NIEUWSFLITS

Heffingsrente is nu hogere belastingrente
Op 1 januari 2013 is de heffingsrente
vervangen door de hogere belastingrente.
Het percentage van deze rente is gelijk
aan dat voor de wettelijke rente voor
consumententransacties (sinds 1 juli
2012: 3%) met een minimum van 4%.
Eind 2012 bedroeg de heffingsrente 2,25%.
Voor de vennootschapsbelasting is de

belastingrente nog hoger geworden, omdat
wordt aangesloten bij de wettelijke rente
voor handelstransacties. Die bedraagt sinds
1 januari 2013 7,75% (in 2012: 8%). Ook
hierbij geldt echter een minimum, maar
nu van maar liefst 8%! De belastingrente
wordt pas berekend vanaf 1 juli van
het jaar volgend op het belastingjaar.

De nieuwe belastingrente geldt voor
belastingtijdvakken die in 2012 of later
beginnen. De heffingsrente blijft van
toepassing op aanslagen inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting over tijdvakken
tot en met 2011. Ook als de aanslagen pas
in 2013 of later worden opgelegd.

Start verhoging van de AOW-leeftijd
Dit jaar wordt de eerste stap van één
maand gezet in de verhoging van de
AOW-leeftijd. Dat gebeurt ook in 2014
en in 2015. In 2016 tot met 2018 is de
verhoging drie maanden per jaar en vanaf
2019 vier maanden per jaar. Hierdoor
wordt de AOW-leeftijd al in 2018
verhoogd naar 66 jaar en in 2021 naar
67 jaar. In een schema ziet de verhoging
er als volgt uit:
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

AOW-leeftijd
65 jaar plus 1
65 jaar plus 2
65 jaar plus 3
65 jaar plus 6
65 jaar plus 9
66 jaar
66 jaar plus 4
66 jaar plus 8
67 jaar

Jaargang 19, februari 2013

Bereid u voor op beperking
van het maximale
hypotheekbedrag

Vul het AOW-gat met tijdelijk hogere
pensioenuitkeringen
Heeft u een pensioenuitkering die al vóór
1 januari 2013 is ingegaan, dan mag u deze
tijdelijk laten wisselen in hoogte. Daardoor
kunt u het AOW-gat tussen uw 65ste en de
latere AOW-ingangsdatum opvullen met
tijdelijk hogere pensioenuitkeringen,
gevolgd door lagere pensioenuitkeringen in
de resterende uitkeringsperiode.

Een belangrijke niet-fiscale maatregel
voor de woningmarkt betreft de beperking
van de hoogte van de hypotheek die
u kunt sluiten bij aankoop van een
woning. Dit maximum bedroeg in 2012
nog 106% van de woningwaarde inclusief
overdrachtsbelasting. Sinds dit jaar wordt
dit maximum tot 2018 jaarlijks met
1% verlaagd. Dit jaar kunt dus nog
een hypotheek afsluiten van maximaal
105% van de woningwaarde. In 2018
bedraagt de maximale hypotheek 100%
van de woningwaarde. U zult dan dus
uit spaargeld of een andere financiering
de aankoopkosten van een woning (zoals
de overdrachtsbelasting, kosten van de
hypotheekakte en de akte van levering)
moeten betalen. Een hogere hypotheek
blijft wel mogelijk voor duurzame,
energiebesparende investeringen.

maand
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden

Maak gebruik van de afkoopregeling kleine lijfrenten
Heeft u lijfrenten waarvan de waarde niet
meer dan € 4.242 bedraagt, dan kunt
gebruikmaken van de afkoopregeling kleine
lijfrenten. U hoeft dan alleen belasting
te betalen over de afkoopwaarde. De
revisierente van maximaal 20% die u
normaliter bij afkoop moet betalen, blijft dan

achterwege. De afkoop moet plaatsvinden
voordat de lijfrentetermijnen ingaan. Heeft u
meerdere lijfrenten bij dezelfde verzekeraar,
dan moet u de waarden daarvan eerst bij
elkaar optellen om te beoordelen of u onder
het maximum blijft en u van de regeling
gebruik kunt maken.

