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Nieuwsbrief FinQ Accountants 
 

Utrecht, 10 december 2010 

 

 

 

Voor alle belastingplichtigen 

 

Hoe blijven ongehuwd samenwonenden vanaf 2011 fiscaal partner? 

Fiscale partners kunnen in het algemeen hun heffingskortingen beter benutten. Bovendien kunnen 

zij bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Denk aan het saldo van de inkomsten en 

uitgaven van de eigen woning, studiekosten of giften. Op 1 januari 2011 komt er één standaard 

partnerbegrip dat geldt voor alle belastingwetten. Bent u ongehuwd samenwonend? Dan bent u voor 

de inkomstenbelasting pas elkaars fiscale partner als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals de 

aanwezigheid van een notarieel samenlevingscontract, een gezamenlijk kind of een gezamenlijke 

woning. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan bent u fiscaal partner en is er geen vrije keuze meer. 

Bij de schenk- en erfbelasting is als aanvullende voorwaarde gesteld dat u in het 

samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht opneemt. 

 

Zorg voor een zorgplicht in uw samenlevingscontract 

Partners die samenwonen hebben, net als gehuwden en geregistreerd partners, bij overlijden recht 

op de partnervrijstelling  voor de erfbelasting. Deze vrijstelling is in 2010 € 600.000. Voor 

samenwonenden gelden wel enkele extra voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor 

deze vrijstelling. Indien u geen notarieel samenlevingscontract heeft, dient u ten minste vijf jaar 

onafgebroken een gezamenlijke huishouding te hebben gevoerd: dat moet blijken uit een inschrijving 

op hetzelfde adres in de GBA. Heeft u nog geen vijf jaar samengewoond, dan kunt u slechts in 

aanmerking komen voor de vrijstelling als u onder meer een notarieel samenlevingscontract heeft, 

met daarin opgenomen een wederzijdse zorgverplichting. Voldoet u niet aan deze eisen, dan geldt de 

vrijstelling bij overlijden van € 600.000 niet en is een erfbelasting van 30%, oplopend naar 40% 

verschuldigd.  

 

Bespaar overdrachtsbelasting bij doorverkoop bestaande woning 

Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen twaalf maanden voor de tweede keer van 

eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het 

verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. Deze maatregel ziet alleen op het jaar 2011 en geldt 

dus niet in de situatie waarin de woning wordt doorverkocht aan een ander binnen zes maanden na 

de vorige verkrijging, gelegen voor 1 januari 2011 respectievelijk na 31 december 2011. 

 

Gebruik aftrek geen of geringe eigenwoningschuld 

Op 1 januari 2005 is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld ingevoerd. De regeling 

houdt in dat mensen zonder of met een lage eigenwoningschuld per saldo geen inkomstenbelasting 

en premie volksverzekeringen betalen over hun inkomen uit eigen woning. Binnen de huidige 

regeling kunt u onder voorwaarden in 2010 door middel van vooruit- of achterafbetaling (elk 

maximaal zes maanden) van uw eigenwoningrente in aanmerking komen voor deze aftrekpost. Om 

oneigenlijk gebruik van deze regeling door belastingplichtigen te stoppen, is in het Belastingplan 

2011 voorgesteld deze te wijzigen. Let op als u een renteloze of laagrentende personeelslening voor 

uw eigen woning heeft.  
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Controleer op lagere WOZ-waarde in 2011 

Elke gemeente geeft normaliter binnen acht weken na 1 januari 2011 de WOZ-beschikking 2011 naar 

de waardepeildatum 1 januari 2010 af. De WOZ-beschikking wordt meestal opgenomen in de aanslag 

onroerende zaakbelasting. Als de woning volgens u te hoog gewaardeerd is, kunt u tegen de WOZ-

beschikking in bezwaar gaan. De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na 

dagtekening van de beschikking hebben ontvangen. Laat u de bezwaartermijn onverhoopt 

verstrijken, dan kunt u niet meer in beroep gaan bij de rechter. Vanaf 22 oktober 2010 is de 

bezwaarprocedure versoepeld: het verschil tussen de vastgestelde waarde en de door u voorgestane 

waarde hoeft niet meer aan een minimum te voldoen. U kunt dus altijd bezwaar maken tegen een te 

hoge WOZ-waarde. 

