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EINDEJAARSTIPS
PARTICULIEREN

Eigen woning
Geachte relatie,

weer kan worden teruggedraaid. U voorkomt
hiermee dat u financieel afhankelijk wordt
van uw kind.
Verder: de eenmalige verhoogde
schenkingsvrijstelling van ruim € 50.000,- geldt per 1 januari 2013 tot het 40ste
levensjaar van uw kind.

Het jaar loopt alweer ten einde en daarmee
wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips.
Zoals u van ons gewend bent hebben wij
ook dit jaar weer een aantal belangrijke
besparingsmogelijkheden en wetswijzigingen
voor u op een rij gezet.
In de media is al uitgebreid aandacht besteed
aan het belastingplan 2013. Na de ophef
over onder meer de zorgpremie is het plan
op diverse punten alweer gewijzigd. Met
deze eindejaarstips willen wij u van de
belangrijkste aanpassingen op de hoogte
brengen zodat u hiermee wellicht uw fiscale
voordeel kunt doen. Wij merken hierbij op
dat de artikelen slechts kort en algemeen van
aard zijn en wellicht niet zonder meer van
toepassing op uw situatie. Neemt u voor meer
informatie contact op met ons kantoor, wij
voorzien u graag van een persoonlijk advies.
Wij zien het als onze plicht om na de
verwarrende en tegenstrijdige berichtgeving
omtrent het belastingplan 2013 zoveel
mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan onze
cliënten. Om met de deur in huis te vallen:
de scherpe verhoging van de zorgpremie
gaat niet door en de verlaging van de
inkomstenbelastingtarieven ook niet. Verdere
aanpassingen van het belastingplan zijn
overigens nog mogelijk aangezien de Eerste
Kamer hierover nog moet stemmen.

Kijkt u ook eens op onze geheel
vernieuwde website!
Met vriendelijke groet
En hoogachting,
J.C. Suurmond & zn.
Belastingadviseurs
Vertrouwde adviseurs sinds 1986

Een hele belasting minder!

Een heet hangijzer vormt momenteel
de eigen woning en de gerelateerde
hypotheekrenteaftrek. De geplande wijzigingen
en beperkingen zullen echter een aantal
jaren in beslag nemen. Jaarlijks wordt het
aftrekbare bedrag verlaagd met 0,5% voor
alle hypotheekbezitters met een inkomen in
het 52%-tarief. Per 1 januari 2013 vervalt wel
direct de mogelijkheid tot het afsluiten van een
kapitaalverzekering eigen woning. Voor nieuwe
leningen geldt dat aflossingsvrije hypotheken
niet meer aftrekbaar zijn. Indien u van plan bent
een eigen woning te kopen, of bijvoorbeeld
meer te lenen voor een verbouwing, is het dus
voordeliger om dit nog in 2012 te doen.
Let op: Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om
hypotheekleningen die niet zijn afgesloten bij
een bank aan te melden bij de Belastingdienst,
dit geldt ook voor reeds bestaande leningen.

Vermogensoverdracht
aan kinderen

Maak gebruik van de
‘familiebank’.
De familiebank is een manier om uw kind
financieel te ondersteunen en hiervan beiden
te profiteren. Leen geld aan uw kind voor
aankoop van een eigen woning en scheldt
jaarlijks het vrijgestelde bedrag kwijt. De
rente is voor uw kind aftrekbaar. Let u er
wel op dat circa 6% rente voldaan dient te
worden. Neem contact op met ons kantoor
voor een berekening van de mogelijkheden
en gevolgen.

Gebruikt u bij voorkeur jaarlijks de
schenkingsvrije bedragen aan uw kinderen (€
5.030,--) en/of kleinkinderen (€ 2.012,--). Deze
‘gratis’ schenkingen kunnen te zijner tijd een
fors bedrag aan Erfbelasting besparen. Maak
eventueel gebruik van de uitsluitingsclausule,
zodat uw schenking na eventuele scheiding
niet uiteindelijk bij de schoonfamilie van uw
kind terechtkomt. U kunt ook een herroepelijke
schenking doen zodat de schenking eventueel

