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De rode draad Finance, van dit magazine vormt een groot deel
van de hersenspinsels van een fiscalist. Aan het einde van het
jaar denken we aan 2012. Wat brengt 2012 voor het inkomen
en vermogen en hoe gaan we daar zo slim mogelijk mee om.
In dit kader is over de belastingplannen voor 2012 en later
weer een hoop nieuws te melden. Een paar voorbeelden?

Belastingen 2012,
wat nu en wat straks?

Ondernemers die bestelauto’s hebben rondrijden kunnen
eindelijk de hele rompslomp van het (afkopen van het)
privégebruik achter zich laten. (Vraag hiervoor een verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik’ aan). Over de autobijtelling
gesproken beste ondernemer. Vergeet u geen bezwaar te maken
tegen de BTW correctie privégebruik auto die in uw laatste
BTW aangifte wordt opgenomen. Hier zijn honderden
euro’s voor u te verdienen.
Over eenmalig geld verdienen gesproken. De krant staat vol
van het opheffen van het spaarloon en de invoering van het
vitaliteitssparen. In 2013 wordt deze regeling volledig ingevoerd. Het geeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige
wijze uit uw bruto inkomen geld opzij te zetten voor een stukje
inkomen op een ander moment. Iedereen met inkomen mag
straks per jaar maximaal € 5.000 op een geblokkeerde spaarrekening storten. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Het saldo van
de bankrekening mag niet meer dan € 20.000 bedragen. U kunt
hier in de toekomst geld uit opnemen als het u uitkomt. Bij
opname wordt dat geld weer belast. Op deze manier kunt u een
lange vakantie financieren, een periode van werkloosheid, een
dip in uw omzet overbruggen of de studie van de kinderen betalen. Door te schuiven met inkomen kunt
u tariefvoordeel behalen (aftrek tegen een hoog tarief, belast tegen een laag tarief). Het is niet bedoeld als
VUT regeling; na uw 62e mag u niet meer dan €10.000 per jaar uitkeren uit uw spaartegoed. Een goede
planning van de aftrek enerzijds en de belastbaarheid anderzijds is cruciaal! Mijn persoonlijke mening?
Het zal geen succes worden. Het spaarloon leverde direct een voordeel op en hier is het verschuiven van
inkomen. Ook de niet populaire levensloopregeling moet er aan geloven. Jammer want vooral voor een
directeur/aandeelhouder waren hierbij grote voordelen te behalen (in 2012 kan het nog.!).
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Geeft u uw geld liever uit? Veel mensen willen bijdragen aan goede doelen, persoonlijk of via hun B.V.
Met de enorme overheidsbezuinigingen op cultuur wordt het geven door particulieren en bedrijven
extra gestimuleerd. Zo geldt bij een gift aan een culturele instelling dat u die voor 125 % (!) in aftrek
mag brengen op uw inkomen. Dit geldt ook voor de BV. Het extra af te trekken bedrag bedraagt
maximaal € 1.250. Bij dergelijke schenkingen een belastingvoordeel van 65%. Giften via uw B.V.?
In 2012 geen beperkingen meer, u mag tot 50% van uw winst aftrekbaar aan goede doelen doneren.
Hier liggen kansen voor goede doelen maar ook voor belastingplichtigen die graag bijdragen.
Bent u bijv. als bestuurder of vrijwilliger betrokken bij een ANBI? Het wordt makkelijker en aantrekkelijker om commerciële activiteiten te ontplooien voor de financiering van uw goede doel. Het doorstorten namelijk van de opbrengst aan het goede doel, zal fiscaal aftrekbaar zijn. Stort u dus de gehele
opbrengst door, dan hoeft er geen vennootschapsbelasting over de opbrengsten van de commerciële
activiteiten betaald te worden.
Beste ondernemer, er gebeurt dus een hoop in 2012. Maar voor het optimale voordeel moet u mogelijk al
stappen in 2011 nemen. Toch nog maar even een afspraak met uw adviseur?
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