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Regels innovatiebox versoepeld
De aanvraag voor de innovatiebox (helaas alleen voor ondernemers in de ven-
nootschapsbelasting, veelal BV’s dus) is ingewikkeld. Ondernemers beginnen 
er daarom vaak niet eens aan. De angst is dat de aanvraag meer kost, dan 
dat de innovatiebox oplevert. Mogelijk dat een gesprek van u als innovatieve 
ondernemer met uw belastingadviseur hele andere verwachtingen op kan 
leveren. Een aanvraag blijft gecompliceerd, maar uw adviseur kan u hier 
doorheen loodsen en het resultaat kan heel positief zijn. 

Het verloop van de aanvraag van de innovatiebox 
in een notendop:
 1.  Ligt er een S&O-verklaring of is er een octrooi 

toegekend?
 2. Is de onderneming juridisch eigenaar van de in-

novatie?
 3. Wordt er met de innovatie voldoende winst ge-

maakt?
 4. Welk deel van de totale winst is toe te rekenen 

aan de innovatie?
 5. Hoeveel heeft de innovatie de afgelopen jaren 

gekost? En hoeveel kosten volgen nog?
 6. In hoeverre zijn die kosten afgetrokken van de 

belasting (dat is de boxdrempel)? 
7.  Op welk bedrag gaat het verlaagde tarief toege-

past worden? 

Dit kan uiteindelijk resulteren in een schriftelijke 
vastleggingsovereenkomst (‘ruling’) voor meerdere 
jaren met de Belastingdienst. Het voordeel bestaat 
(via een omweg) in wezen uit een vermindering 

van het vennootschapsbelastingtarief. Bedrijven 
betalen dan effectief 5% over de met de innovatie 
behaalde winst in plaats van het algemene tarief 
(max. 25%). 

Voor 2013 en volgende jaren heeft de staatssecreta-
ris de innovatiebox toegankelijker gemaakt. Hij staat 
nu een forfaitaire regeling toe. Hiervoor is vereist 
dat in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren 
een immaterieel activum (met octrooi of WBSO-
verklaring) is voortgebracht. 

Is aan deze voorwaarde voldaan, dan kan de BV (of 
andere ondernemers in de vennootschapsbelas-
ting) forfaitair 25% van de winst in de innovatiebox 
plaatsen. Er geldt dus geen boxdrempel en er hoeft 
ook niets van de winst aan andere factoren te wor-
den toegerekend. De in de box te plaatsen winst 
is (helaas) gemaximeerd op 25.000 euro per jaar, 
waardoor de forfaitaire regeling vooral interessant 
zal zijn voor het midden-en kleinbedrijf. Omdat het 
normale tarief van de vennootschapsbelasting bij 
dergelijke bedrijven 20% zal zijn en het tarief in de 
innovatiebox maar 5%, is er een besparing van 15% 
te behalen over maximaal 25.000 euro. Dus 3.750 
euro en dat zonder al te veel werk. 

De keuze voor de innovatiebox (forfaitair of als dat 
aantrekkelijker is via de ingewikkeldere methode) 
kan jaarlijks gedaan worden bij de aangifte.

Flex BV, pensioen en 
aansprakelijkheid
Op 1 oktober 2012 is de Wet ver-
eenvoudiging en flexibilisering 
van het BV-recht (Wet flex-BV) in 
werking getreden. Daarmee is de 
bestuurdersaansprakelijkheid uit-
gebreid. Dit heeft ook gevolgen 
voor DGA’s die pensioen in eigen 
beheer houden.

Aanpassingen 
schenk- en erfbelasting 
De leeftijdsgrens voor de eenma-
lige verhoogde vrijstelling van 
schenkbelasting is per 1 januari 
2013 van 35 jaar naar 40 jaar ge-
gaan.

Kapitaalverzekering 
koppelen tot 1-4-2013
Tot 1 april 2013 kan bezien wor-
den of het zinvol is een bestaande 
polis die belast is in box 3 om te 
zetten in een kapitaalverzekering 
eigen woning (KEW) die in box 1 
valt en daar vrijgesteld is.

