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1
KORT TELEFONISCH UITSTEL VOOR
ONDERNEMERS

Ondernemers kunnen met ingang van
1 januari 2013 kort telefonisch uitstel
van betaling krijgen. Het uitstel bedraagt
maximaal 4 maanden na de laatste
vervaldag van de aanslag. Er is dan wel
invorderingsrente verschuldigd.
Voorwaarden
• Voor alle belastingaanslagen kan kort
telefonisch uitstel worden verkregen,
maar niet voor een voorlopige aanslag.
De voorlopige aanslag mag immers in
termijnen worden betaald. Een voorlopige aanslag die is opgelegd na
31 oktober van het jaar waarop de
aanslag betrekking heeft, moet in
1 termijn worden betaald. Hiervoor
kan wel kort telefonisch uitstel worden
gevraagd.
• De totale openstaande belastingschuld
is minder dan 20.000 euro. Een
toeslagschuld of een belastingschuld
waarvoor uitstel van betaling is verleend in verband met bezwaar telt niet
mee bij deze berekening.
• Er is geen dwangbevel uitgevaardigd
voor een openstaande belastingschuld.
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Is dat wel het geval, dan kan bij de
Ontvanger een verzoek om kortlopend
uitstel worden ingediend.
• De afgelopen 2 tijdvakken zijn de
aangiften omzetbelasting en loonheffingen op tijd gedaan.
• In de openstaande schuld is geen vergrijpboete opgenomen.
• Wordt kort telefonisch uitstel gevraagd
voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan moeten de
aangiften de afgelopen 2 tijdvakken
hiervoor op tijd zijn gedaan.

Let op!
• U krijgt geen kort telefonisch uitstel voor
toeslagschulden.
• Doet u naast uw verzoek om telefonisch uitstel ook een melding van betalingsonmacht,
dan verleent de BelastingTelefoon u geen
uitstel. U moet hiervoor een melding betalingsonmacht doen.

2
KORTING VOOR GROENE
BELEGGINGEN

Per 1 januari 2013 is er uitsluitend nog
een heffingskorting voor de vermogensNieuws voor ondernemende ondernemers
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rendementsheffing voor de belastingplichtige met groene beleggingen. De
korting bedraagt in 2013 0,7% van het
bedrag dat daarvoor is vrijgesteld op
grond van de bepalingen in box 3. De
kortingen voor directe beleggingen in
durfkapitaal, culturele beleggingen en
sociaal-ethische beleggingen zijn per
1 januari 2013 vervallen.

3
VRIJSTELLING GROENE BELEGGINGEN

Van de vermogensrendementsheffing
zijn vrijgesteld groene beleggingen tot
een gezamenlijk maximum van 56.420
euro. Groene beleggingen zijn
beleggingen in fiscaal erkende groene
fondsen. Indien u het hele jaar dezelfde
fiscale partner hebt, dan geldt een
gezamenlijke vrijstelling voor groene
beleggingen van 112.840 euro.

4
HYPOTHEEKRENTEAFTREK

Met ingang van 1 januari 2013 geldt
de hypotheekrenteaftrek alleen voor
hypotheken met een ten minste annuïtair

aflossingsschema van 30 jaar. Wel is
voorzien in eerbiediging van bestaande
leningen.
Voor mensen die op 31 december 2012
een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, blijft de hypotheekrente
aftrekbaar ook al wordt op de
betreffende lening niet afgelost. Dit
geldt ook indien zij in of na 2013 deze
lening oversluiten.
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VERHUISREGELING HYPOTHEEKRENTEAFTREK

De maximale termijn voor behoud van
hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de
voormalige eigen woning is 3 jaar. Die
termijn geldt tot en met het belastingjaar
2013. Dit betekent dat als de woning in
2010 te koop is gezet, voor die woning
nog recht op hypotheekrenteaftrek
bestaat in 2013.
De maximale termijn voor het verkrijgen
van hypotheekrenteaftrek voor de nog
leegstaande toekomstige eigen woning
(bijvoorbeeld in aanbouw) is ook 3 jaar.
Ook dat geldt voor het belastingjaar
2013. Dit betekent dat in 2013 recht op
hypotheekrenteaftrek bestaat voor een
leegstaande woning die uiterlijk in 2016
de eigen woning (hoofdverblijf) zal
worden.

6
HERLEVEN HYPOTHEEKRENTEAFTREK VOORMALIGE EIGEN
WONING NA TIJDELIJKE VERHUUR

Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande
voormalige eigen woning herleven na
een periode van tijdelijke verhuur. De
hypotheekrente kan na de verhuur nog
worden afgetrokken tot maximaal de
resterende termijn van de verhuisregeling. Dat de hypotheekrenteaftrek kan
herleven na tijdelijke verhuur van de
voormalige eigen woning geldt tot en
met het jaar 2013.
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7
AFTREK RENTE FINANCIERING
RESTSCHULD

Met ingang van 1 januari 2013 kunt u
ook aftrek krijgen van rente die u betaalt
op een schuld die u heeft als gevolg van
een restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 1 januari 2018. Een
restschuld ontstaat indien de verkoopprijs van de woning lager ligt dan de op
de woning rustende eigenwoningschuld.
Deze aftrek kunt ook krijgen indien u
geen eigen woning meer heeft. De aftrek
geldt voor een periode van 10 jaar na
het moment van het ontstaan van de
restschuld.

