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AOW naar 66 jaar,
minder pensioen opbouwen
via werkgever
De AOW-leeftijd gaat in 2020 omhoog
van 65 naar 66 jaar.
Dit heeft vanaf 2013 al gevolgen voor
de maximale pensioenopbouw
via de werkgever.
Door de verhoging van de pensioenleeftijd krijgen werknemers langer
de tijd om hetzelfde pensioen op te
bouwen. Dit kan 70% van het laatstverdiende loon zijn bij een eindloonregeling of 70% van het gemiddeld verdiende salaris bij een middelloonregeling.
Vanwege die langere opbouwperiode
stelt de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in een wetsvoorstel
voor de maximale jaarlijkse opbouwpercentages te verlagen.
Maatregelen
Vanaf 2013 mogen werknemers met
een eindloonregeling jaarlijks maximaal 1,75% opbouwen in plaats van de
huidige 2%. Voor werknemers met een
middelloonregeling is dat maximaal
2% per jaar in plaats van 2,25%. De
jaarlijkse toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve (for) wordt verlaagd van
12% naar 10%. Hierdoor zullen ook
ondernemers die pensioen opbouwen
in hun onderneming, bijdragen aan de
versobering van de pensioenopbouw.
Tot slot komt er ook een beperking van
de fiscale ruimte voor de aftrek van lijfrentepremies tot 14,5% (dit is nu 17%).

Wisseling van vennoten
beïnvloedt investeringsaftrek
niet
Als een onderneming met andere ondernemingen deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een vof, moeten voor de investeringsaftrek alle investeringen worden opgeteld. Dit is ook zo als de samenstelling van de vennoten in een
bepaald jaar is veranderd.
Spreid grote investeringen
Bij een investeringsbedrag van meer dan € 301.800 (bedrag 2011) in een jaar
bestaat geen recht op investeringsaftrek. Als u grote investeringen op het oog
hebt, probeer deze dan te spreiden over verschillende jaren. Zo maakt u optimaal
gebruik van de fiscale faciliteiten. Als vennoten toe- of uittreden, houd dan in de
gaten of er plannen zijn voor extra investeringen. De Hoge Raad heeft namelijk
beslist dat bij een wisseling van de wacht de investeringen niet mogen worden
gesplitst.
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Peter Jan Hoekstra
Aangiftemedewerker
medisch specialisten

Groen en blauw
Dit zijn de kleuren waar het in de huidige beleidsdiscussies om draait. Kent
u de kostelijke reclame ook van het
meisje dat voor het eerst bij een jongen
op visite komt? De jongen heeft er alles
aan gedaan om het huis zo groen mogelijk te maken. Spaarlampen, groene
groentes in de koelkast. Dan blijkt het
gas ‘toch echt blauw’ en krijgt hij een
klap in zijn gezicht van het meisje.
Heeft hij zo zijn best gedaan, maar
komt hij toch weer bedrogen uit.
Het milieu en alles wat daarmee samenhangt is belangrijk en daar moeten
wij bewust mee omgaan. Het groen
staat voor leven en toekomst. Wanneer
ik dan de vergelijking maak met het
blauw van het gas, dan zie ik een overeenkomst tussen de kleur blauw en de
financiële consequenties. De jongen
heeft aan alle groene dingen gedacht,
maar wie verdient er het meest aan het
blauwe gas!?
Op dit moment staan ook de fiscale
voordelen van de milieuvriendelijke
auto’s op de tocht. De staatssecretaris
heeft aangekondigd dat het vanaf 2013
voorbij is met de “groene gekte” in
de autobranche. Het kost teveel geld
(blauw). De groene gedachte van de
stimulering van de besparing op de
C02-uitstoot schijnt geen groot effect
te hebben, zodat deze maatregel genomen kan worden. Of is toch de auto
weer nodig om te zorgen dat de koe
niet droog komt te staan?
De woorden duurzaamheid en
milieubewust staan voor mij voor de
kleur groen. In de huidige tijd worden
wij hiermee geconfronteerd. Dat is een
goede zaak, want ons nageslacht heeft
recht op een goede wereld. Echter,
zolang de kleur blauw harder is dan
de kleur groen zie ik de investeringen
in duurzaamheid meer als investering
uit idealisme dan uit een algemeen
bewustzijn. De investeringsbedragen
in het milieu zijn veelal nog te hoog
ten opzichte van de conservatieve investeringen. Ik denk dat blauw het nog
steeds wint van groen.
Gert van der Wiel