Pas op voor btw-fraude
Indien u op enige manier ver-
moedt dat er btw-fraude in het 
spel is, dan is het verstandig om de 
goederen niet te leveren of af te 
nemen, ook al is dit commercieel 
aantrekkelijk. Het negeren van 
fraudesignalen brengt enorme 
fiscale risico’s met zich mee.
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Aanpassingen 
schenk- en 

erfbelasting
De leeftijdsgrens voor de eenmalig ver-
hoogde vrijstelling van schenkbelasting is 
per 1 januari 2013 van 35 jaar naar 40 jaar 
gegaan. De eenmalige verhoogde vrijstel-
ling schenkbelasting voor schenkingen van 
ouders aan kinderen tot 50.300 euro is van 
toepassing als dit bedrag wordt gebruikt 
voor een studie of de bekostiging van een 
(toekomstige) eigen woning of een verbou-
wing of verbetering hiervan, voor de afkoop 
van erfpacht, opstal of beklemming of voor 
de aflossing van een reeds bestaande eigen-
woningschuld.

Hiermee wordt het verkrijgen van een eigen 
woning gemakkelijker en de maatregel kan 
ook de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen.

Ook is goedgekeurd dat voor de jaren 2010 
en 2011 een notariële akte met terugwer-
kende kracht niet meer nodig wordt geacht 
(dat was wel de regel) om in aanmerking te 
komen voor de verhoogde schenkingsvrij-
stelling voor de schenking voor de eigen 
woning van het kind. Ook is goedgekeurd 
dat de verhoogde schenkingsvrijstelling 
kan worden verleend voor een schenking in 
verband met de eigen woning van een kind 
gelegen in een land waarmee Nederland 
een verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting heeft afgesloten. In dat verdrag 
moet dan wel geregeld zijn dat de overhe-
den fiscale informatie uitwisselen.

Flex BV, pensioen en 
aansprakelijkheid 
Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het 
BV-recht (Wet flex-BV) in werking getreden. Daarmee is de bestuurdersaan-
sprakelijkheid uitgebreid. Dit heeft ook gevolgen voor DGA’s die pensioen in 
eigen beheer houden.

Pensioen in eigen beheer wordt op de balans gewaar-
deerd. Dit gebeurt normaal gesproken op grond van 
de fiscale waarderingsregels. De werkelijke waarde 
van de verplichting, zijnde de prijs om de verzekering 
af te storten bij een verzekeraar, is echter altijd hoger 
en soms zelfs heel veel hoger. We noemen dit de 
commerciële waarde van de pensioenvoorziening. Als 
gevolg van deze hogere commerciële waarde moet 
de BV die het pensioen heeft toegezegd over meer 
(vrije) middelen beschikken dan volgens de fiscale ba-
lans (fiscale waardering) nodig zou zijn voor de pensi-
oenuitvoering. Door het verschil in waarde tussen de 
commerciële voorziening en fiscale voorziening niet 
op te nemen in de balans heeft de BV (op papier) een 
hoger resultaat; de  pensioenvoorziening is immers ‘te 
laag’ gewaardeerd. Deze winst zien we in de balans 
terug onder de winstreserves of algemene reserves. 
En daar daait het nu om; deze winst- of algemene 
reserve kan geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd 
aan de aandeelhouder in de vorm van dividend.

Tot voor kort kon de aandeelhoudersvergadering zelf-
standig besluiten om tot uitkering van dividend over 
te gaan. Vanaf 1 oktober 2012 dient ook het bestuur 
aan deze dividenduitkering goedkeuring te verlenen.

In de situatie van een personal holding met een aan-
deelhouder (de DGA) wordt door de DGA  besloten als 
aandeelhouder om dividend uit te keren. Vervolgens 
dient de DGA deze beslissing in zijn hoedanigheid van 
bestuurder van de BV nog goed te keuren.
Let wel: sinds 1 oktober 2012 dient de bestuurder zich 
ervan te vergewissen of de BV ook ná uitkering van 
dividend nog aan al haar verplichtingen kan blijven 
voldoen. En dan dient de pensioenverplichting op 
de balans niet meer meegenomen te worden tegen 
de fiscale waardering, maar tegen de hogere com-
merciële waardering!

