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Beste Lezer,
Wist u dat u vanaf nu gebruik kunt maken
van onze gerieflijke & professionele
presentatieruimte waarover wij sinds
kort beschikken? Als u interesse heeft
in deze faciliteit, hopen wij dat u contact

EI NDEJAARSTI PS 2 010

opneemt. Houdt u verder onze website
regelmatig in de gaten, want we hebben
maandelijks inhoudelijke & interessante
bijeenkomsten, zoals onder andere de
vaste “fiscaliteitenlezing” verzorgd door

De levensloopregeling: maximaal benutten

Belastingvrij sparen tot 12%
van uw bruto jaarsalaris

TEKZ belastingadviseurs. Voel u vrij om
hierbij aanwezig te zijn. Steeds meer

Bent u DGA van een winstgevende BV? Vergeet dan niet om (ook)

van onze klanten doen op een goede en

over 2010 de levensloopregeling maximaal te benutten. Voor u,

aangename manier onderling zaken en/

als DGA’s met een winstgevende BV is de levensloopregeling een

of kunnen iets voor elkaar betekenen,

prima instrument voor financiële planning.

als ingang bijvoorbeeld. Schroomt u niet
om ons te contacten voor aansluiting bij
dit netwerk. Uiteraard houden wij ons
wel aan de eisen en wetgeving inzake
onafhankelijkheid, geheimhouding en
privacy. Dit schrijven bevat onze eindejaarstips. Aarzelt u niet om even te bellen

U kunt maximaal 12% van uw bruto jaarsalaris belastingvrij sparen.
Als u per 1 januari 2005 50 jaar of ouder, maar jonger dan 55 jaar
was, geboren in de periode 1950 tot en met 1954, geldt de limiet
van 12% niet: u kunt een groter deel van uw jaarsalaris in het
levenslooptegoed storten.
Daarbij moet u als DGA wel rekening
houden met het salaris dat u verplicht
bij de BV moet verdienen op grond van
de gebruikelijkloonregeling.

of mailen als u hierover meer wil weten.

Hartelijke Groet van ons gehele TEAM
en wij wensen u fijne feestdagen en een
succesvolle start van het nieuwe jaar.

Laat uw Probaat-adviseur
voorrekenen hoeveel u
maximaal opzij kunt zetten.

Wij zijn ook sponsor
Oude Stad

Dividenduitkering uitstellen naar
2011 levert fiscaal voordeel op!

www.amsterdamoudestad.nl

Vanaf 1 januari 2011 bestaat de

Alles over het historische en

rendementsgrondslag voor

kleurrijke hart van Amsterdam

box III, waarover 1,2% inkom-

van Amsterdam

Ontdek het veelzijdige hart van
Amsterdam met de gratis wegwijzer
HETRONDJEOUDESTAD. De leukste
plattegrond van het centrum van
Amsterdam met een stadswande
ling, wandelroute, bezienswaardig
heden en nog veel meer! U kunt deze
wegwijzer gratis bij ons ophalen.
Vraag de gratis speurtocht door
de oude stad van Amsterdam aan
via info@amsterdamoudestad.nl.
Gezellig met familie, vrienden,
klasgenoten, medestudenten of
collega’s aan de wandel. Onderweg
maakt u samen het
Oude Stad Examen
en geniet u van
al het moois dat
u tijdens uw wande
ling tegenkomt.

stenbelasting verschuldigd is,
alleen nog maar uit het saldo
van de bezittingen en schulden
per 1 januari.
Tot nu toe wordt de rendements
grondslag bepaald door het

gemiddelde saldo per 1 januari en
31 december van een jaar.
Voor ondernemers met een BV die
plannen hebben om een dividend
uitkering te doen om geld naar
privé te halen is het fiscaal
aantrekkelijk om dit uit te
stellen tot begin volgend jaar.
Hiermee wordt voorkomen dat
de dividend-uitkering voor de
helft in 2010 en volledig in 2011
wordt meegenomen.

Voorbeeld:
Netto dividenduitkering € 200.000 in 2010:
• Box III belasting 2010
0,5 * 200.000 * 1,2%
• Box III belasting 2011
1 * 200.000 * 1,2%

= € 1.200
= € 2.400

Netto dividenduitkering € 200.000 in 2011:
• Box III belasting 2010 en 2011 nihil
In dit voorbeeld levert uitstel van dividenduitkering naar
volgend jaar direct een belastingbesparing op van € 3.600.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Heeft u geïnvesteerd of gaat u dat doen? Tijdelijke
willekeurige afschrijving voor ondernemers verlengd
De tijdelijke regeling voor versnelde
afschrijving op investeringen in
nieuwe bedrijfsmiddelen wordt
met een jaar verlengd: investeert
u in 2011 in nieuwe, bij de wet aangewezen bedrijfsmiddelen dan
kunt u desgewenst in twee jaar
tijd afschrijven. Dit kan u fiscaal
voordeel opleveren.