“Het is toch een heel andere wereld dan
die van grootaandeelhouders welke ik
voorheen adviseerde. Medisch specialisten, tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten innen een groot deel van hun
inkomsten via zorgverzekeraars. We
spreken niet over jaarrekeningen, maar
over financiële verslagen en vermogensvergelijkingen. Voor elke specialist maken we een verslag op maat, met daarin
een gedetailleerd overzicht van bijvoorbeeld privéopnames. Van der Wiel sponsort daarnaast een uit de hand gelopen
hobby van me: SIM-racen. Ik run een
online raceseizoen met coureurs uit o.a.
Tsjechië, Duitsland en Nederland. Zelfs

Marc Hennerici (WTCC kampioen
independents 2005 en huidig FIA GT1
rijder) heeft zich bij ons voorbereid
op zijn wedstrijd. Een keer in de twee
weken wordt een wedstrijd uitgezonden
via een livestream, met commentaar
van een echte verslaggever. Zelf race ik
mee in een auto in de kleuren van Van
der Wiel met daarop logo’s van andere
sponsoren. Dan zie je me via een webcam meesturen in mijn simulator. Ook
heb ik contact met een paar Nederlandse coureurs, onder wie een bekende
presentator, die mogelijk dit jaar mee
gaan doen.”

Beoordeel uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering opnieuw
De laatste jaren zijn de tarieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen flink
gedaald. De verzekeringspremies tegen actuele tariefstelling vallen hierdoor soms
wel tussen de 15 tot 50 procent lager uit. Maar deze daling geldt alleen voor nieuwe
relaties van de verzekeraars en vaak niet voor bestaande klanten. Nu hoeft u niet
perse over te stappen naar een andere verzekeraar om te profiteren van de verlaagde
tarieven. Wij kunnen voor u een quickscan maken op basis van de huidige verzekerde
dekkingen. Dan geven wij u direct aan waar verbeteringen en kostenbesparingen mogelijk zijn. Desgewenst ontvangt u een compleet adviesrapport zodat u met concrete
onderbouwing het gesprek met uw verzekeringsadviseur kunt aangaan. Het enige
wat we hiervoor van u nodig hebben is een kopie van de eerste twee bladzijden van
uw AOV-polis en een overzicht van de huidige premie. Neem contact met ons op als
u ook wilt besparen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Volledig bedrag van borgstelling
aftrekbaar

Vergoeding voor
overvalpreventie

Als een directeur-grootaandeelhouder
(dga) optreedt als borg voor schulden
van zijn eigen bv, mag hij het verlies op
die borgstelling in aftrek brengen. Dit
geldt zelfs voor het bedrag waarvoor de
dga nog niet als borg is aangesproken.

Slachtoffers van een overval die
preventieve maatregelen nemen,
kunnen de bijkomende kosten
tot maximaal € 1.000 vergoed
krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om
het aanbrengen van camera’s,
dievenklauwen of extra sloten.

Stel, u staat als dga garant voor een
bedrag van € 500.000 voor een lening
van de bank aan uw bv. Het loopt niet
zo goed met de onderneming en de activiteiten van de bv worden beëindigd.
De bank wil haar geld terug en spreekt
u aan voor € 500.000. U betaalt in eerste instantie € 16.500. Hierdoor krijgt
u een regresvordering op uw bv. U kunt
immers het betaalde bedrag verhalen
op de bv. De rechter heeft beslist dat u
in zo’n geval het volledige bedrag van
de borgstelling (€ 500.000) in aftrek
kunt brengen in box 1 van de inkomstenbelasting in plaats van alleen maar
het betaalde bedrag (€ 16.500).
Bij borgstelling ontstaat namelijk op
grond van het civiele recht onmiddellijk

een regresvordering, maar dan onder
de opschortende voorwaarde dat de
borgsteller als zodanig heeft betaald.
Daarom is er juridisch gezien een
schuldvordering zodra de borgtocht tot
stand is gekomen. Vanaf dat moment
valt de vordering dan ook in box 1 van
de inkomstenbelasting, als resultaat uit
overige werkzaamheden.

De overvalcriminaliteit is in de
eerste vier maanden van 2011
met 20% gedaald ten opzichte
van dezelfde periode in 2009.
Door de samenwerking met het
bedrijfsleven in de Taskforce
Overvalcriminaliteit en de
verscherpte aanpak bij politie en
justitie is de stijging van het aantal
overvallen een halt toegeroepen.
Extra maatregelen moeten ervoor
zorgen dat de daling doorzet
naar 34%
minder
overvallen
ten
opzichte
van 2009.

