Moerdijk, 30 december 2011

Betreft: wetswijzigingen voor het jaar 2012

Geachte relatie,
Ook dit jaar willen wij u weer op de hoogte brengen van de diverse fiscale wetswijzigingen die vanaf
1 januari 2012 ingaan. Middels dit schrijven geven wij u een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen.
1. Wijziging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek was tot 2012 gekoppeld aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar) en
de winst. Vanaf 2012 is de hoogte van de aftrek niet meer afhankelijk van de winst, maar bedraagt een
vaste aftrek van € 7.280. Daarnaast is een wetswijziging in de maak om het urencriterium voor de
zelfstandigenaftrek af te schaffen. De invoering hiervan zal niet voor 2013 plaatsvinden.
2. Tijdelijke crisismaatregelen
De crisismaatregel waarbij een bedrijfsmiddel in twee jaar (in plaats van vijf jaar) mag worden
afgeschreven is per 1 januari 2012 gestopt. Op investeringen uit 2011 mag u in 2012 nog wel het
restant van 50% afschrijven.
Vanaf 1 januari 2012 vervalt ook de verruimde regeling voor terugwenteling van verliezen. Vanaf
2012 is verliesverrekening slechts mogelijk met de winst van één jaar terug (in plaats van de drie
voorgaande jaren).
3. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Per 1 januari 2012 wordt voor bestelauto’s de “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”
ingevoerd. Een ondernemer, een particulier met resultaat uit overige werkzaamheden of een
werknemer kan daarmee verklaren, dat hij met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé
rijdt. Zo kunt u de bijtelling voor privégebruik vermijden en hoeft u geen rittenadministratie bij te
houden. Aanvraagformulieren voor een dergelijke verklaring kunnen worden gedownload vanaf de
site van de belastingdienst. De overheid gaat een en ander voornamelijk controleren door observatie.
Dit is een nieuwe regeling naast bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid om met behulp van een
rittenregistratie aan te tonen dat het privégebruik niet meer dan 500 kilometer per jaar bedraagt.
4. Aanschaf zuinige auto vóór 1 juli 2012
Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde
CO2-waarden worden verder aangescherpt. Er zijn twee mogelijkheden:
U schaft voor 1 juli een zuinige auto aan.
In dat geval blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% of 20% zolang de auto maar niet van
eigenaar veranderd. Anders geformuleerd: zolang u of de leasemaatschappij uw auto niet verkoopt,
houdt u de lage bijtelling.
U schaft na 1 juli 2012 een zuinige auto aan.
In deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profiteren van de lage bijtelling. Na de periode van 60
maanden geldt voor u het bijtellingspercentage volgens de criteria die op dat moment zullen gelden.

5. Fiscale vitaliteitsspaarregeling
Het kabinet voert met ingang van 2013 de zogenaamde vitaliteitsspaarregeling in. Deze nieuwe
regeling stelt werkenden in staat om fiscaal voordelig te sparen. De stortingen mogen in box 1 worden
afgetrokken. Bij opname van het tegoed volgt belastingheffing. Daarnaast is het opgespaarde
vermogen vrijgesteld in box 3. Er mag maximaal € 20.000 worden gespaard. De maximuminleg
bedraagt € 4.000 per jaar. Deze regeling komt in de plaats van de spaarloonregeling en de
levensloopregeling.
De spaarloonregeling is per 31 december 2011 afgeschaft. De geblokkeerde tegoeden zijn per 1
januari 2012 vrijgevallen. De levensloopregeling wordt vanaf 1 januari 2012 alleen opengehouden
voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 op hun levensloopregeling hebben staan.
Voor deze deelnemers geldt een overgangsregeling maar zij zijn niet verplicht hiervan gebruik te
maken. Zij mogen het spaartegoed in 2013 ook onbelast doorstorten naar de in 2013 in te voeren
vitaliteitsspaarregeling. Als een deelnemer minder dan € 3.000 op zijn tegoed heeft staan, kan hij dit
tegoed in 2012 en 2013 voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar de
vitaliteitsspaarregeling.
6. Schenkingsvrijstellingen 2011 en 2012
Aan kinderen en kleinkinderen mag belastingvrij worden geschonken.
De vrijstellingen voor 2011 en 2012 zijn als volgt:
soort
kind
kind van 18 tot en met 34 jaar (eenmalig)
kleinkind of derden