 

Stel uitgaven voor monumentenpanden uit 

Als u voor de aftrek uitgaven voor monumentenpanden in aanmerking wilt komen, dan gelden strikte 

voorwaarden. Zo geldt in 2010 de aftrekregeling alleen voor de eigen woning die bestemd is als 

hoofdverblijf of die leegstaat bij aankoop en aanbouw. Daar staat tegenover dat de aftrek uitgaven 

voor monumentenpanden niet geldt voor: 

- de eigen woning die in de verkoop staat; 

- de woning die in het kader van een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning; 

- de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling; 

- de eigen woning die wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders. 

Er zijn geen goede redenen voor deze ongelijke fiscale behandeling. Daarom is voorgesteld om vanaf 

2011 de aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden ook te laten gelden voor eigen woningen die 

eerst niet voor de aftrekpost in aanmerking kwamen. 

 

Heeft u aan uw kind(eren) een renteloze of laagrentende direct opeisbare lening verstrekt? 

Het verstrekken van een renteloze of laagrentende direct opeisbare lening aan uw kind(eren) leidt 

vanaf 1 januari 2010 tot een schenking van de (niet bedongen) rente. Bij dergelijke leningen tussen 

natuurlijke personen wordt een schenking van een vruchtgebruik van de uitgeleende geldsom 

aangenomen. U berekent dit vruchtgebruik van dag tot dag en u wordt geacht het totale bedrag te 

hebben geschonken op de laatste dag van het kalenderjaar dan wel – als dat eerder is – op de 

overlijdensdag van uw kind. Uw kind moet schenkbelasting betalen over het verschil van 6% en de 

bedongen rente. 

 

Schenk belastingvrij voor eigen woning of studie van kind 

In 2010 mag u uw kind tot een bedrag van € 5.000 belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens 

partner) ouder dan 18 maar jonger dan 35 jaar, dan mag u hem of haar in plaats daarvan ook 

eenmalig tot € 26.000 belastingvrij schenken. U moet bij gebruik van deze eenmalige vrijstelling altijd 

aangifte doen. Volgens goedkeurend beleid is de eenmalige vrijstelling ook van toepassing als uw 

kind de 35-jarige leeftijd al is gepasseerd, maar diens partner nog niet. 

In 2010 heeft u als ouders tevens de mogelijkheid om uw kind tussen de 18 en 35 jaar belastingvrij 

maximaal € 50.000 (€ 26.000 plus extra verhoging € 24.000) te schenken. Voorwaarde is dat uw kind 

dat bedrag gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor de betaling van kosten voor een 

dure studie of beroepsopleiding. Onder de term duur moet u verstaan kosten die aanzienlijk hoger 

zijn dan gebruikelijk. Van die schenking moet een notariële akte worden opgemaakt. Opname van de 

schenking in de akte van levering van de woning volstaat ook. 

In het geval dat uw kind al vóór 1 januari 2010 een beroep heeft gedaan op de eenmalig verhoogde 

vrijstelling van € 22.760 (2009), dan geldt als tijdelijke regeling een eenmalige extra vrijstelling van 

€ 24.000 op voorwaarde dat uw kind de schenking gebruikt voor de financiering van een eigen 

woning.  
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Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de minister van Financiën goed de eenmalig extra 

verhoogde vrijstelling ook te laten gelden voor: 

- de verwerving van een eigen woning die nog tijdelijk leegstaat bij aankoop en aanbouw; 

- de aflossing van de eigenwoningschuld; 

- het onderhoud en verbetering van de eigen woning van uw kind; 

- de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming. 

Dit betekent dat u met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 de eenmalig extra verhoogde 

vrijstelling kunt benutten voor een van de vier genoemde mogelijkheden. 

 

Vraag een VAR aan 

Voor een lopend kalenderjaar kunt u de verklaring arbeidsrelatie (verder: VAR) gedurende dat hele 

jaar aanvragen. Maar al vanaf 1 september 2010 kunt u de VAR voor 2011 aanvragen. U kunt geen 

VAR meer aanvragen over een al verstreken kalenderjaar. 