Tip
Controleer of u lijfrenten heeft met een
geringe waarde. Wellicht kunt u deze beter
fiscaal vriendelijk afkopen.

Vanaf 1 februari 2013 ook geen
verwijderingsbijdrage meer voor
groot witgoed
Vanaf 1 februari 2013 hoeft u geen aparte
verwijderingsbijdrage meer te betalen bij
de aankoop van groot witgoed. Denk
hierbij aan koelkasten, wasmachines
en drogers. De verwijderingsbijdrage is
ooit ingevoerd om het milieuvriendelijk
verwerken van oude apparaten te

bekostigen. De hoogte van de bijdrage
verschilt per apparaat. In februari 2011
werd de aparte verwijderingsbijdrage
al afgeschaft voor klein witgoed (zoals
koffiezetapparaten en friteuses) en voor
bruingoed (tv’s, dvd- en cd-spelers).

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 15 januari 2013 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,
kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
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Uitstel tot 1 april voor omzetting van aflossingsvrije hypotheken en box-3-kapitaalpolis

Met ingang van dit jaar is de
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van
de werknemer vervallen en daarmee voor
u ook de verplichte vergoeding. Daarvoor
in de plaats is een werkgeversheffing
gekomen, die u via de aangifte loonheffingen
betaalt aan het Zorgverzekeringsfonds.
Het maximumbijdrageloon is verhoogd tot
€ 50.853. Voor uw werknemers betaalt u
7,75% (in 2012: 7,1%) werkgeversheffing. Bent
u DGA van uw eigen BV maar niet verplicht

Heeft u op of na 1 januari 2013 een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
gesloten, dan geldt daarvoor niet meer de
vrijstelling in box 1. Dit geldt ook voor de
vrijstelling voor de spaarrekening eigen
woning (SEW) en het beleggingsrecht
eigen woning (BEW). De waarde van de
kapitaalverzekering (of het spaarsaldo
of de waarde van het beleggingsrecht)
behoort tot de rendementsgrondslag van
box 3. Oók als in het contract staat dat u de
KEW (SEW of BEW) moet gebruiken voor

de aflossing van uw eigenwoningschuld.
Voor op 31 december 2012 bestaande
gevallen bestaat er een overgangsregeling.
Bovendien kunt u onder voorwaarden
nog tot 1 april 2013 een op 31 december
2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek
omzetten in een hypotheek met een KEW,
SEW of BEW met behoud van de vrijstelling in box 1.
Dat geldt ook voor de omzetting van
een bestaande box-3-kapitaalpolis in een
KEW, SEW of BEW.

Vrijgeven levenslooptegoed
met belastingkorting en
beperking overgangsregeling

Anticipeer op defiscalisering
van de partneralimentatie

U kunt het levenslooptegoed dit jaar
eenmalig opnemen met een belastingkorting
van 20%. De korting is van toepassing op
het levenslooptegoed dat op 31 december
2011 bestond. Het meerdere is volledig
belast in box 1. De belastingheffing loopt
via uw werkgever. Bij opname mag u ook de
levensloopverlofkorting benutten. U hoeft
het tegoed niet alleen te gebruiken voor
verlof; het is vrij besteedbaar. Had u op
31 december 2011 meer dan € 3.000
ingelegd, dan mocht u doorsparen op
grond van een overgangsregeling. Dat
blijft zo, maar deze regeling eindigt wel
eerder; op 31 december 2021. Heeft u het
levenslooptegoed dan nog niet besteed, dan
is dit belast in box 1.

De defiscalisering van de partneralimentatie
komt steeds dichterbij. Het is niet ondenkbaar
dat hiervoor een wetsvoorstel wordt ingediend.
Dit betekent enerzijds dat de alimentatie
voor de betaler niet meer aftrekbaar zal zijn
en anderzijds dat dit voor de ontvanger
geen belast inkomen in box 1 meer zal
zijn. U kunt hierop anticiperen door in het
echtscheidingsconvenant een voorbehoud op
te nemen voor de hoogte van de alimentatie,
mocht de defiscalisering een feit worden. In dit
kader is het ook van belang dat bij de Tweede

Let op
Of het voordelig is om van de belastingkorting
gebruik te maken dan wel door te sparen,
hangt af van uw persoonlijke situatie.
Als u dit jaar van de belastingkorting
gebruikmaakt, kan de opname van het
levenslooptegoed gevolgen hebben voor uw
recht op toeslagen. Wij helpen u graag bij
het maken van uw keuze.