2011
5.030
24.144
2.012

2012
5.030
24.144
2.012

De eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden verhoogd met € 50.300. Het kind moet de schenking
in dat geval gebruiken voor de aankoop van een woning of voor de financiering van zijn/haar studie.
Ook mag deze schenking worden gebruikt voor verbetering en onderhoud van de eigen woning.
7. Fiscaal partnerschap
Voorgaand jaar meldden wij u al dat de regels voor het fiscale partnerschap voor de
inkomstenbelasting per 1 januari 2011 wijzigden. De keuzemogelijkheid voor fiscaal partnerschap is
er niet meer. Je bent fiscaal partner of je bent het niet. Je bent elkaars fiscale partner als je gehuwd of
geregistreerd partner bent. Ongehuwd samenwonenden zijn elkaars fiscale partner als zij een notarieel
samenlevingscontract hebben, of gezamenlijk de eigen woning bezitten, of samen een kind hebben of
partnerpensioen geregeld hebben.
Hier komt nu ingaande 1 januari 2012 nog bij de samenwonenden die één of meer minderjarige
kinderen in hun gezin hebben uit een andere relatie (de zogenaamde samengestelde gezinnen)
U zult begrijpen dat indien u samenwoont wij bovenstaande gegevens van u moeten weten wanneer
wij in 2012 uw aangifte inkomstenbelasting 2011 gaan uitwerken.
8. Besparing overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012
Met ingang van 15 juni 2011 is het percentage voor de overdrachtsbelasting voor woningen tijdelijk
verlaagd van 6% naar 2%. Op 1 juli 2012 houdt deze crisismaatregel op te bestaan. Door deze regeling
is het nog ruim een half jaar voordeliger een bestaande woning te kopen.
9. Bewaarplicht administratie
De administratie van uw onderneming moet zeven jaar bewaard blijven. Aan het eind van dit jaar kunt
u derhalve de administratie over het boekjaar 2004 en voorgaande jaren opruimen.
Voor onroerende zaken geldt voor de btw een herzieningstermijn van tien jaar. U moet de
administratie van onroerende zaken dus langer bewaren dan de zevenjaarstermijn. U hebt deze
gegevens misschien nog eens nodig.
Permanente stukken zoals notariële aktes, pensioenpolissen, vaststellingsovereenkomsten met de
belastingdienst e.d. mogen niet worden opgeruimd.

Overigens is er voor de privé-administratie geen bewaarplicht. Ook hier geldt dat het wellicht
verstandig is om bepaalde zaken te bewaren, vooral als deze betrekking hebben op aftrekposten waar
later een (on)belaste uitkering tegenoverstaat (bijv. lijfrente-premie).
10. Nieuwe vakantiewet
Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe vakantiewet in. Langdurig zieke werknemers gaan dan hetzelfde
aantal vakantiedagen opbouwen als andere werknemers (minimaal 20 dagen per jaar). Op dit moment
bouwt een langdurig zieke werknemer alleen vakantiedagen op tijdens de laatste 6 maanden van zijn
arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast is voor alle werknemers een nieuw vervaltermijn voor vakantiedagen in de wet opgenomen.
De wettelijke vakantiedagen die meegaan naar het nieuwe jaar, moeten binnen 6 maanden opgenomen
worden, anders vervallen ze. Dat geldt overigens niet voor de vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór
1 januari 2012. Hiervoor geldt de oude vervaltermijn van 5 jaar. In een CAO kan worden afgeweken
van de wettelijke vervaltermijn van 6 maanden.
De vervaltermijn geldt niet voor niet-wettelijke vakantiedagen (vakantiedagen > 20 dagen), ATVdagen, tijd-voor-tijd-uren e.d.
11. Registratieplicht uitzendbureaus
Er is een wetsvoorstel ingediend om alle bedrijven die arbeidskrachten aan andere bedrijven uitlenen
te verplichten zich in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te laten registreren als
uitzendbureau. Doel hiervan is om al deze uitleenbedrijven zichtbaar te maken. De overheid kan dan
via het Handelsregister zien wie als dergelijke bedrijven aangemerkt worden en deze ondernemingen
gericht gaan controleren. De inlener krijgt de verplichting om een uitreksel uit het Handelsregister van
de uitlener in zijn bezit te hebben. Dit ter controle of er daadwerkelijk sprake is van een
uitzendbureau. Wanneer de inlener dit nalaat zullen forse boetes worden opgelegd.
12. Wijziging huwelijksvermogensrecht
Het stelsel van gemeenschap van goederen wordt al langer ouderwets gevonden. De nieuwe wet zal
beter aansluiten bij de maatschappelijk ontwikkelingen van de laatste jaren zoals de toename van het
aantal echtscheidingen, emancipatie en het blijven werken van vrouwen.
De nieuwe wet heeft onder meer gevolgen voor de eigendom van privégoederen die met vermogen uit
de huwelijksgemeenschap zijn aangeschaft en schulden die privé zijn aangegaan maar die betaald
worden uit de huwelijksgemeenschap of uit het privévermogen van de andere echtgenoot. Ook ten
aanzien van vermogen verkregen uit een erfenis of schenking verandert het een en ander.
Samengevat komt de wijziging erop neer dat niet alle vermogensbestanddelen die de echtgenoten
bezitten zonder meer in de gemeenschap vallen.
Ons inziens zijn bovenstaande punten de belangrijkste wijzigingen voor 2012. Mocht u nader
geïnformeerd willen worden over één van bovenstaande of andere onderwerpen, neem dan contact met
ons op.
Er op vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en u een voorspoedig 2012 toewensend,
verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Accountantskantoor
Goorden & Huysmans
Moerdijk