Zou achteraf blijken dat het bestuur ten onrechte 
goedkeuring heeft verleend en had het bestuur dit 
behoren te weten, dan kunnen bestuurders per-
soonlijk aansprakelijk worden gesteld om een tekort 
aan te zuiveren tot ten hoogste het bedrag van de 
dividenduitkering. Dit geldt ook voor de  aandeelhou-
ders, als deze hadden moeten weten dat de uitkering 
onverantwoord was.

Het zou dus kunnen gebeuren dat de ex-partner dan 
wel de Belastingdienst de DGA aansprakelijk stelt. De 
ex-partner omdat de BV haar pensioenverplichtingen 
jegens deze ex niet na kan komen, dan wel door de 
Belastingdienst omdat door het uitkeren van dividend 
pensioen genoten zou zijn.



Kapitaalverzekering koppelen tot 1-4-2013
Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk nieuwe zo-
genaamde kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) af te 
sluiten. Deze zijn in het verleden veel afgesloten met de bedoe-
ling met de polisuitkering de eigenwoningschuld af te lossen. 
Dit ging vaak samen met een zogenaamde aflossingsvrije 
hypotheek, maar nieuwe aflossingsvrije leningen worden na 
31 december 2012 niet langer meer fiscaal gefaciliteerd. 

Of een kapitaalverzekering belast is in box 1 of box 3 hangt af 
van de zogenaamde KEW-clausule. Een van de voorwaarden om 
geheel buiten box 3 te komen of te blijven, is dat de kapitaalverze-
kering aan de eigen woning ‘gekoppeld’ dient te zijn. Met andere 
woorden, in de polisovereenkomst moet zijn opgenomen dat 
de uitkering dient ter aflossing van de eigenwoningschuld. Als 
de KEW kwalificeert, blijft de waarde buiten box 3 en geldt een 
vrijstelling in box 1.

Tot 1 april 2013 kan bezien worden of het zinvol is een bestaande Tot 1 april 2013 kan bezien worden of het zinvol is een bestaande 
polis die belast is in box 3 om te zetten in een KEW die in box 1 
valt en daar vrijgesteld is. Of het zinvol is, hangt af van de datum 
waarop de kapitaalverzekering werd afgesloten en het fiscale 
regime waaronder de polis valt.

Het voert te ver om hier alle mogelijkheden te bespreken. 
We beperken ons tot enkele handvaten.

Rust al een KEW-clausule op de polis, dan hoeft u niets te doen. 
Het is dan wel verstandig voordat u veranderingen aanbrengt in de 
polis (bijvoorbeeld een langere looptijd dan wel een verhoging van 
het verzekerde bedrag) na te gaan of dit ‘fataal’ is voor behoud van 
de vrijstelling in box 1. Vraag vooraf altijd naar de gevolgen van 
dergelijke wijzigingen.

Is de polis onder het zogenaamde pre-Brede Herwaarderingsregi-
me gesloten (dat wil zeggen vóór 1 januari 1992), dan is het zelden 
of nooit voordelig om deze polis te koppelen aan de eigen woning.
Bij polissen afgesloten tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 dient 
onderscheid gemaakt te worden of de polis is afgesloten vóór 
14 september 1999 of niet. Indien vóór deze datum afgesloten, 
geldt voor een kapitaalverzekering per persoon een vrijstelling geldt voor een kapitaalverzekering per persoon een vrijstelling 
in box 3 van 123.428 euro. Blijft de waarde van de polis onder dit 
bedrag (voor partners het dubbele), dan zal over deze polis waar-
schijnlijk nooit een box 3 heffing verschuldigd zijn. In dat geval 
heeft het geen zin de polis te koppelen aan de eigen woning. 
Zijn de kapitalen hoger dan de genoemde vrijstelling of is de polis 
afgesloten op of na 14 september 1999, dan dient getoetst te wor-
den of een koppeling aan te bevelen is. 

Het is van belang  alle voors en tegens van het al dan niet kop-
pelen aan de eigen woning goed af te wegen. Als voor koppeling 
is gekozen, maar de uitkering wordt niet aangewend ter aflossing 
van de hypotheek, dan is de uitkering van de kapitaalverzekering 
niet vrijgesteld!