Naamsbekendheid met hulp van de fiscus?
U mag als ondernemer zakelijke uitgaven aftrekken van
de winst, dus ook als het gaat om kosten van sponsoring
en reclame. Maar bij sponsoring aan familieleden is enige
alertheid op zijn plaats.
Er mag namelijk geen ernstige wanverhouding bestaan tussen de kosten van sponsoractiviteiten en het nut van deze
kosten voor de onderneming. Daarbij gaat men altijd uit van
de ‘redelijk denkende ondernemer’. Zou die zulke kosten in
deze omvang hebben gemaakt om een naamsbekendheid te
realiseren zoals de ondernemer die voor ogen had? Houdt
u er rekening mee dat de Belastingdienst bij sponsoring
binnen de familiekring altijd extra alert is.
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Fiscale faciliteit bij bedrijfsopvolging na overlijden verruimd
Bedrijfsopvolgers krijgen meer mogelijkheden om een onderneming
grotendeels belastingvrij te erven en
voort te zetten. De staatssecretaris van
Financiën heeft namelijk een nieuw
besluit uitgebracht, waarin hij de fiscale
bedrijfsopvolgingsfaciliteit (bof) in de
erfbelasting op een paar punten verruimt. Het besluit werkt terug tot en
met 1 januari 2010.
In de praktijk komt het voor dat een
directeur-grootaandeelhouder (dga)
zijn aandelen omzet in (cumulatief)
preferente aandelen. Hij doet dit als
voorbereiding van de overdracht van
zijn bv. Als deze preferente aandelen
worden geschonken of vererven, is
de bof alleen van toepassing als bij
de omzetting gewone aandelen zijn

uitgereikt aan een derde. Dit kan ook de
bedrijfsopvolger zijn. Verder moet de
verkrijger van de preferente aandelen
al voor minstens 5% van het geplaatste
aandelenkapitaal aandeelhouder zijn
van de nieuw uitgegeven aandelen.
Verruiming van de bof
Vóór 1 januari 2010 was het niet verplicht om bij de omzetting in preferente
aandelen tegelijkertijd gewone aandelen
uit te geven. Een dga zal in die tijd dan
ook geen rekening hebben gehouden
met een latere invoering van deze eis.
Nu mag de bof ook worden toegepast
bij een overlijden op of na 1 januari
2010 als bij de omzetting vóór 1 januari
2010 geen uitgifte van gewone aandelen heeft plaatsgevonden. De staatssecretaris keurt dat nu goed.

Agenda
De Friese Ballonfeesten hebben een
aparte plek in het hart van Van der
Wiel. Gert van der Wiel is voorzitter
van de Stichting Friese Ballonfeesten.
De Friese Ballonfeesten worden gehouden van 27 tot en met 31 juli.
Meer informatie is te vinden op
www.ballonfeesten.nl
15 juli

Referentie

Geluksmakelaar Kosterman
‘Je maakt je eigen geluk’ lijkt het motto van John Kosterman, eigenaar van
Primera Kosterman, maar beter bekend als Geluksmakelaar. “Ik ben een middenmoter qua verkoop van tabakswaar en lectuur, maar op het gebied van
Staatsloten sla ik iedereen om de oren. Het is een eigen leven gaan leiden na
publiciteit rond grote prijzen die bij ons gevallen zijn. We verkopen de meeste
Staatsloten van heel Nederland. We hebben klanten uit het hele land die - vaak
tijdens vakanties of weekendjes weg - langskomen voor een lot. De financiële
administratie zal nooit mijn hobby worden. Ik zie mijn vader nog zitten, met
het kasboek aan de keukentafel. Vóór de automatisering was de boekhouding
echt monnikenwerk. Het is dan ook een fijn en zorgeloos gevoel dat ik tegen
Van der Wiel kan zeggen: succes met de salarisadministratie en jaarrekening.
Jullie hebben er verstand van en ik niet. Als het nu tijd is voor de jaarrekening,
dan download Vivian van Van der Wiel zo de hele bedrijfsadministratie vanuit
ons boekhoudprogramma op een usb-stick. Gelukkig maar...”

Swiepedei Joure

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Van der Wiel en verschijnt drie maal
per jaar.
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