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NIEUWSBRIEF FINQ ACCOUNTANTS 

UTRECHT, 29 SEPTEMBER 2010 

__________________________________________________________________________________ 

 

Miljoenennota 2011 en Belastingplan 2011 

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota 2011 en het Belastingplan 2011 aangeboden aan 

de Staten-Generaal. Het Belastingplan bevat onder meer extra maatregelen om ondernemerschap en 

innovatie te bevorderen. U vindt de Miljoenennota 2011 en het Belastingplan 2011 op de site 

www.minfin.nl. Een aantal maatregelen welke genoemd zijn in het Belastingplan 2011 worden hierna 

kort, nader toegelicht: 

 

Wijzigingen tarief vennootschapsbelasting 

Het tarief van de winstbelasting zal met ingang vanaf 2011 structureel 20% over de eerste € 200.000 

bedragen. Deze tijdelijke maatregel bestond reeds voor de jaren 2009 en 2010. Winstbelasting boven 

de € 200.000 gaat met ingang vanaf 2011 met een half procentpunt omlaag van 25,5 procent naar 

25 procent. 

 

 

Wijzigingen tarieven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 

 

In 2011 bedraagt het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf 1,85%, dit is een verlaging 

met 0,45 procentpunt ten opzichte van 2010. Het tarief in de overige schijven blijft onveranderd. Ook 

de premie volksverzekeringen blijft gelijk. De lengte van de schijven wordt beperkt (naar boven) 

aangepast. De arbeidskorting wordt in 2011 verhoogd met € 11 tot € 1.505. 

 

 

Wijzigingen tarieven zorgpremie en inkomensafhankelijke bijdrage 

 

De verwachte stijging van de nominale zorgpremie is gemiddeld € 104 per jaar van € 1.107 naar 

€ 1.211. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt van 7,05% in 

2010 naar 7,75% in 2011. 

 

 

Tijdelijke verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting 

 

Het kabinet verlengt de tijdelijke mogelijkheid tot verruiming van de achterwaartse 

verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met een jaar zodat die ook gaat gelden voor het 

belastingjaar 2011, deze regeling bestond reeds voor de jaren 2009 en 2010. Belastingplichtigen in de 

vennootschapsbelasting kunnen ervoor kiezen om de huidige achterwaartse verliesverrekening van 

één jaar te verlengen met twee extra jaren. In ruil hiervoor wordt dan de huidige voorwaartse 

verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. 
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Verlengen tijdelijke willekeurige afschrijving 

 

Het kabinet heeft besloten de zogenoemde tijdelijke willekeurige afschrijving met een jaar te 

verlengen. Om de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven die voor vervanging- of 

uitbreidingsinvesteringen staan te verbeteren, had het kabinet voor 2009 en 2010 een tijdelijke 

willekeurige afschrijving ingevoerd voor investeringen in het belang van de bevordering van de 

economische ontwikkeling. Om ook ondernemingen die in 2011 investeringen verrichten de 

mogelijkheid te geven deze versneld af te schrijven en daarmee het bedrijfsleven een extra 

liquiditeitsimpuls te geven, heeft het kabinet besloten om deze maatregel wederom met een jaar te 

verlengen. Kort gezegd komt de regeling erop neer dat in het eerste jaar van investeren maximaal 

50% kan worden afgeschreven. De regeling geldt niet voor alle investeringen. 

 

 

BTW - kwartaalaangifte definitief 

 

Ondernemers kunnen sinds juli 2009 kiezen om de aangifte en afdracht van omzetbelasting per 

kwartaal te doen in plaats van per maand (mits de afdracht beneden € 15.000 blijft). Deze tijdelijke 

maatregel wordt structureel gemaakt. 

 

 

Werkkostenregeling per 1 januari 2011 

Op 1 januari 2011 treedt de zogeheten werkkostenregeling in de loonbelasting in werking. Deze 

regeling houdt in dat werkgevers op jaarbasis maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom voor 

onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mogen gebruiken. Vergoedingen en verstrekkingen die de 

budgetruimte van 1,4% van de loonsom te boven gaan, worden belast met een eindheffing van 80% 

bij de werkgever, met uitzondering van een aantal 'gerichte' vrijstellingen. De werkkostenregeling is 

voor de jaren 2011 tot en met 2013 nog een keuzeregime. Voor die jaren kunt u ervoor kiezen om de 

oude systematiek te volgen. Vanaf 2014 geldt een verplichte toepassing van deze regeling. 

 

De aanstaande invoering van de werkkostenregeling heeft een dermate grote impact op de 

uitvoerende regelgeving in de loonbelasting, dat deze regelgeving qua opzet geheel is vernieuwd en 

is uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011). Ten opzichte van de huidige 

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zijn op enkele plaatsen inhoudelijke aanpassingen en 

vereenvoudigingen aangebracht. Deze betreffen de waardering voor de loonbelasting van de 

huisvesting en inwoning op de werkplek, het rentevoordeel van personeelsleningen en het genot van 

dienstwoningen. 

De Belastingdienst heeft informatie omtrent de werkkostenregeling op haar website geplaatst, zie:  

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/werkkostenregeling/werkkostenregeling.html. 