Pas op voor btw-fraude 
Met btw-fraude binnen de EU zijn miljarden euro's gemoeid. In de meeste gevallen gaat zo’n fraude als volgt in z'n werk. In het 
buitenland koopt een Nederlandse BV goederen zonder btw. Deze goederen worden met btw verkocht aan ondernemers in buitenland koopt een Nederlandse BV goederen zonder btw. Deze goederen worden met btw verkocht aan ondernemers in 
Nederland. De ondernemers trekken de btw uiteraard af, maar de door de afnemers betaalde btw wordt door de frauderende 
BV niet afgedragen. De truc is om in korte tijd veel belaste omzet te behalen en de BV failliet te laten gaan voordat de fiscus er 
achter komt dat de btw niet is afgedragen. Voor deze vorm van fraude wordt de term carrouselfraude gebruikt, omdat dezelfde 
goederen soms meerdere keren worden gekocht en verkocht.

De EU is er toe nu toe niet in geslaagd deze fraude met succes te 
bestrijden. In de Nederlandse wet zijn maatregelen genomen. Veel 
van deze maatregelen treffen echter ook bonafide ondernemers. 
Zo geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid van een ondernemer 
als hij wist of sterk kon vermoeden dat hij deel uitmaakte van een 
frauduleuze keten. Het komt voor dat een ondernemer hierin 
betrokken raakt zonder dat hij dit wist, terwijl de fiscus stelt dat 
hij gezien de prijsstelling op z'n klompen kon aanvoelen dat geen 
sprake was van zuivere koffie.
Een structurele oplossing van de carrouselfraude zou zijn om de 
btw alleen bij de eindschakel – de consument – te heffen en niet 
bij de leveringen tussen de ondernemers. Dit zou een complete 
herziening van de btw vergen. Maar daarvoor zal er nog heel wat 
water door de Europese rivieren moeten stromen. Ondertussen 
zijn er wel op deelterreinen oplossingen geïntroduceerd waardoor 

feitelijke heffing van btw bij tussenschakels achterwege blijft, de 
zogenaamde verleggingsregelingen. Zo'n regeling was er al in de 
bouw. Een onderaannemer zet op zijn facturen 'btw verlegd'. Dit 
betekent dat de btw naar de eindschakel wordt doorgeschoven. 
Verleggingsregelingen zijn ingevoerd voor goederen die vatbaar 
zijn voor carrouselfraude. Handelaren in mobiele telefoons en 
computeronderdelen kunnen op vrijwillige basis de verleggings-
regeling toepassen als het btw-bedrag meer bedraagt dan 10.000 
euro. Dit om te voorkomen dat zij achteraf aansprakelijk kunnen 
worden gesteld.
Indien u op enige manier vermoedt dat er fraude in het spel is, dan 
is het verstandig om de goederen niet te leveren of af te nemen, 
ook al is dit commercieel aantrekkelijk. Het negeren van de fraude-
signalen kan enorme fiscale risico’s met zich meebrengen. Boven-
dien kan uw reputatie bezoedeld raken door een FIOD-onderzoek.



Kort nieuws
Soepeler uitstel van betaling voor ondernemer
Onder strikte voorwaarden was het altijd al moge-
lijk om uitstel van belasting betalen te verkrijgen. 
Nu echter de economische omstandigheden voor 
veel ondernemers zorgelijk zijn, kunnen zij dit jaar 
eenvoudig en zonder zekerheden vier maanden 
uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. 
Wel moet er rente vergoed worden en is er een 
maximum gesteld van 20.000 euro.

Massaal bezwaar tegen schenk- en erfbelasting
Er is bij de rechter een procedure gaande van een 
belastingplichtige die met zijn geërfde beleggings-
vermogen ook in aanmerking wilde komen voor 
de hoge vrijstelling van erfbelasting voor onderne-
mingsvermogen. Heel veel mensen hebben naar 
aanleiding van die procedure bezwaar gemaakt 
tegen de aan hen opgelegde aanslagen schenk- en 
erfbelasting.