In sommige gevallen hoeft u voor 2011 niet zelf een VAR aan te vragen. U krijgt automatisch een VAR 

als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- u heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd;  

- u heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd; 

- u heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd; 

- u heeft telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst ontvangen; 

- de VAR’s zijn in de tussentijd niet herzien. 

De automatische VAR voor 2011 kreeg u uiterlijk rond 15 september 2010. Heeft u geen VAR, dan 

voldoet u niet aan de voorwaarden. In dat geval vraagt u zelf een VAR aan. 

 

Opdrachtgevers die een VAR-verklaring willen checken, kunnen hiervoor terecht bij het Landelijk 

Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst: tijdens kantooruren te bereiken via 088-15 11 000. 

 

Vraag aftrek S&O aan 

Als zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek. U 

moet dan minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden én op jaarbasis meer dan 500 uur aan 

S&O-werk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2010 bedraagt de S&O-aftrek € 12.031. 

Bent u een startende ondernemer, dan is € 18.048 aftrekbaar. 

 

 

Voor de B.V. 

 

Profiteer van lager Vpb-tarief 

Voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf blijft het zogenoemde MKB-tarief over de eerste 

€ 200.000 winst gehandhaafd op 20%. Bovendien is deze winstgrens definitief vastgesteld op 

€ 200.000. Het algemene Vpb-tarief wordt per 1 januari 2011 verlaagd van 25,5% naar 25% over de 

winsten boven de € 200.000. 

 

Interne verrekenprijzen: documenteer goed! 

BV’s zijn wettelijk verplicht om in hun administratie een onderbouwing vast te leggen van de prijzen 

die zij rekenen bij de levering van goederen of diensten aan gelieerde maatschappijen. Denk aan de 

rente op een interne lening, de huur voor het pand dat een holding-bv verhuurt aan een 

werkmaatschappij of goederen die de Nederlandse vennootschap ver- of inkoopt van een 

buitenlandse groepsmaatschappij. Uit de administratie moet kunnen worden opgemaakt, dat de 

verrekenprijzen (of transfer price) at arm’s length zijn. Dit houdt in dat het prijzen zijn die ook tussen 

onafhankelijke derden tot stand zouden (kunnen) zijn gekomen. Zijn in de administratie geen of 

onvoldoende onderbouwingen opgenomen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Slaagt de bv niet 

in het leveren van voldoende bewijs, dan kan dat onder omstandigheden zelfs tot dubbele 

belastingheffing leiden. 
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Reken vennootschapsbelasting binnen fiscale eenheid Vpb toe 

Fiscale resultaten van bedrijven binnen een fiscale eenheid Vpb worden direct met elkaar verrekend 

in de geconsolideerde jaarrekening. De manier waarop de vennootschapsbelasting in de 

enkelvoudige jaarrekening van de moeder en dochter(s) wordt verantwoord, is afhankelijk van de 

onderlinge toerekening van het belastingbedrag. Aangezien er geen verplichte methode bestaat, is 

het raadzaam de gekozen toerekening van de vennootschapsbelasting schriftelijke vast te leggen. 

Gaat een dochter binnen de fiscale eenheid Vpb failliet, dan is de moeder hoofdelijk aansprakelijk 

voor de belastingschulden, ongeacht of deze (gedeeltelijk) is doorbelast. Zonder vastlegging heeft de 

failliete dochter feitelijk de doorbelaste vennootschapsbelasting onverschuldigd betaald. Betaalde de 

moeder minder belasting doordat de failliete dochter verlies leed, dan kan de curator het standpunt 

innemen dat de moeder onrechtmatig is verrijkt ten koste van de dochter en haar schuldeisers. 

 

Wacht met oprichting nieuwe bv 

Wacht, indien mogelijk, met de oprichting van een nieuwe bv tot na de invoering van het nieuwe bv-

recht. Het nieuwe bv-recht zal op zijn vroegst op 1 januari 2011 in werking treden, maar vermoedelijk 

later. De oprichting van een nieuwe bv wordt dan voor u gemakkelijker en goedkoper. Zo bent u 

straks niet langer verplicht om minimaal € 18.000 nominaal aandelenkapitaal te storten en hoeft u 

niet langer een bank- en accountantsverklaring te overleggen. 