Kamer een wetsvoorstel in behandeling is, dat
de duur van de partneralimentatieverplichting
beperkt tot 5 jaar. Bent u gescheiden en
betaalt u al partneralimentatie, dan kunt u de
rechter pas vragen om de partneralimentatie
te herzien als de defiscalisering een feit is.

Let op
Als u partneralimentatie in aftrek brengt op
uw inkomen, dan moet u sinds 1 januari jl.
ook het burgerservicenummer (BSN) van uw
ex-partner vermelden.

Laat uw WOZ-beschikking controleren
Binnenkort ontvangt u weer de WOZbeschikking van uw gemeente. De
waardepeildatum voor de WOZ ligt één
jaar voor het begin van het kalenderjaar
waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De
WOZ-beschikking die binnenkort bij u op
de deurmat valt, betreft de WOZ-waarde
per 1 januari 2012. U doet er verstandig
aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten)
controleren, want uw gemeente heeft
wellicht bij de waardebepaling onvoldoende
rekening gehouden met de invloed van de
economische crisis. Als u het niet eens bent
met de vastgestelde waarde, kunt u bij uw
gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken
nadat de beschikking is afgegeven.

Let op
Een vermindering van de WOZ-waarde
is niet alleen gunstig voor de onroerendezaakbelastingen en het eigenwoningforfait
in box 1 van de inkomstenbelasting.
U mag immers ook een pand in box 3,
zoals een tweede woning, op de WOZwaarde waarderen. Dat geldt ook voor de
waardering van woningen in de schenken erfbelasting. Bovendien heeft een
vermindering gevolgen voor de afschrijving
op gebouwen in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting.

Rekeningen sneller betaald
Heeft u last van wanbetalers, waardoor
u zelf in de problemen komt om uw
rekeningen tijdig te betalen? Dan is
er goed nieuws, want er is een wet
aangenomen die hier paal en perk aan stelt.
Zo wordt de maximumbetalingstermijn
voor transacties tussen ondernemingen
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De inkomensafhankelijke bijdrage
Zvw is nu een werkgeversheffing

60 dagen. Overheidsinstanties moeten
hun rekeningen zelfs binnen 30 dagen
betalen. Bij te late betaling mag u naast de
wettelijke rente voor handelstransacties
(per 1 januari 2013: 7,75%) ook minimaal
€ 40 incassovergoeding in rekening
brengen.

verzekerd voor de werknemersverzekeringen,
dan verandert er niets. Uw BV blijft een
bijdrage Zvw inhouden op uw nettoloon en
een eventuele vergoeding van uw BV is nog
steeds belast loon. Het percentage van de
bijdrage Zvw is wel verhoogd van 5% naar
5,65%. Deze lage bijdrage geldt ook voor
uw echtgeno(o)t(e) als zij/hij ook statutair
bestuurder is van de BV en niet verzekerd is
voor de werknemersverzekeringen.

Minder kinderopvangtoeslag
Ouders
krijgen
dit
jaar
minder
kinderopvangtoeslag. De toeslag voor het
eerste kind is verlaagd voor ouders met
een gezamenlijk inkomen van meer dan
€ 17.230. Ouders met een inkomen boven
€ 118.189 krijgen geen toeslag meer voor dit
kind, maar wel voor volgende kinderen. Voor
deze kinderen blijft de toeslag gelijk aan 2012.
De
maximale
uurprijzen
waarvoor
kinderopvangtoeslag kan worden gekregen,
stijgen in 2013. De maximale uurprijs voor

dagopvang is € 6,46, voor buitenschoolse
opvang € 6,02 en voor gastouderopvang
€ 5,17.

• u een schenking deed van niet meer dan
€ 2.012, ongeacht aan wie; of
• u een schenking deed aan een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) of een sociaal
belang beogende instelling (SBBI).

