontkomen.
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de auto voor de inkomstenen vennootschapsbelasting vaak op de zaak komt als deze vrijwel
geheel voor de zaak wordt gebruikt en/of nieuw is. Wordt er veel
privé mee gereden dan is er veelal bijtelling. Bijtelling is vaak gunstig bij lage of geen bijtellingpercentage en als er veel privé wordt
gereden. Bij BTW is het anders.
De BTW en de auto.
Het afgelopen jaar en eigenlijk ook al een beetje ervoor is het ingewikkelder geworden met de auto op het gebied van de BTW. We nemen aan dat het wel bekend is dat de auto voor de IB ondernemer
zowel (en onafhankelijk van IB) als privé-, maar ook als ondernemersvermogen voor de BTW kan worden aangemerkt? We hebben
er al enige malen aandacht aan geschonken.
Twee belangrijke dingen moet u ongeacht of de auto voor de BTW
privé of zakelijk is, altijd registreren en aan ons doorgeven:
1. Houd (de btw over) brandstof- en onderhoudskosten gedurende
het jaar bij (en trek na overleg gperiodiek af);
2. Noteer de km-stand aan het einde van het jaar!
De bijtelling voor privégebruik voor de BTW is anders dan voor de
Inkomstenbelasting. De BTW is over brandstof– en onderhoudskosten altijd aftrekbaar voor zover zakelijk en staat de auto op de zaak
voor de BTW, dan is alle BTW aftrekbaar (ook aanschaf, DE reden
om op de zaak te zetten voor BTW), maar er moet altijd gecorrigeerd
worden voor privé gebruik, dus de privé km en die zijn voor de BTW
inclusief woon werk kilometers. In dit verband is werk dan de vaste
werkplek. Op de volgende bladzijde geven we een stroomschema
hoe u met btw en vooral het privé gebruik moet omgaan (ook 2012)
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Auto gekocht met BTW

JA

Auto langer dan 5 jaar in gebruik?

NEE

NEE

Auto voor BTW op de zaak?

JA

U heeft een marge auto

JA

NEE

U heeft totale km en privé km bijgehouden?
JA

U trekt alle btw over brandstof/onderhoud af

U moet de privé km delen door de totale km
van dit jaar en vermenigvuldigen met de
totale BTW over brandstof– en onderhoudskosten van de auto over dit jaar (betalen
via de laatste BTW aangifte).

btw
+
-

=

NEE

U moet 1,5% (forfait) van de
cataloguswaarde (incl. BPM
en BTW) naar privé toerekenen (betalen via de laatste
BTW aangifte).

JA

U heeft totale km en privé km bijgehouden?
JA

U trekt alle btw van auto(kosten) af

U moet de privé km delen door de
totale km van dit jaar en vermenigvuldigen met de totale BTW over
brandstof– en onderhoudskosten van
de auto dit jaar en 1/5de van de
BTW betaald bij aanschaf. (betalen
via de laatste BTW aangifte).

btw
+
-

=

NEE

U moet 2,7% (forfait)
van de cataloguswaarde (incl. BPM
en BTW) naar privé
toerekenen (betalen
via de laatste BTW
aangifte).

STROOMSCHEMA BTW (met correctie privé gebruik) AUTO.

De uitkeringstest bij de BV.
Sinds 1 oktober 2012 hebben we nieuwe wetgeving voor de besloten vennootschappen, in de volksmond aangeduid als BV. Het
geheel is aangeduid als FLEX BV, maar de regels gelden ook voor
bestaande besloten vennootschappen. Een belangrijk punt uit de
nieuwe wetgeving is de speciale uitkeringstest die nu vooraf aan
extra uitkeringen voor de aandeelhouders moet worden gedaan.
Vanaf 1 oktober 2012 is het bestuur (de directeur) verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk als de onderneming door de uitdeling niet een jaar lang na deze uitdeling aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Denk bij uitdeling aan dividend, maar kan ook een extra
uitkering via loon zijn bijvoorbeeld of beschikbaarstelling van te
dure goederen (denk auto) aan de directeur die ook aandeelhouder is. De directeur (het bestuur) zal daarom om die aansprakelijkheid te voorkomen enige maatregelen moeten treffen om te beoordelen of de bv na het doen van een uitkering aan haar opeisbare schulden kan blijven voldoen (art. 2:216 BW) en dat dient een