LET OP! 

De bepalingen van het nieuwe bv-recht gelden vanaf de inwerkingtredingsdatum van de wet, maar 

alleen voor de feiten die na die datum plaatsvinden. Het is dan ook mogelijk om de statuten van 

bestaande bv’s aan te passen om zo aandelenkapitaal af te stempelen. Het gevolg kan echter zijn een 

verhoogde aansprakelijkheid als bestuurder. 

 

Voor ondernemingen en bv’s 

 

Maak gebruik van kredietgarantieregelingen 

Bedrijven ondervinden door de kredietcrisis vaak moeilijkheden bij het aantrekken van een nieuw 

bankkrediet of een nieuwe bankgarantie. Om kredietverlening aan bedrijven te vergemakkelijken en 

het risico voor banken te beperken, heeft de overheid de afgelopen jaren meerdere regelingen in het 

leven geroepen. Deze regelingen moeten een stimulans zijn voor bedrijven om toch te investeren. In 

het Belastingplan 2011 zijn de volgende maatregelen voorgesteld: 

- De Garantie Ondernemingsfinanciering, die in 2009 is ingevoerd, blijft in 2011 gehandhaafd. 

Deze regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en 

bankgaranties met een overheidsgarantie van 50%.  

- Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten, dat in 2008 is ingevoerd, is bedoeld voor ondernemingen 

in het midden- en kleinbedrijf met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. 

Ook deze maatregel blijft in 2011 bestaan.  

- Heeft u een lening nodig om uw bedrijf te starten of uit te breiden, dan kunt u ook bij Qredits 

online een financieringsaanvraag indienen (www.qredits.nl). Onder deze handelsnaam verstrekt 

een samenwerkingsverband tussen de ABN AMRO, de ING, de Rabobank en de overheid zakelijke 

leningen tot maximaal € 35.000 aan ondernemers met minder dan vijf werknemers of 

zelfstandigen zonder personeel.  

- Andere instrumenten om de economie te stimuleren, zijn de exportkredietverzekering, de 

innovatiekredieten en de groeifaciliteit (voor kleinere bedrijven. 
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Herinvesteringsreservetermijn niet verlopen 

Heeft uw onderneming of uw bv een herinvesteringsreserve gevormd doordat een bedrijfsmiddel de 

afgelopen drie jaren voor meer dan de boekwaarde is verkocht? Op deze wijze stelt u 

belastingheffing over de boekwinst uit, waardoor uw liquiditeitspositie verbetert. Zorg ervoor dat uw 

onderneming of bv de herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet uw 

onderneming of bv dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het 

fiscale resultaat. Binnen deze termijn moet de ondernemer of de directie van de bv altijd een 

herinvesteringsvoornemen hebben. Bij een bv moet de directie jaarlijks aan het einde van het 

boekjaar in een schriftelijk besluit vastleggen dat er nog een herinvesteringsvoornemen bestaat. 

 

Verlenging regeling versnelde afschrijving 

De tijdelijke regeling voor versnelde (willekeurige) afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen, 

wordt opnieuw met een jaar verlengd. Dit betekent dat u ook de investeringen die u in 2011 gaat 

doen in twee jaar kunt afschrijven. In het investeringsjaar mag maximaal 50% worden afgeschreven 

en het restant (tot de restwaarde) in één of meer volgende jaren. 

Deze stimuleringsmaatregel bestaat al enkele jaren. Om de liquiditeits- en financieringspositie van 

bedrijven die voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen staan te verbeteren, heeft het kabinet 

voor 2009 een tijdelijke willekeurige afschrijving ingevoerd voor investeringen in het belang van de 

bevordering van de economische ontwikkeling. 

- 2009 

Heeft u investeringen gedaan in 2009, dan kunt u deze in twee jaar of meer afschrijven onder de 

voorwaarde dat u in het investeringsjaar niet meer dan 50% afschrijft en de jaren erna de rest. De 

tweede voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012 in gebruik moet zijn genomen. Door 

versneld af te schrijven, kunt u de belastbare winst in 2011 en 2012 verlagen en hoeft u daardoor 

minder belasting te betalen.  

