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uitgave zomer 2011

Beste lezer,
Wij zijn blij dat Gabi Vriesekoop ons team per
1 september a.s. komt versterken. Gabi (29)
is al 10 jaar werkzaam in de accountancy en
mag bijna de AA-titel dragen. Gezien de steeds
hogere eisen waaraan wij moeten voldoen, is
Gabi een welkome aanvulling.
Veel klanten van PROBAAT ‘smeren’ de
accountantskosten uit via een maandelijkse
overboeking binnen hun internetbankierenpakket. Met deze voorschotbetalingen worden
hogere bedragen in één keer voorkomen.
Per kwartaal of half jaar, afhankelijk van wat
u wilt, maken we dan een afrekening. Deze
betalingswijze is voor alle partijen handiger.
Neem contact op met uw relatiebeheerder
indien deze regeling u aanspreekt.
Deze maand namen we afscheid van onze
collega Hanneke. Zij koos een ander
beroep en heeft de accountancy verlaten.
We wensen Hanneke veel succes!
Extraatjes en nieuwtjes op Twitter
Volgt u ons Twitteraccount ‘probaat_AA’ al?
Wij bieden onze klanten al jaren allerlei
extra’s en via Twitter lukt dat nu nog beter,
bijvoorbeeld inzake vraag en aanbod van
seminars, personeel, fiscale en bedrijfseconomische tips, nieuwtjes enz.
We heten u graag welkom op ons account.
De zomer is alweer een paar weken terug
begonnen dus we wensen u een fijne
vakantieperiode toe!
Namens Team Probaat, Peter Herrebout.
Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht 19 mei jl. was
een groot succes met na afloop catering van
www.charlesetenendrinken.nl

Pracht
en Prael

Onlangs opende burgemeester Van der
Laan het nieuwe proeflokaal van ‘De Prael’.
De Prael ligt op 5 minuten lopen van het
Centraal Station in de binnenstad van
Amsterdam. Deze bierbrouwerij is een
MVO-stichting die mensen met een psychische achtergrond, die moeilijk aan een
reguliere baan kunnen komen, werk biedt.

Er zijn ruim 100 mensen in deeltijdfuncties bezig met werk waar ze trots
op zijn. De stafmedewerkers en directie komen uit de gezondheidszorg.
De brouwerij biedt deze groep mensen regelmaat en eerlijk werk.
Afvullen, etiketteren, inpakken: alles gaat met de hand.
Het bier krijgt de tijd en dat komt niet alleen de smaak ten goede. Zo brouwen zij
gezamenlijk een product waar ze trots op zijn: bier, vanuit het hart gebrouwen.
Particulieren en ondernemers kunnen lid worden van Het Gelagh van de Prael
vanaf € 75,- per jaar en krijgen daarvoor een eigen bierpul met naam en knipkaart, waarmee u het grootste deel van de bijdrage in bier of andere dranken
terugkrijgt, als ook een rondleiding langs de bierketels.
Het abonnement loopt verder op naar € 295- en € 495,- waarbij u respectievelijk
5 en 10 bierpullen krijgt en meerdere knipkaarten. Ieder seizoen ontvangt u het
digitaal nieuwsbulletin met daarin informatie over aanbiedingen, activiteiten
en speciale kortingen voor leden. Ook verzorgen wij in overleg met onze relatie
Amsterdam Oude Stad (www.amsterdamoudestad.nl) in het grote proeflokaal
van de brouwerij, inhoudelijke seminars en maandelijkse businessborrels.
Er wordt een nacht van de Prael georganiseerd en leden kunnen
hun bedrijfsbier laten brouwen met eigen naam op het etiket. Wilt u
ook betrokken zijn bij deze stichting en steunen door lid te worden?
Zie: http://deprael.nl/het-gelagh-van-de-prael

< Het is traditie dat indien er bij ons
een kleintje wordt geboren, deze een
box4 vol kadootjes krijgt. De afgelopen
periode is onze probaatfiets links op de
foto reeds een paar keer uitgerukt en
zal ook dit jaar in actie komen.