Let op
In 2012 kon u een eenmalig vrijgestelde
schenking aan uw kinderen (of hun partners)
doen als zij ouder dan 18 jaar waren en jonger
dan 35 jaar. In 2013 is deze leeftijdsgrens
verhoogd naar 40 jaar.

Kantineverstrekkingen sportclubs
vaker vrijgesteld van BTW
Kantineverstrekkingen bij sportclubs worden
sinds 1 januari 2013 voor de heffing van BTW
aangemerkt als fondswervende leveringen.
Voorheen werden deze aangemerkt als
fondswervende diensten. Door deze wijziging
zullen de kantineactiviteiten vaker zijn
vrijgesteld van BTW. Voor fondswervende
leveringen geldt namelijk een BTWvrijstelling als de omzet niet meer bedraagt
dan € 68.067 per jaar. Voor fondswervende
diensten bedraagt deze grens € 31.765
per jaar (voor sportclubs). Pas wanneer de
kantineopbrengsten het grensbedrag van
€ 68.067 per jaar overschrijden, moet er

Heeft u werknemers in dienst die in 2012 een
salaris ontvingen van meer dan € 150.000,
dan moet u dit jaar als werkgever over het
meerdere boven dit bedrag eenmalig een
extra werkgeversheffing van 16% betalen.
Deze eindheffing komt dus bovenop de
loonheffing die u al in 2012 op het loon
heeft ingehouden. Dit geldt ook als de
betreffende werknemer in 2013 niet meer bij
u in dienst is. De grondslag is het fiscale loon
uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2012.
Een ontslagvergoeding telt bijvoorbeeld niet
mee. U geeft de extra eindheffing aan in de
LB-aangifte over maart 2013.
De eenmalige heffing geldt ook voor de
BV met een directeur-grootaandeelhouder
(DGA), aangezien de BV de werkgever is van
de DGA.

Nieuwe normbedragen
voor kantinemaaltijden
in 2013

Doe tijdig aangifte schenkbelasting
Heeft u in 2012 een schenking gedaan, dan
kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór
1 maart 2013 aangifte moet doen bij de
Belastingdienst. U moet in ieder geval een
schenkingsaangifte indienen als u aan uw
kind meer heeft geschonken dan € 5.030. Dat
geldt ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt
van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.144)
of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling
(tot € 50.300). De aangifte kan achterwege
blijven als:
• u in 2012 een schenking aan uw kind deed
van niet meer dan € 5.030; of

Denk aan werkgeversheffingen bij hoge
lonen in de LB-aangifte
over maart 2013

BTW worden afgedragen over de volledige
opbrengsten. Hierbij is voor sportclubs
goedgekeurd dat zij vanaf 1 januari 2013
in dit geval forfaitair 11,5% BTW afdragen
(t/m 2012: 11%). Sportclubs die door deze
wijziging met hun kantineactiviteiten onder
het gestelde grensbedrag vallen, verliezen
dus hun recht op aftrek van BTW op de
gemaakte kosten. Dit kan er ook toe leiden
dat de in het verleden aftgetrokken BTW op
investeringen moet worden gecorrigeerd. De
Belastingdienst heeft haar standpunt hierover
nog niet bekendgemaakt. We houden u op de
hoogte.
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Verstrekt u in uw bedrijfskantine
maaltijden aan uw werknemers? Houdt
u er dan rekening mee dat de daarvoor
geldende normbedragen in 2013 zijn
gewijzigd. Past u nog de oude regels voor
vergoedingen en verstrekkingen toe, dan
moet u voor een ontbijt of koffiemaaltijd
€ 2,35 bij het loon tellen. Voor een warme
maaltijd is het nieuwe normbedrag € 4,45
geworden. Door de werknemers betaalde
eigen bijdragen komen hierop in mindering
tot maximaal nul.
Past u de werkkostenregeling toe, dan geldt
voor alle maaltijden een vast normbedrag
van € 3,05. Brengt u de maaltijden
als eindheffingsloon onder in de vrije
ruimte, dan hoeft u de maaltijden niet per
werknemer te administreren. U kunt dan
volstaan met het bijhouden van het totale
aantal maaltijden van de werknemers.
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Uitstel tot 1 april voor omzetting van aflossingsvrije hypotheken en box-3-kapitaalpolis