De Belastingdienst heeft nu toegezegd dat zij de 
‘procedure massaal bezwaar’ voor bezwaarschriften 
tegen aanslagen erf- en schenkbelasting zal volgen. 
Een bezwaarschrift indienen is nu dus niet meer no-
dig. Vast staat nu dat als de Belastingdienst de zaak 
bij de rechter verliest, óók de aanslagen worden 
herzien van belastingplichtigen die geen bezwaar 
hebben ingediend. Helaas is dat weer beperkt tot 
aanslagen die op 23 oktober 2012 nog niet defini-
tief vaststonden. Hoe dit zal aflopen is moeilijk te 
voorspellen. Afwachten dus.

Oldtimers
De huidige regering studeert op een regeling voor 
oldtimers waarbij mensen die een oldtimer dage-
lijks gebruiken ‘normaal’ motorrijtuigenbelasting 
gaan betalen. Voor de echte liefhebbers zou er dan 
mogelijk een soort strippenkaart komen waarbij 
met een oldtimer een aantal dagen per jaar belas-
tingvrij mag worden gereden.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
Starters op de woningmarkt kunnen iets gemak-
kelijker een hypotheek krijgen omdat voortaan 
rekening mag worden gehouden met perspectief 
op een inkomensstijging. De verwachte inkomens-
stijging moet blijken uit objectieve informatie en 
moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. 
De eis dat de stijging binnen zes maanden moest 
plaatsvinden is komen te vervallen.

Auto van de zaak en privé-kilometers
De staatssecretaris van Financiën denkt erover om 
de bijtelling privégebruik auto aan te passen, omdat 
hij de regeling nu onrechtvaardig vindt. Het maakt 
nu namelijk niets uit of iemand 501 privé-kilometers 
per jaar rijdt of 10.000. Ook de grens van 500 kilo-
meter is te hard. Onder de 500 kilometer privé geen 
bijtelling en daarboven volledige bijtelling. Het liefst 
ziet hij een bijtelling in oplopende stapjes, zodat ie-
mand met veel privékilometers meer moet betalen 
dan iemand die maar weinig privé rijdt. 

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor even tue le (druk)fouten en 
on vol le dig he den niet wor den ingestaan en aan vaar den de au teurs, de redactie, de uitgever en 
Maas Fiscalisten deswege geen aan spra ke lijk heid.
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Kantoornieuws
Op zoek naar een belastingadviseur die van alle markten thuis is? Maas Fiscalisten 
optimaliseert de fiscale gezondheid van uw onderneming of vermogenspositie. 
Het complete fiscale traject wordt van A tot Z door ons overzien en voor u in 
begrijpelijke taal in beeld gebracht. Wij weten uitstekend de weg in de jungle 
van belastingwetten en regelgeving. 

Wij zorgen ervoor dat ú niet meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk is. 
Maas Fiscalisten is daarom dé gesprekspartner en vertrouwenspersoon van de 
ondernemer en de vermogende particulier. Het gaat om de juiste zet op het juiste 
moment en vooruitzien. Belastingadvies is net een potje schaken! 

Wanneer heeft u eigenlijk een belastingadviseur nodig?

� Start van een onderneming
� Keuze eenmanszaak, vof, maatschap of BV
� Fiscale eenheid
� Herstructurering bestaande ondernemingen
� Koop/verkoop onderneming of aandelen, bedrijfsopvolging tijdens leven of 

na uw overlijden, fusies en (ruzie)splitsingen
� Financiering
� Vermogensplanning bij leven of overlijden
� Financiële planning huwelijk, scheiding, pensioen
� Leuke fiscale voordelen: vrijgestelde beleggingsinstelling 

(VBI), innovatiebox (slechts 5% vennootschapsbelasting), 
familieleningen, hypotheek van eigen BV, etc.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.maasfiscalisten.nl. Bel 
gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Maas Fiscalisten kenmerkt 
zich door persoonlijke aandacht voor u als ondernemer. 

Adreswijziging / extra exemplaren
Mocht uw adres onjuist zijn of wilt u extra exemplaren ontvangen, bericht u ons 
dan even?
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