Onze relatie Caminata BV
ondersteunt het MKB bij kort- en
langdurig ziekteverzuim, outplacement en 2e spoor reïntegratie in het
kader van de wet Poortwachter.
www.caminata.nl

Maakt u kosten bij het doen van
vrijwilligerswerk voor een vrijwilligersorganisatie die is aangemerkt

Kosten voor

als algemeen nut beogende
instelling (ANBI)? Maar krijgt u deze

vrijwilligerswerk

kosten niet vergoed? Dan mag u het

U kunt geen vergoeding krijgen
voor gemaakte kosten
Maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed
horen te worden? Maar kunt u de
gemaakte kosten niet vergoed krijgen
door de slechte financiële situatie
van de ANBI? Dan mag u deze kosten
aftrekken als een gewone gift.

bedrag van die kosten misschien

aftrekken als gift?

aftrekken als gewone gift.

U kunt de gemaakte kosten declareren bij de ANBI, maar u ziet hiervan af. Dan
doet u een gift. U mag deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet dan wel
kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.
•	De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking
komt voor een vergoeding.
•	De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
•	De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
•	U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen, maar
aan de ANBI schenkt.
De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen.
Voor autokosten geldt een vast bedrag.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen
te worden, zijn bijvoorbeeld:
• reiskosten
• portokosten
•	kosten voor enveloppen,
papier of inkt
•	auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag)
Auto- en taxikosten
Voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag
van € 0,19 (voor autokosten van
2009 tot en met 2011) per kilometer
meetellen. Voor taxikosten kunt u de
werkelijke kosten meetellen.

Kleine banenregeling stopt per 1 januari 2012
Minister Kamp van Sociale zaken heeft bekend gemaakt dat hij niet voornemens is de kleine banenregeling voort te
zetten, na 1 januari 2012. Hij besloot dit na evaluatie van de regeling. De regeling - die in 2010 en 2011 voorzag in een
vrijstelling voor de premieheffing werknemersverzekeringen voor jongeren met een kleine baan - was bedoeld om de
jeugdwerkloosheid terug te dringen.
Uit de evaluatie blijkt dat de regeling met name is gebruikt voor scholieren en studenten. Bovendien blijkt dat slechts 8% van de
bedrijven die de regeling kennen, meer jongeren heeft ingezet. Hier staat dan tegenover dat 6% minder personeel, ouder dan 22
jaar, is aangenomen. Het effect op de jeugdwerkloosheid zou hierdoor minimaal zijn. Bedrijven die in 2011 gebruik maken van de
kleine banenregeling krijgen hierdoor in 2012 te maken met hogere personeelskosten bij hetzelfde personeelsbestand.

Veiligheid én
subsidie voor
Kleine Bedrijven
(VKB)
Veel bedrijven worden jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Uit onderzoek
blijkt dat ondernemers die zich onveilig voelen, minder investeren en soms
zelfs hun bedrijf sluiten. Weet u als
ondernemer niet zeker of uw bedrijf
goed is beveiligd tegen criminaliteit en
vandalisme? Dan is er voor u de onafhankelijke veiligheidsscan op maat.
Wat is de VKB
U kunt als ondernemer subsidie
krijgen om te laten onderzoeken hoe
uw bedrijf is beveiligd tegen diefstal en
vandalisme. U kunt daarvoor een veiligheidsscan voor uw bedrijf uit laten
voeren. Na het uitvoeren van de veiligheidsscan beslist u welke maatregelen
u gaat treffen. Hiervoor ontvangt u
50% subsidie van de gemaakte kosten.
Voor wie?
Kleine bedrijven (maximaal 5
vestigingen en maximaal 10 fte per
vestiging) kunnen subsidie krijgen
voor het laten uitvoeren van de veiligheidsscan in hun bedrijf.
Budget VKB
Per 1 februari 2011 is de regeling opengesteld en is er door het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie € 10 000 000 (10 miljoen
euro) budget beschikbaar gesteld om
zo ondernemers te helpen bij het veiliger
maken van hun onderneming, zodat
zij criminaliteit kunnen voorkomen.
In 2011 kunnen er maximaal 10.000
aanvragen worden gehonoreerd.
Zie voor meer informatie:
http://www.agentschapnl.nl/
programmas-regelingen/veiligheidkleine-bedrijven-vkb

