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Vanwege de enorme drukte het afgelopen jaar volgt er nu pas weer een 
update over de fiscale actualiteiten. Gelukkig hebben de meeste wijzigingen 
betrekking op 2012, waardoor u nog steeds goed op de hoogte bent.

     eindelijk een spaarmogelijkheid voor 
   ondernemers: vitaliteitssparen

U kunt vanaf 2013 tot € 5000 per jaar opzij zetten tot een maximum van  
€ 20.000. Dit betekent dat u dit bedrag dan in aftrek neemt van uw inkomen en 
er dus dat jaar geen belasting over betaalt. Deze belasting betaald u wel zodra 
dit tegoed weer wordt opgenomen. Ook hoeft u in de tijd dat uw geld vast 
staat dit niet aan te geven in box 3 (spaargeld). En, niet onbelangrijk, u kunt dit 
tegoed opnemen wanneer u wilt. Al met al een leuke regeling om bijvoorbeeld 
te sparen voor een wat langere of duurdere vakantie in plaats van zorgverlof. 
Uw levensloop tegoeden kunt u ook doorstorten naar het vitaliteitssparen.

Vitaliteitssparen per 2013  Zoals u wellicht al heeft begrepen stopt het 
spaarloon en de levensloopregeling. Spaarloon stopt per 2012 en levensloop 
-afhankelijk of u meer dan € 3000 aan tegoed heeft opgebouwd- in 2012 of 
2013. Mocht u de afgelopen jaren tijdens uw dienstbetrekking spaarloon 
hebben opgebouwd, dan mag u dit per 2012 volledig belastingvrij opnemen 
of geblokkeerd belastingvrij laten staan. Voor details kunt u altijd even bellen 
of mailen.

     nieuwe drempels voor aftrekposten

Drempel scholingsuitgaven naar € 250
Wilt u een privé een studie gaan volgen dan was de drempel voor aftrek 
voorheen € 500, maar vanaf 2012 verlaagd naar € 250.

Extra giftenaftrek
Culturele giften worden voor de aftrek in uw aangifte met 1,25 vermenigvuldigd. 
een extra cadeautje dus; voor bv’s vervalt de drempel van € 227, wel is er een 
maximum van € 1250 gesteld.

  leaseauto

Als u een leaseauto heeft danwel aanschaft  
voor 1 juli 2012 dan blijven de huidige 
bijtellingnormen voor de komende 5 jaar 
gewoon voor u gelden. Gerekend vanaf 
aanschaf. Dit meld ik toch even omdat er  
nog wat ongerustheid was ontstaan nadat  
de overheid aangaf dat de regels aangescherpt 
gaan worden. De regels met de nieuwe 
verlaagde CO2 normen gelden dus alleen voor 
diegene die een zakelijke (lease)auto aanschaft 
na 1 juli 2012.

BTW bijtelling
Wat wel is veranderd, is de bijtelling in de BTW. 
als u een auto van de zaak heeft, dan gold tot  
1 juli van dit jaar een bijtelling in de btw van  
12% over uw bijtelling. Het Europees Hof heeft 
hier bezwaar tegen gemaakt en vanaf 1 juli is 
het 2,7% van de catalogusprijs inclusief BPM  
en BTW. Maar goed, dit zal netjes in uw btw 
(suppletie-) aangifte verwerkt worden.

>>fiscaal advies in klare taal



    fiscaal partnerschap 2011

Mocht u voordeel* hebben bij het fiscale partnerschap, let dan op! Tot 2011 
kon een ieder die niet getrouwd samenwoonde of geregistreerd partner was, 
kiezen voor fiscaal partnerschap zodra er meer dan 6 maanden samengewoond 
was. Controle hiervan ligt bij de gemeentelijke basisadministratie.
voor 2011 zijn de voorwaarden anders:
•	 er	sprake	is	van	een	kind	uit	deze	relatie	welke	door	de	andere	partner	is	erkend;
•	 er	een	gezamenlijke	eigen	woning	is;
•	 er	een	notarieel	samenlevingscontract	is	met	een	wederzijdse		 	
 zorgverplichting;
•	 de	partner	is	aangewezen	als	ontvanger	van	het	partnerpensioen.
Keuze is er niet meer; voldoe je aan de voorwaarden dan ben je fiscaal partner.
Woont u al wel samen, maar voldoet u nog niet aan de voorwaarden, dan kunt 
u nog tot het eind van het jaar hier iets aan doen.

* De voordelen van het fiscale partnerschap zijn de volgende:
•	 Het	overdragen	van	de	algemene	heffingskorting.
•	 Het	ontvangen	van	de	inkomensafhankelijke	combinatiekorting.
•	 Het	onderling	verdelen	van	aftrekposten	(bijv.	hypotheekrente).
•	 Het	verdelen	van	box	3	vermogen.

Er zijn ook nadelen:
•	 Verhoging	van	de	drempel	voor	ziektekosten	en	giften.
•	 Verhoging	van	de	schuldendrempel	in	box	drie.

Ook hier geldt: voor details in uw specifieke situatie kunt u natuurlijk altijd 
even bellen of een mail sturen.
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    vermogen uit nalatenschappen

Mocht u op dit moment nog jaarlijks de  
waarde van uw bloot eigendom danwel 
vordering op een vruchtgebruiker hebben, 
dan wordt uw aangifte iets makkelijker het 
komende jaar. De langstlevende moet vanaf 
2012 de volledige waarde aangeven in box 3.

Op de website van Fisclear kunt u ook vorige 
nieuwsbrieven met fiscale tips gratis downloaden!

vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze najaarstips een vraag? Hiervoor, en uiteraard voor al uw andere fiscale, administratieve en belastingvragen,  
bel of mail naar onderstaand adres, ik ben u graag van dienst! Groet, Martijn van der Veen
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