-      2010 

Heeft u in 2010 geïnvesteerd of gaat u dit nog doen, dan kunt u afschrijven onder dezelfde 

voorwaarden met het verschil dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2013 in gebruik moet worden 

genomen. 

- 2011 

In 2011 blijft de regeling onder dezelfde voorwaarden bestaan. U moet het bedrijfsmiddel wel vóór 

1 januari 2014 in gebruik nemen. 

 

 

Voor dga’s 

 

Waardeer oninbare vordering op uw bv af 

Heeft u een vordering op uw eigen bv waarin u een aanmerkelijk belang heeft, dan wordt u in fiscaal 

opzicht gezien als resultaatgenieter. Een vordering die minder waard wordt, kunt u afwaarderen ten 

laste van uw resultaat uit overige werkzaamheden. Dit verlies kunt u wellicht verrekenen met ander 

positief inkomen uit werk en woning in box 1.  Denk eraan dat u zakelijk handelt als u geld uitleent 

aan uw bv. Sluit een goed contract – dat is overigens ook verplicht – en neem zakelijke rente- en 

aflossingsvoorwaarden op. 

 

Dividendnota uitreiken niet meer verplicht 

Vooruitlopend op wetgeving, is goedgekeurd dat uw bv geen dividendnota meer hoeft uit te reiken 

als de bv aan u dividend uitkeert. Voorwaarde is dat u als ontvanger van dat dividend een 

aanmerkelijk belang (minimaal 5% van het geplaatste aandelenkapitaal) in die bv bezit. Er is 

voorgesteld dit goedkeurende beleid in de wet op te nemen. Gebruik wel de goede omschrijving als u 

geld overboekt. Als u dus dividend uitkeert, gebruik dan ook die omschrijving. Anders kan een 

curator in voorkomend geval de vraag stellen op grond waarvan u het geld tot u heeft genomen. 
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Dga en Zorgverzekeringswet 

Wanneer u als dga onder de werknemersverzekeringen valt, dan is uw bv als werkgever verplicht 

over uw loon een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van 7,05% (in 2010) in te 

houden en te vergoeden. Voor een dga die niet onder de werknemersverzekeringen valt, houdt de bv 

een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van 4,95% (in 2010) in. De bv is niet 

verplicht om deze bijdrage aan u te vergoeden. 

 

Voor werkgevers 

 

Overstappen op werkkostenregeling in 2011 of toch nog uitstellen 

Een werknemer kan de arbeidskosten in de inkomstenbelasting niet aftrekken, maar de werkgever 

mag in de loonbelasting wel belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen toekennen. Op 1 januari 

2011 vervangt de nieuwe werkkostenregeling (verder: WKR) het huidige stelsel. In een afzonderlijke 

nieuwsbrief gaan we hier uitgebreid op in. 

 

Vereenvoudigde rittenadministratie voor bestelauto’s 

Een werknemer met een bestelauto van de zaak die de bijtelling privégebruik wil voorkomen, zal 

moeten aantonen dat hij die bestelauto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor 

privédoeleinden gebruikt. Begin dit jaar heeft de wetgever ermee ingestemd, dat een 

vereenvoudigde rittenadministratie mag worden bijgehouden.   

 

Beschik tijdig over nieuwe ‘Verklaring geen privégebruik auto’ 

Uw werknemer heeft een auto van de zaak waarmee hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 

privékilometers rijdt. In uw bedrijfsadministratie bewaart u een kopie van de ‘Verklaring geen 

privégebruik auto’. Met deze verklaring hoeft u geen privégebruik auto bij het loon tellen vanaf het 

eerstvolgende loontijdvak waarover u het loon moet berekenen. Wanneer aan uw werknemer een 

andere auto van de zaak ter beschikking is gesteld, moet hij voor deze nieuwe auto ook een 

‘Verklaring geen privégebruik auto’ overhandigen. De ‘Verklaring geen privégebruik auto’ voor de 

oude auto geldt namelijk niet voor de nieuwe auto. Zorg ervoor dat u tijdig beschikt over een nieuwe 

‘Verklaring geen privégebruik auto’. 