Nieuwe regels fiscaal partnerschap
In onze nieuwsbrief van december 2010 gaven we al aan dat voor
ongehuwd samenwonenden aan het fiscaal partnerschap vanaf 1 januari
2011 een aantal voorwaarden zijn verbonden. Nu is er meer duidelijkheid
en zetten we de punten voor u op een rij.
Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan
ingeschreven, zijn fiscale partners als aan één of meer van de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
•	Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
•	Zij hebben samen een kind;
•	Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
•	Zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
•	Zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.
Zodra twee mensen op enig moment in een kalenderjaar als partners
worden aangemerkt, geldt het partnerschap tevens voor andere perioden
in het kalenderjaar waarin zij wel op hetzelfde woonadres in de GBA staan
ingeschreven, maar waarin zij nog niet of niet meer voldoen aan een of
meer van de hiervoor genoemde voorwaarden. Als zij eind 2011 aan één
van de voorwaarden voldoen en het hele jaar op hetzelfde woonadres
stonden ingeschreven, dan zijn zij dus heel 2011 fiscaal partner.
Bij gehuwden en geregistreerd partners is de belangrijkste verandering in
2011 dat het partnerschap bij gehuwden niet langer eindigt bij ‘duurzaam
gescheiden leven’, maar het fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben
ingediend. Het niet of wel aangemerkt mogen worden als fiscaal partner
kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met uw persoonlijke
adviseur bij Probaat als u hier vragen over heeft.

Overzicht wel of geen fiscale partners 2011
Persoonlijke situatie in 2011

Wel/geen fiscale partners

• Gehuwden		

Wel

• Geregistreerde partners		

Wel

• Samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract		

Wel

• Samenwonenden met een samenlevingscontract dat niet bij de
notaris is afgesloten. En u hebt samen geen kind, geen eigen
woning of bent niet als pensioenpartner aangemeld		

Geen

• U woont samen en hebt samen een kind of de ander heeft uw kind erkend

Wel

• U woont samen en hebt samen een eigen woning		

Wel

• U woont samen en bent pensioenpartners		

Wel

Speerpunt dit jaar:
te laat ingediende aangiften
De fiscus kiest elk jaar een thema waarop de aangiften strenger worden
gecontroleerd. In 2011 is dat het tijdig indienen van de aangiften inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (Vpb), loonbelasting (LB) en omzet-

The Ramones en
SOS Kinderdorpen

belasting (OB). De fiscus zal forse boetes gaan opleggen, variërend van
€ 226,- bij te laat indienen IB en schenk- en erfbelasting, tot € 4.920,bij stelselmatig te laat indienen.
Vanaf 2012 gaat een straffer regime
gelden voor het toekennen van de
uitstelregeling voor de aangiften IB en
Vpb (waarvan veel belastingconsulenten en accountants gebruikmaken).

2010 en 2011 minstens twee keer
niet op tijd aangifte is gedaan voor
de IB en/of Vpb. Als er in 2011 tijdig
aangifte is gedaan, kan er voor 2012
uitstel worden verleend.

Door de uitstelregeling krijgen
cliënten van belastingconsulenten
en accountants uitstel voor het doen
van aangifte, zodat er meer tijd is om
de aangiften zorgvuldig in te dienen.

Onder ‘tijdig indienen’ verstaat de
fiscus de inleverdatum die op de
aangiftebrief of op de bevestigingsbrief voor uitstel vermeld staat.

De aangiften over 2012 mogen niet
worden uitgesteld wanneer in 2009,

Lever uw administratie dus tijdig bij
ons in, zodat alles op tijd kan worden
ingediend!

< Relaties kunnen gebruik maken
van onze presentatie-ruimte.

Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Théophile Ramone, het vergeten
broertje van de band The Ramones
(van de wereldberoemde hit Rock ‘n
roll Highschool) streek de afgelopen
jaren in Zeeland neer.
The Ramones stopten in 1996, met
tweeduizend optredens op de teller!
Joey en Johnny Ramone overleden aan
kanker en DeeDee door een overdosis.
Hoe zou het Théophile vergaan?
Dit enerverende verhaal ligt vast in
een boekje en op CD. Humor, politiek,
verdriet, liefde en erotiek. Op de
CD staan Zeeuwstalige versies van
Ramones-klassiekers.
Info: www.TramOne.nl
www.lokoproducties.nl
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