jaar vooruit te worden ingeschat. Formeel dient de directeur nu
het besluit van de AVA over een dividenduitkering goed te keuren. Daarvoor dient de directeur de solvabiliteit, maar ook de
liquiditeit te beoordelen. Daarvoor is dan de uitkeringstest, die
vooral ingaat op de liquiditeit, maar het vermogen (solvabiliteit)
wordt uiteraard niet vergeten. Bij deze laatste kunnen met name verplichtingen uit pensioenen verstrekkende gevolgen hebben. Als u pensioenverplichtingen in uw BV heeft en helemaal
als daar weduwen– of wezendekking bij zit, dan is de kans
groot dat er geen dividend meer uitgekeerd kan worden. Hoe
dan ook, als u een extra uitdeling doet, neem dan even contact
op. Wij helpen bij de uitkeringstest zodat u niet voor verrassingen komt. Overigens hebben we in onze nieuwsmail al enige
malen aandacht geschonken aan de flex BV. Op onze website is
er zelfs nog een hele pagina aan besteed. Tik maar eens “flex
BV Boersma” in op Google. U komt wel bij ons uit.

BTW vrijstelling voor medische beroepen.
Onderdeel van de fiscale aanpassingen voor 2013 is de al langer verwachte regeling voor de BTW vrijstelling bij (para)
medische diensten. Met ingang van 1 januari 2013 is de BTW
vrijstelling voor zorgverleners beperkt tot (para)medische diensten die verricht worden door BIG-beroepsbeoefenaren
(BIG’ers), die ook ingeschreven staan in het BIG-register en
dan komt het: voor zover deze diensten behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat als een arts (BIG ingeschreven en dus in basis BTW
vrijstelling) werkzaamheden uitvoert die behoren bij niet BIG’ers (geen BTW vrijstelling), de arts ook geen BTW vrijstelling
heeft voor die werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan pedagogiek, osteopathie, chiropractie maar ook psychologie voorzover
niet GZ (gezondheidszorg)psychologie en acupuncturen. Dit
klinkt al niet simpel maar het wordt nog ingewikkelder, want
toch zijn er nog een aantal niet BIG ingeschreven medische
beroepen die wel hun BTW vrijstelling houden en dat zijn dan
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kinder– en jeugdpsychologen, psychologen arbeid en gezondheid en orthopedagogen, omdat ze wel gelijkwaardig werk verrichten als BIG’ers. De afgelopen jaren zijn er al een aantal procedures gevoerd met de overheid over met name die gelijkwaardigheid waardoor bepaalde para medische beroepen die
niet BIG ingeschreven staan maar welke werkzaamheden ook
door BIG’ers worden uitgevoerd alsnog door lagere rechters
voorlopig zijn vrijgesteld. Vandaar nu ook dat voor de omgekeerde weg is gekozen en bijvoorbeeld artsen als ze ook para
medisch werk verrichten btw moeten afdragen. Op
www.bigregister.nl vindt u de ingeschrevenen met een beroep
als: Apotheker, arts, diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut,
GZpsycholoog. Huidtherapeut, Klinisch fysicus, Logopedist,
Mondhygiënist, Oefentherapeuten Cesar en/of Mensendieck,
Optometrist, Orthoptist, Podotherapeut, Psychotherapeut,
Tandarts, Verloskundige, verpleegkundige, VIG-ers en radiodiagnostisch en –therapeutische laboranten.
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Wat is iets nog waard
De volksmond zegt bij waarderingen (wat is iets waard) vaak:
“wat een gek er voor geeft” en eigenlijk is dat de enige graadmeter om te bepalen wat iets waard is, met dien verstande dat voor
de negatief beladen term “gek”, gewoon mens
moet worden genoemd. Het is de laatste jaren
weer actueel geworden, vooral omdat we er nu
een hele crisis door hebben gekregen en we nu
in een neerwaartse trend zitten en niet weten
waar de bodem is van wat iets waard is. Ondernemers kijken naar hun balans, de eigendommen (linker kant balans en ook actief genoemd) en de schulden (rechter kant balans, ook wel passief
genoemd) en het is mooi in evenwicht. Het heet ook niet voor
niets balans. Klopt het echter wel wat er staat? Kijk eens goed
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naar die linkerkant (actief). Heeft datgene wat er staat wel echt
die waarde. Krijg je wel echt het vermelde bedrag voor dat gebouw of moet er toch maar –gefundeerd– een voorziening worden getroffen, al dan niet fiscaal? Liever wel, maar het
mag niet altijd. Ook geldvorderingen zijn niet altijd meer
100% invorderbaar en wat denk je van auto’s en machines? Je ziet bij afwaarderingen dan direct ook dat de
belangrijkste schuld van een onderneming (het kapitaal
of eigen vermogen op passiefzijde) hierdoor sterk kan
dalen en dat is uw vermogen. Niet prettig. Een punt van
aandacht is bij de BV de vordering (een eigendom dus)
op de eigenaar van de BV (RC?). Het lijkt dan soms of is er een
heel kapitaal, maar als het vermogen bestaat uit een vordering
op jezelf dan is dat natuurlijk helemaal niets of minder.