Het kabinet voerde in 2009 een
tijdelijke willekeurige afschrijving
in voor investeringen in bedrijfsmid
delen als stimulans voor economische
ontwikkeling. De maatregel is vooral
bedoeld om de liquiditeits- en finan
cieringspositie van bedrijven te
verbeteren als zij voor vervangingof uitbreidingsinvesteringen staan.

Vorig jaar is de verruimde afschrij
ving al verlengd, en dat gebeurt
nu opnieuw.
Deze faciliteit geldt voor de
inkomsten- en vennootschaps
belasting. Wij van Probaat zullen
erop toezien of we fiscale voordeel
voor u kunnen behalen.

Verbouwing

Hoe zit het met uw investeringsaftrek?

BTW bij renovatie
en herstel van
woningen van
19% naar 6%

Wat dacht u van 28%?

Vanaf 1 oktober 2010 geldt tot

PROBAAT en PROBOOT: Koersen op zeker!

1 juli 2011 het van 19% naar 6%
Als u in 2010 meer dan € 2.200 heeft
geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen
heeft u recht op investeringsaftrek.
De aftrek daalt naarmate de investeringen stijgen en begint bij 28%.
Vanaf 2010 levert een investering
boven de € 54.000 euro geen extra
investeringsaftrek op.
Als u investeringen boven dit bedrag
kunt uitstellen tot 2011 geniet dit
uiteraard de voorkeur.

Geplande investeringen in 2011
naar 2010 halen om de drempel
van € 2.200 te halen levert ook
een fiscaal voordeel op.
Overigens zijn er ook bepaalde
bedrijfsmiddelen waarvoor
geen investeringsaftrek kan
worden geclaimd. Ga na of het
verschuiven van een investering
fiscaal voordeel kan opleveren.
Vanzelfsprekend kan uw aanspreekpunt bij Probaat
u daarbij van dienst zijn.

verlaagde BTW-tarief voor renovatie
en herstel van een woning die ten
minste twee jaar geleden voor het
eerst in gebruik genomen is.
De tariefsverlaging geldt uitsluitend
voor arbeidskosten, niet op materiaalkosten. De factuur voor de verrichte
werkzaamheden moet voor de
BTW-berekening gesplitst worden in
arbeidskosten en materiaalkosten.
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden verstaan: het
vernieuwen, vergroten, herstellen
of vervangen en onderhouden van
(delen van) de woning. Het lage
BTW-tarief geldt niet voor de kosten
van glazenwassen, het aanleggen en
onderhouden van tuinen, het leggen
en onderhouden van vloerbedekking
en vloeren in de woning.
De maatregel is bedoeld ter
stimulering van de woningmarkt.

Onze salarisadministraties al bijna een jaar lang online
en via webapplicatie ook voor u te gebruiken!
Met de online applicatie via
www.loket.nl kunnen wij de
omgeving van de salaris- en
personeelsadministratie met

u delen. U kunt indien gewenst
24 uur en 7 dagen per week
toegang krijgen tot alle arbeids
voorwaarden, de salaris- en de

personeelsadministratie. Een computer
met internetaansluiting is hiervoor
voldoende. Kijk op www.probaat.nl/
nieuwsbericht.asp?id=73

Sinterklaas
bij PROBAAT
Inkomstenbelasting

Nieuwe regels voor fiscaal
partnerschap per 2011
Per 1 januari 2011 worden de regels voor het fiscaal partnerschap aangepast.
Er komt een basispartnerbegrip dat gaat gelden voor alle belastingwetten.
Dat basisbegrip kan in afzonderlijke belastingwetten nader worden ingevuld.
Voor de inkomstenbelasting leidt dat tot een forse aanpassing van het
partnerbegrip.

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat gehuwden en geregistreerd
partners altijd fiscaal partner zijn, ongeacht of zij samenwonen.
Ongehuwd samenwonenden zijn in enkele aangewezen situaties verplicht
fiscaal partners, in andere situaties – met name voor samenwoners zonder
een notariële samenlevingsovereenkomst – vervalt de mogelijkheid om te
kiezen voor een fiscaal partnerschap.
Het fiscaal partnerschap is van groot belang bij de belastingheffing.
Veel fiscale regelingen zijn ‘gekleurd’ door dat partnerschap. Denk bij de
inkomstenbelasting aan de eigenwoningregeling, de samenvoeging en
verdeling van bepaalde inkomsten, de aftrekdrempel voor giften en specifieke
zorgkosten, de alleenstaande ouderkorting, en ga zo maar door.
Als u vragen over deze aanpassing heeft, kunt u contact opnemen
met uw persoonlijke adviseur bij Probaat.

Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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