Met ingang van dit jaar is de
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van
de werknemer vervallen en daarmee voor
u ook de verplichte vergoeding. Daarvoor
in de plaats is een werkgeversheffing
gekomen, die u via de aangifte loonheffingen
betaalt aan het Zorgverzekeringsfonds.
Het maximumbijdrageloon is verhoogd tot
€ 50.853. Voor uw werknemers betaalt u
7,75% (in 2012: 7,1%) werkgeversheffing. Bent
u DGA van uw eigen BV maar niet verplicht

Heeft u op of na 1 januari 2013 een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
gesloten, dan geldt daarvoor niet meer de
vrijstelling in box 1. Dit geldt ook voor de
vrijstelling voor de spaarrekening eigen
woning (SEW) en het beleggingsrecht
eigen woning (BEW). De waarde van de
kapitaalverzekering (of het spaarsaldo
of de waarde van het beleggingsrecht)
behoort tot de rendementsgrondslag van
box 3. Oók als in het contract staat dat u de
KEW (SEW of BEW) moet gebruiken voor

de aflossing van uw eigenwoningschuld.
Voor op 31 december 2012 bestaande
gevallen bestaat er een overgangsregeling.
Bovendien kunt u onder voorwaarden
nog tot 1 april 2013 een op 31 december
2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek
omzetten in een hypotheek met een KEW,
SEW of BEW met behoud van de vrijstelling in box 1.
Dat geldt ook voor de omzetting van
een bestaande box-3-kapitaalpolis in een
KEW, SEW of BEW.

Vrijgeven levenslooptegoed
met belastingkorting en
beperking overgangsregeling

Anticipeer op defiscalisering
van de partneralimentatie

U kunt het levenslooptegoed dit jaar
eenmalig opnemen met een belastingkorting
van 20%. De korting is van toepassing op
het levenslooptegoed dat op 31 december
2011 bestond. Het meerdere is volledig
belast in box 1. De belastingheffing loopt
via uw werkgever. Bij opname mag u ook de
levensloopverlofkorting benutten. U hoeft
het tegoed niet alleen te gebruiken voor
verlof; het is vrij besteedbaar. Had u op
31 december 2011 meer dan € 3.000
ingelegd, dan mocht u doorsparen op
grond van een overgangsregeling. Dat
blijft zo, maar deze regeling eindigt wel
eerder; op 31 december 2021. Heeft u het
levenslooptegoed dan nog niet besteed, dan
is dit belast in box 1.

De defiscalisering van de partneralimentatie
komt steeds dichterbij. Het is niet ondenkbaar
dat hiervoor een wetsvoorstel wordt ingediend.
Dit betekent enerzijds dat de alimentatie
voor de betaler niet meer aftrekbaar zal zijn
en anderzijds dat dit voor de ontvanger
geen belast inkomen in box 1 meer zal
zijn. U kunt hierop anticiperen door in het
echtscheidingsconvenant een voorbehoud op
te nemen voor de hoogte van de alimentatie,
mocht de defiscalisering een feit worden. In dit
kader is het ook van belang dat bij de Tweede

Let op
Of het voordelig is om van de belastingkorting
gebruik te maken dan wel door te sparen,
hangt af van uw persoonlijke situatie.
Als u dit jaar van de belastingkorting
gebruikmaakt, kan de opname van het
levenslooptegoed gevolgen hebben voor uw
recht op toeslagen. Wij helpen u graag bij
het maken van uw keuze.

Kamer een wetsvoorstel in behandeling is, dat
de duur van de partneralimentatieverplichting
beperkt tot 5 jaar. Bent u gescheiden en
betaalt u al partneralimentatie, dan kunt u de
rechter pas vragen om de partneralimentatie
te herzien als de defiscalisering een feit is.

Let op
Als u partneralimentatie in aftrek brengt op
uw inkomen, dan moet u sinds 1 januari jl.
ook het burgerservicenummer (BSN) van uw
ex-partner vermelden.