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

U vindt deze informatie -zoals
al jaren- ook op onze website
www.boersmaadviseurs.nl
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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 2013/2014
Verder nog van belang of attentiepunten:
1.
Vanaf 2014 is de WKR (werkkostenregeling) verplicht.
De vrije ruimte is verhoogd naar 1,5% voor 2013;
2.
Met ingang van 1 januari 2013 wijzigt er het een en
ander in de loonadministratie. We hebben nu één loonbegrip voor loonbelasting premies en zorgverzekering.
Het zou er veel simpeler van moeten worden. In de
praktijk zal dat niet zo blijken te zijn;
3.
Heeft uw BV nog verliezen van voor 2002, die met toekomstige winsten mochten worden verrekend? Vanaf
2012 zijn de nog niet verrekende verliezen van 2002
en ervoor verdampt. Over 2012 kunt u niet verrekende
verliezen van 2003 nog verrekenen, anders verdampen deze ook;
4.
De MKB winstvrijstelling gaat over 2013 naar maar
liefst 14% (was over 2012 nog 12%);
5.
Met ingang van 2013 is de extra heffingskorting voor
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6.

7.
8.

beleggingen in durfkapitaal (tante agaath) ook gesneuveld. Eerder was al de vrijstelling in box III gesneuveld.
Verliezen op dergelijke leningen konden binnen het persoonsgebonden aftrek worden meegenomen tot 1 januari 2011. Vanaf die datum kan het alleen als de lening is afgesloten voor 2011. Deze zeer goede regeling
is daarmee voor nieuwe gevallen volledig doorgehaald;
Het EUROVIGNET zou met ingang van 2013 verdwijnen
althans in Nederland. Het gaat zoals zoveel dingen niet
door. Het eurovignet blijft tot nader order;
In de loop van 2013 wordt de VAR aanvraag vervangen
door een aanvraag via internet;
Met ingang van 2015 is het de bedoeling om alle inkomsten uit winst uit onderneming etc. te belasten in
een aparte winstbox (zeg maar box 4), wat dan belast
wordt tegen een tarief lager dan 30%, maar alle ondernemersaftrekken vervallen dan wel.
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