Bezoek onze website www.jcsuurmond.nl

Verdere tips/
aandachtspunten
voor particulieren:
•

•
•
•
•

•
•

Bundelt u voor zover mogelijk aftrekbare
kosten zoals ziektekosten en giften zoveel
mogelijk in een bepaald jaar. Zo wordt
eerder een aftrekpost behaald en komt
de drempel maar één keer in mindering
op de uitgaven.
Doe geplande uitgaven nog voor het
einde van het jaar ter verlaging van de
box 3-grondslag.
De heffingsrente gaat omhoog, het is
derhalve belangrijk de voorlopige aanslag
zo accuraat mogelijk vast te stellen.
Per 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd
met 1 maand omhoog
Aftrekbare scholingskosten worden
vanaf 1 januari 2013 beperkt tot
alleen de directe kosten van de studie,
aanschaf van een computer of andere
kantoorbenodigdheden voor de studie
valt hier dus niet meer onder. Indien u
deze kosten nog in 2012 maakt, kunt u
nog profiteren van de aftrekpost.
Heeft u uw testament al laten controleren
sinds de wijzigingen in de Erfbelasting in
2010?
Heeft u uw partnerschap/samenleving
geregistreerd? Met ingang van 2011 komt
u anders wellicht niet in aanmerking voor
de hoge partnervrijstelling bij overlijden

ONDERNEMERS
Flex-BV

MKB-winstvrijstelling

Per 1 januari 2013 wordt de MKBwinstvrijstelling verhoogd van 12% naar
14%. Het kan daardoor lonen om omzet uit
te stellen naar 2013 en/of kosten naar voren
(2012) te halen voor zover mogelijk.

Winstbox 2015

Het plan is om in 2015 de
ondernemersfaciliteiten af te schaffen en/
of versoberen en een aparte box voor
winst uit onderneming in te voeren. Het
urencriterium zal dan verdwijnen.

Met ingang van 1 oktober 2012 is de regeling
voor de zogenaamde Flex-BV ingevoerd. Een
BV oprichten gaat nu makkelijker en sneller en
er zijn meer mogelijkheden. Een aantal van de
veranderingen:
•
het minimumkapitaal van € 18.000,-- is
komen te vervallen;
•
beslissingen kunnen vaker worden
genomen buiten de algemene
vergadering van aandeelhouders om;
•
het is mogelijk om aandelen uit te
reiken met alleen een stemrecht of een
winstrecht;
•
bestuurders kunnen bij onverantwoord
handelen bij dividenduitkeringen sneller
aansprakelijk worden gesteld – met name
bij een faillissement.
Let op! De nieuwe regels gelden ook
voor bestaande BV’s. Mogelijk is een
statutenwijziging wenselijk.

Onderneming oprichten

Loopt uw hobby zo goed dat het al bijna een
eigen bedrijfje zou kunnen worden? Bewaart
u dan nu alvast bonnen en facturen van
inkomsten en kosten. Aanloopkosten in de vijf
jaar voorafgaand aan het moment dat er een
onderneming wordt gestart, kunt u namelijk
ineens aftrekken. Overleg overigens altijd met
uw adviseur alvorens uw werkzaamheden
als onderneming te registreren; dit hoeft
niet altijd gunstig uit te werken. Houdt u
ook bij hoeveel uren u direct en indirect aan
uw onderneming besteedt. Vanaf 1225 uur
voldoet u aan het urencriterium en is de
ondernemingsaftrek van toepassing.

Verder:
•

•

BTW-verhoging

Per 1 oktober 2012 is het hoge BTW-tarief
verhoogd naar 21%. Bepalend voor toepassing
van het oude ofwel het nieuwe tarief is het
tijdstip waarop de prestatie is verricht. Voor
nieuwbouwwoningen geldt een specifieke
overgangsregeling.

•

•

Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels
voor renteaftrekbeperking voor leningen
ter financiering van deelnemingen.
Hiertegenover zal de thincap-regeling
afgeschaft worden, waardoor het mogelijk
is om meer vreemd vermogen aan te
trekken zonder renteaftrekbeperking.
De BTW-vrijstelling voor medici wordt
per 1 januari 2013 beperkt tot medische
diensten die een BIG-geregistreerde
verricht binnen zijn BIG-bevoegdheid.
Hierdoor zal vaker splitsing moeten
plaatsvinden van omzet en kosten in een
BTW-plichtig en niet-BTW-plichtig deel.
Over het inkomen van werknemers
en daarmee ook de directeurgrootaandeelhouder boven de € 150.000
zal in 2012 eenmalig een extra crisiseindheffing van 16% geheven worden.
Voor excessieve vertrekbonussen boven
de € 531.000,-- wordt de heffing verhoogt
naar 75%.