Laat uw WOZ-beschikking controleren
Binnenkort ontvangt u weer de WOZbeschikking van uw gemeente. De
waardepeildatum voor de WOZ ligt één
jaar voor het begin van het kalenderjaar
waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De
WOZ-beschikking die binnenkort bij u op
de deurmat valt, betreft de WOZ-waarde
per 1 januari 2012. U doet er verstandig
aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten)
controleren, want uw gemeente heeft
wellicht bij de waardebepaling onvoldoende
rekening gehouden met de invloed van de
economische crisis. Als u het niet eens bent
met de vastgestelde waarde, kunt u bij uw
gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken
nadat de beschikking is afgegeven.

Let op
Een vermindering van de WOZ-waarde
is niet alleen gunstig voor de onroerendezaakbelastingen en het eigenwoningforfait
in box 1 van de inkomstenbelasting.
U mag immers ook een pand in box 3,
zoals een tweede woning, op de WOZwaarde waarderen. Dat geldt ook voor de
waardering van woningen in de schenken erfbelasting. Bovendien heeft een
vermindering gevolgen voor de afschrijving
op gebouwen in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting.

Rekeningen sneller betaald
Heeft u last van wanbetalers, waardoor
u zelf in de problemen komt om uw
rekeningen tijdig te betalen? Dan is
er goed nieuws, want er is een wet
aangenomen die hier paal en perk aan stelt.
Zo wordt de maximumbetalingstermijn
voor transacties tussen ondernemingen
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De inkomensafhankelijke bijdrage
Zvw is nu een werkgeversheffing

60 dagen. Overheidsinstanties moeten
hun rekeningen zelfs binnen 30 dagen
betalen. Bij te late betaling mag u naast de
wettelijke rente voor handelstransacties
(per 1 januari 2013: 7,75%) ook minimaal
€ 40 incassovergoeding in rekening
brengen.

verzekerd voor de werknemersverzekeringen,
dan verandert er niets. Uw BV blijft een
bijdrage Zvw inhouden op uw nettoloon en
een eventuele vergoeding van uw BV is nog
steeds belast loon. Het percentage van de
bijdrage Zvw is wel verhoogd van 5% naar
5,65%. Deze lage bijdrage geldt ook voor
uw echtgeno(o)t(e) als zij/hij ook statutair
bestuurder is van de BV en niet verzekerd is
voor de werknemersverzekeringen.

Minder kinderopvangtoeslag
Ouders
krijgen
dit
jaar
minder
kinderopvangtoeslag. De toeslag voor het
eerste kind is verlaagd voor ouders met
een gezamenlijk inkomen van meer dan
€ 17.230. Ouders met een inkomen boven
€ 118.189 krijgen geen toeslag meer voor dit
kind, maar wel voor volgende kinderen. Voor
deze kinderen blijft de toeslag gelijk aan 2012.
De
maximale
uurprijzen
waarvoor
kinderopvangtoeslag kan worden gekregen,
stijgen in 2013. De maximale uurprijs voor

dagopvang is € 6,46, voor buitenschoolse
opvang € 6,02 en voor gastouderopvang
€ 5,17.

• u een schenking deed van niet meer dan
€ 2.012, ongeacht aan wie; of
• u een schenking deed aan een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) of een sociaal
belang beogende instelling (SBBI).

Let op
In 2012 kon u een eenmalig vrijgestelde
schenking aan uw kinderen (of hun partners)
doen als zij ouder dan 18 jaar waren en jonger
dan 35 jaar. In 2013 is deze leeftijdsgrens
verhoogd naar 40 jaar.

Kantineverstrekkingen sportclubs
vaker vrijgesteld van BTW
Kantineverstrekkingen bij sportclubs worden
sinds 1 januari 2013 voor de heffing van BTW
aangemerkt als fondswervende leveringen.
Voorheen werden deze aangemerkt als
fondswervende diensten. Door deze wijziging
zullen de kantineactiviteiten vaker zijn
vrijgesteld van BTW. Voor fondswervende
leveringen geldt namelijk een BTWvrijstelling als de omzet niet meer bedraagt
dan € 68.067 per jaar. Voor fondswervende
diensten bedraagt deze grens € 31.765
per jaar (voor sportclubs). Pas wanneer de
kantineopbrengsten het grensbedrag van
€ 68.067 per jaar overschrijden, moet er