 

Verhaal boetes  

Wanneer u boetes, die u als werkgever heeft betaald voor uw werknemers, niet verhaald kunnen 

deze worden aangemerkt als nettoloon. Verhaal daarom boetes bij uw werknemers.  

 

 

Voor werkgevers en werknemers 

 

Spreek met werknemer een hogere eigen bijdrage voor privégebruik af bij aanschaf 

duurdere auto van de zaak 

U heeft als werkgever op verzoek van uw werknemer aan hem een auto ter beschikking gesteld uit 

een duurdere prijsklasse dan de auto die past binnen het voor hem geldende leasebudget. Dit 

verzoek berust uitsluitend op privéoverwegingen. Uw werknemer rijdt met deze auto zowel zakelijk 

als privé (op kalenderjaarbasis meer dan vijfhonderd privékilometers). Voor de terbeschikkingstelling 

van de duurdere auto moet uw werknemer, naast de eigen bijdrage voor het privégebruik, een extra 

eigen bijdrage betalen. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad moet de eigen bijdrage voor de 

duurdere auto dan worden gesplitst in een deel dat ziet op de privéritten en een deel dat ziet op de 

zakelijke ritten. Alleen de eigen bijdrage voor privéritten kan in mindering worden gebracht op de 

bijtelling privégebruik auto.  
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Het is in fiscaal opzicht veelal gunstiger om met uw werknemer overeen te komen dat hij een hogere 

eigen bijdrage voor het daadwerkelijke privégebruik van de auto van de zaak betaalt in plaats van 

een extra eigen bijdrage voor de terbeschikkingstelling van een duurdere auto. 

 

Voorkom bijtelling privégebruik bij gebruik van auto van de zaak voor andere 

dienstbetrekking 

Stelt u een auto ter beschikking aan uw werknemer en gebruikt hij deze ook voor een andere 

dienstbetrekking? Dan telt het laatste gebruik als privégebruik. Dat is alleen anders als de andere 

werkgever de auto mede ter beschikking stelt en ook de kosten die daarbij horen volledig voor zijn 

rekening neemt. In een recente rechtszaak waren de kosten niet volledig doorberekend. Daarom 

heeft de inspecteur een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak bij het inkomen 

geteld. 

 

 

Omzetbelasting 

 

Meld verbreking fiscale eenheid btw 

Uw holding-bv en werk-bv maken deel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting. Deze fiscale 

eenheid eindigt als de holding-bv de aandelen in de werk-bv verkoopt. Denk er dan aan de 

verbreking van de fiscale eenheid te melden aan de inspecteur! Zolang u niet meldt, blijft de holding-

bv hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Niet melden kan leiden tot 

een flinke financiële strop, omdat de holding-bv aansprakelijk blijft voor de btw van de verkochte 

werk-bv, zelfs als die btw stamt uit de periode na de aandelenverkoop. De fiscale eenheid kan ook 

eindigen als een van de bv’s failliet gaat. De curator verbreekt dan namelijk de bestuurlijke eenheid. 

 

Tanken: nooit contant betalen 

Als u gaat tanken met uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard. Bij 

een contante betaling loopt u het risico om de BTW-aftrek op de brandstofkosten te verspelen. Zelfs 

als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. 

 

Overige  

 

Bent u nog wel adequaat verzekerd? 

Bij verzekeringen verdient het aanbeveling om geregeld te kijken of de verzekering wel aansluit op 

uw situatie en verzekerde bedragen aangepast moeten worden. Mogelijk hebt u ingrijpend 

verbouwd, is uw assortiment of voorraad aangepast, is uw omzet flink gewijzigd etc. Het zou namelijk 

vervelend zijn als u achteraf wordt geconfronteerd met een onderdekking en een uitkering die 

aanzienlijk lager is dan u had verwacht. 

 

Rentevergoeding door en aan fiscus 

Met ingang van 1 januari 2011 introduceert de Belastingdienst een gedifferentieerde heffings- en 

invorderingsrente. U krijgt 1% (voorstel is 1,5%) vergoed, maar moeten 2,5% betalen.  

 

 

 

 

 

Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze 

organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen 

hiervan. Verschijningsdatum 10 december 2010. 