 

Voorschot teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet 

In het 3e kwartaal van 2010 betaalt de Belastingdienst een voorschot uit aan de 

werknemer/zelfstandige op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 

(bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2010. U kunt zelf een voorschot aanvragen, wijzigen 

of terugbetalen. 
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Ontvangt u geen voorschot, maar denkt u dat u daar wel recht op hebt? Met het hulpmiddel 

Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw gaat u na of u een voorschot kunt krijgen. Via dit hulpmiddel komt 

u bij het formulier waarmee u zelf een voorschot kunt aanvragen. 

Is de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2010 voor u lager dan € 100? Dan ontvangt u geen 

voorschot op deze teruggaaf. Ontvangt u een voorschot? Controleer dan of de gegevens juist zijn. De 

Belastingdienst gaat uit van de gegevens over uw inkomen in het vorige jaar.  

 

Spaarloon vanaf 15 september belastingvrij opneembaar 

Minister van Financiën De Jager heeft besloten het spaarloon per 15 september 2010 vrij te geven. 

Het gaat om alle spaarloontegoeden die u in de periode van 2006 tot en met 2009 hebt opgebouwd. 

Door uw spaarloon te deblokkeren, kunt u uw spaarloontegoed belastingvrij opnemen. Hiertoe dient 

u een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw bankier.  

Opnemen van het spaarloon is niet verplicht. Spaarloontegoeden die u niet opneemt, vallen nog 

steeds onder de vrijstelling van box 3 in de inkomstenbelasting. Die vrijstelling geldt niet meer als u 

het tegoed opneemt. 

Zie ook: de website van het ministerie van Financiën 

 

Wijziging peildata vermogensrendementsheffing (inkomstenbelasting) 

 

Uw netto vermogen wordt, voor zover dat hoger is dan uw heffingvrij vermogen, jaarlijks belast in 

box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij wordt in 2010 uitgegaan 

van uw gemiddelde netto vermogen op de peildata 1 januari en 31 december. Vanaf 1 januari 2011 

geldt nog maar één peildatum: 1 januari. 

 

 

Verbouwingswerkzaamheden verlaagd btw-tarief 

De Belastingdienst heeft een lijst gepubliceerd met voorbeelden van verbouwingswerkzaamheden 

die wel en niet onder het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% vallen. De tijdelijke maatregel geldt 

voor de periode 1 oktober 2010 tot en met 30 juni 2011. Wilt u weten welke 

verbouwingswerkzaamheden onder het tijdelijke verlaagde btw-tarief van 6% vallen, en welke niet? 

Bekijk de lijst met voorbeelden van verbouwingswerkzaamheden. 

De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn 

boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de 

woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming. 

Onjuiste voorlichting bindt fiscus in de regel niet 

Onjuiste voorlichting door de fiscus bindt de fiscus in de regel niet. De Hoge Raad heeft onlangs in 

deze zin beslist vanwege het belang dat de Belastingdienst zijn voorlichtende taak onbelemmerd kan 

blijven vervullen. In de onderhavige procedure voor de Hoge Raad betrof het een terugbetaling bij 

definitieve aanslag van vrijwel de gehele bij voorlopige aanslag uitbetaalde algemene heffingskorting. 

Het bleek dat de toelichting bij het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de algemene 

heffingskorting een onjuiste/onvolledige mededeling bevatte.  
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Wat betreft de in rekening gebrachte heffingsrente was de Hoge Raad van oordeel dat deze niet 

hoefde te worden betaald. Uit de gedingstukken bleek dat de heffingsrente uitsluitend was te wijten 

aan onzorgvuldig handelen van de Belastingdienst. Het zorgvuldigheidsbeginsel verzet zich er dan 

tegen dat de inspecteur de heffingsrente in rekening brengt. 

 

In dezelfde lijn als het onderhavige arrest van de Hoge Raad ligt een uitspraak van Rechtbank 

Haarlem van 20 september 2005 -naderhand onjuist gebleken- inlichtingen van algemene aard van 

de Belastingtelefoon. 

 

Bron: Hoge Raad, 24-9-2010, nr. 08/03539. 

 

 

Jongeren tot 27 jaar kunnen 4 tijdelijke contracten krijgen 

 

Werkgevers mogen jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract laten 

werken. Nu ontstaat na drie jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract 

een vast dienstverband: dat wordt straks na vier jaar of bij het vijfde contract. Het kabinet wil zo 

voorkomen dat jongeren tijdens de crisis onnodig op straat komen te staan. Men wilt met het 

wetsvoorstel de jeugdwerkloosheid verder bestrijden. 

 

De tijdelijke maatregel geldt in principe tot 1 januari 2012. Als de economische crisis daarna nog 

aanhoudt kan de maatregel worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.  

 

 

Fiscaal partnerschap 

Woont u samen, dan kunt u vanaf 2011 niet langer jaarlijks kiezen voor behandeling als fiscale 

partners. Vanaf volgend jaar stelt de fiscus aan de hand van de feitelijke situatie vast of iemand 

fiscaal partner is. 

Voor de volgende groepen ongehuwd samenwonenden geldt vanaf 1 januari 2011 automatisch het 

fiscaal partnerschap: 

• samenwonenden die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan ingeschreven op hetzelfde 

woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben of; 

• samenwonenden die samen een kind hebben gekregen of waarbij de ene partner het kind 

van de andere partner heeft erkend of; 

• samenwonenden die gezamenlijk eigenaar zijn van een eigen woning of; 

• samenwonenden waarvan de partner is aangewezen als begunstigde voor een 

partnerpensioen. 

 

 

 

 

 

 

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 29 september 2010. 