Heeft u werknemers in dienst die in 2012 een
salaris ontvingen van meer dan € 150.000,
dan moet u dit jaar als werkgever over het
meerdere boven dit bedrag eenmalig een
extra werkgeversheffing van 16% betalen.
Deze eindheffing komt dus bovenop de
loonheffing die u al in 2012 op het loon
heeft ingehouden. Dit geldt ook als de
betreffende werknemer in 2013 niet meer bij
u in dienst is. De grondslag is het fiscale loon
uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2012.
Een ontslagvergoeding telt bijvoorbeeld niet
mee. U geeft de extra eindheffing aan in de
LB-aangifte over maart 2013.
De eenmalige heffing geldt ook voor de
BV met een directeur-grootaandeelhouder
(DGA), aangezien de BV de werkgever is van
de DGA.

Nieuwe normbedragen
voor kantinemaaltijden
in 2013

Doe tijdig aangifte schenkbelasting
Heeft u in 2012 een schenking gedaan, dan
kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór
1 maart 2013 aangifte moet doen bij de
Belastingdienst. U moet in ieder geval een
schenkingsaangifte indienen als u aan uw
kind meer heeft geschonken dan € 5.030. Dat
geldt ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt
van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.144)
of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling
(tot € 50.300). De aangifte kan achterwege
blijven als:
• u in 2012 een schenking aan uw kind deed
van niet meer dan € 5.030; of

Denk aan werkgeversheffingen bij hoge
lonen in de LB-aangifte
over maart 2013

BTW worden afgedragen over de volledige
opbrengsten. Hierbij is voor sportclubs
goedgekeurd dat zij vanaf 1 januari 2013
in dit geval forfaitair 11,5% BTW afdragen
(t/m 2012: 11%). Sportclubs die door deze
wijziging met hun kantineactiviteiten onder
het gestelde grensbedrag vallen, verliezen
dus hun recht op aftrek van BTW op de
gemaakte kosten. Dit kan er ook toe leiden
dat de in het verleden aftgetrokken BTW op
investeringen moet worden gecorrigeerd. De
Belastingdienst heeft haar standpunt hierover
nog niet bekendgemaakt. We houden u op de
hoogte.
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Verstrekt u in uw bedrijfskantine
maaltijden aan uw werknemers? Houdt
u er dan rekening mee dat de daarvoor
geldende normbedragen in 2013 zijn
gewijzigd. Past u nog de oude regels voor
vergoedingen en verstrekkingen toe, dan
moet u voor een ontbijt of koffiemaaltijd
€ 2,35 bij het loon tellen. Voor een warme
maaltijd is het nieuwe normbedrag € 4,45
geworden. Door de werknemers betaalde
eigen bijdragen komen hierop in mindering
tot maximaal nul.
Past u de werkkostenregeling toe, dan geldt
voor alle maaltijden een vast normbedrag
van € 3,05. Brengt u de maaltijden
als eindheffingsloon onder in de vrije
ruimte, dan hoeft u de maaltijden niet per
werknemer te administreren. U kunt dan
volstaan met het bijhouden van het totale
aantal maaltijden van de werknemers.

NIEUWSFLITS

Heffingsrente is nu hogere belastingrente
Op 1 januari 2013 is de heffingsrente
vervangen door de hogere belastingrente.
Het percentage van deze rente is gelijk
aan dat voor de wettelijke rente voor
consumententransacties (sinds 1 juli
2012: 3%) met een minimum van 4%.
Eind 2012 bedroeg de heffingsrente 2,25%.
Voor de vennootschapsbelasting is de

belastingrente nog hoger geworden, omdat
wordt aangesloten bij de wettelijke rente
voor handelstransacties. Die bedraagt sinds
1 januari 2013 7,75% (in 2012: 8%). Ook
hierbij geldt echter een minimum, maar
nu van maar liefst 8%! De belastingrente
wordt pas berekend vanaf 1 juli van
het jaar volgend op het belastingjaar.

De nieuwe belastingrente geldt voor
belastingtijdvakken die in 2012 of later
beginnen. De heffingsrente blijft van
toepassing op aanslagen inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting over tijdvakken
tot en met 2011. Ook als de aanslagen pas
in 2013 of later worden opgelegd.

Start verhoging van de AOW-leeftijd
Dit jaar wordt de eerste stap van één
maand gezet in de verhoging van de
AOW-leeftijd. Dat gebeurt ook in 2014
en in 2015. In 2016 tot met 2018 is de
verhoging drie maanden per jaar en vanaf
2019 vier maanden per jaar. Hierdoor
wordt de AOW-leeftijd al in 2018
verhoogd naar 66 jaar en in 2021 naar
67 jaar. In een schema ziet de verhoging
er als volgt uit:
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

AOW-leeftijd
65 jaar plus 1
65 jaar plus 2
65 jaar plus 3
65 jaar plus 6
65 jaar plus 9
66 jaar
66 jaar plus 4
66 jaar plus 8
67 jaar

Jaargang 19, februari 2013

Bereid u voor op beperking
van het maximale
hypotheekbedrag

Vul het AOW-gat met tijdelijk hogere
pensioenuitkeringen
Heeft u een pensioenuitkering die al vóór
1 januari 2013 is ingegaan, dan mag u deze
tijdelijk laten wisselen in hoogte. Daardoor
kunt u het AOW-gat tussen uw 65ste en de
latere AOW-ingangsdatum opvullen met
tijdelijk hogere pensioenuitkeringen,
gevolgd door lagere pensioenuitkeringen in
de resterende uitkeringsperiode.

Een belangrijke niet-fiscale maatregel
voor de woningmarkt betreft de beperking
van de hoogte van de hypotheek die
u kunt sluiten bij aankoop van een
woning. Dit maximum bedroeg in 2012
nog 106% van de woningwaarde inclusief
overdrachtsbelasting. Sinds dit jaar wordt
dit maximum tot 2018 jaarlijks met
1% verlaagd. Dit jaar kunt dus nog
een hypotheek afsluiten van maximaal
105% van de woningwaarde. In 2018
bedraagt de maximale hypotheek 100%
van de woningwaarde. U zult dan dus
uit spaargeld of een andere financiering
de aankoopkosten van een woning (zoals
de overdrachtsbelasting, kosten van de
hypotheekakte en de akte van levering)
moeten betalen. Een hogere hypotheek
blijft wel mogelijk voor duurzame,
energiebesparende investeringen.

maand
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden

Maak gebruik van de afkoopregeling kleine lijfrenten
Heeft u lijfrenten waarvan de waarde niet
meer dan € 4.242 bedraagt, dan kunt
gebruikmaken van de afkoopregeling kleine
lijfrenten. U hoeft dan alleen belasting
te betalen over de afkoopwaarde. De
revisierente van maximaal 20% die u
normaliter bij afkoop moet betalen, blijft dan

achterwege. De afkoop moet plaatsvinden
voordat de lijfrentetermijnen ingaan. Heeft u
meerdere lijfrenten bij dezelfde verzekeraar,
dan moet u de waarden daarvan eerst bij
elkaar optellen om te beoordelen of u onder
het maximum blijft en u van de regeling
gebruik kunt maken.

Tip
Controleer of u lijfrenten heeft met een
geringe waarde. Wellicht kunt u deze beter
fiscaal vriendelijk afkopen.

Vanaf 1 februari 2013 ook geen
verwijderingsbijdrage meer voor
groot witgoed
Vanaf 1 februari 2013 hoeft u geen aparte
verwijderingsbijdrage meer te betalen bij
de aankoop van groot witgoed. Denk
hierbij aan koelkasten, wasmachines
en drogers. De verwijderingsbijdrage is
ooit ingevoerd om het milieuvriendelijk
verwerken van oude apparaten te

bekostigen. De hoogte van de bijdrage
verschilt per apparaat. In februari 2011
werd de aparte verwijderingsbijdrage
al afgeschaft voor klein witgoed (zoals
koffiezetapparaten en friteuses) en voor
bruingoed (tv’s, dvd- en cd-spelers).

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 15 januari 2013 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,
kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
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is nu een werkgeversheffing
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