8
GIFTENAFTREK 2012 EN 2013

Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan
aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Aftrek is alleen mogelijk
als de bedoelde instellingen door de
Belastingdienst als ANBI zijn aangemerkt. Vereist wordt dat de instelling
is gevestigd in lidstaten van de EU, de
Nederlandse Antillen, Aruba. De lijst
met aangewezen instellingen is te vinden
op www.belastingdienst.nl.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze
giften moeten wel in een bij de notaris
opgemaakte akte zijn vastgelegd voor
een periode van ten minste 5 jaar.
Voor giften die niet in de vorm van
periodieke uitkeringen zijn gedaan (de
zogenaamde andere giften) geldt een
drempel van 60 euro of, als dat meer is,
1% van het verzamelinkomen. Tevens
geldt voor deze andere giften een
maximum van 10% van dat inkomen.
Bij partners geldt dat zij hun andere
giften en hun verzamelinkomens moeten
samenvoegen.

Let op!
Giften die de vorm hebben van het afzien
van een vergoeding van kosten voor vervoer
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per auto, anders dan per taxi, worden in
aanmerking genomen voor 0,19 euro per kilometer. Het afzien van een kostenvergoeding,
bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder
voorwaarden worden aangemerkt als aftrekbare gift.

Let op!
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als
culturele instelling kan ook in 2013 in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het
bedrag van de gedane gift. Deze extra aftrek
wordt toegepast over maximaal 5.000 euro van
de aan culturele instellingen gedane giften.
Meer informatie: daargeefjeom.nl
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OVERGANGSRECHT LEVENSLOOPREGELING PER 1 JANUARI 2013

Per 1 januari 2013 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe
deelnemers. Voor deelnemers met een
saldo van minder dan 3.000 euro op
31 december 2012 valt het tegoed vrij
aan het begin van het jaar 2013. Bij die
vrijval wordt belasting geheven over
80% van het tegoed op 31 december
2011 en worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.
Bij een tegoed van 3.000 euro of meer
op 31 december 2012 kan men tot het
jaar 2022 gebruik blijven maken van
de levensloopregeling. Vanaf het jaar
2013 vervalt de voorwaarde dat het
levenslooptegoed slechts voor verlof
opgenomen kan worden.
Indien het volledige tegoed in 2013
opgenomen wordt, wordt slechts 80%
van de waarde in het economisch verkeer van de levensloopaanspraak op
31 december 2011 in aanmerking
genomen voor de belastingheffing.
Het meerdere wordt wel volledig belast.
Bij de belastingheffing worden ook de in
het verleden opgebouwde rechten op de
levensloopverlofkorting in aanmerking
genomen.
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VITALITEITSSPAREN

Per 1 januari 2013 zou vitaliteitssparen
ingevoerd worden. Deze plannen zijn
echter gewijzigd, waardoor vitaliteitssparen niet meer in werking treedt.
Daarmee vervalt ook de mogelijkheid
van omzetten van levenslooptegoeden in
vitaliteitssparen.

11
BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK
IN 2013

Voor personenauto’s met een CO2uitstoot van niet meer dan 50 gr/km
die in de periode 1 januari 2012 tot en
met 31 december 2014 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een
0%-tarief voor de bijtelling.
Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn
aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km
CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog
geen recht op hadden, vanaf 1 januari
2012 het 0% tarief van toepassing tot
1 januari 2017.
Voor personenauto’s met een CO2uitstoot van niet meer dan 50 gr/km
die in de periode 1 januari 2014 tot en
met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een
7%-tarief voor de bijtelling.
Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)
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Het huidige onderscheid in CO2-grenzen
voor benzine en diesel verdwijnt.
De komende jaren groeien deze grenzen
langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015
wordt er geen onderscheid meer gemaakt. In de onderstaande tabel zijn
de CO2-schijfgrenzen per 1 januari 2013
en per 1 januari 2012 opgenomen.

rittenregistratie aan te tonen dat het
privégebruik niet meer dan 500 km per
jaar bedraagt.
De regeling geldt zowel voor werknemers, als voor ondernemers die voor
de inkomstenbelasting als ondernemer
aangemerkt zijn.

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling
waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012
op naam is gesteld, houden dat lagere
bijtellingspercentage in ieder geval tot
1 juli 2017. Het bijtellingspercentage
wordt daarna aangepast overeenkomstig
de dan geldende normen.
Indien de auto sinds 30 juni 2012 geen
andere eigenaar (en gebruiker) heeft
gekregen, blijft de bijtelling van 14% en
20% eeuwigdurend behouden.
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Auto’s met een 20% of 14% bijtelling
waarvan het kenteken vanaf 1 juli 2012
op naam is of wordt gesteld, houden dat
lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van
60 maanden begint op de eerste dag van
de maand die volgt op de maand waarin
het kenteken van de auto voor het eerst
op naam is gesteld. Aan het eind van die
periode wordt bekeken of de auto tegen
de dan geldende CO2-grenzen opnieuw
voor een 60 maanden periode voor een
verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.
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BESTELAUTO VAN DE ZAAK

Iemand met een bestelauto van de zaak
die deze uitsluitend zakelijk
(dus: 0 kilometer privé) gebruikt, kan
gebruik maken van de Verklaring
uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto.
Er vindt dan geen bijtelling auto van de
zaak plaats.
En er hoeft geen rittenregistratie te
worden bijgehouden. Dit is een nieuwe
regeling naast bijvoorbeeld de bestaande
mogelijkheid om met behulp van een
Nieuws voor ondernemende ondernemers

De maximale belastingvrije vergoeding
van zakelijke kilometers is 0,19 euro
per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, kan de werkgever
kiezen: er kan maximaal 0,19 euro per
kilometer belastingvrij worden vergoed,
maar in plaats daarvan mogen ook de
werkelijke reiskosten belastingvrij
worden vergoed.
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FACILITEIT EURO-6 DIESELPERSONENAUTO’S 2013

Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om Euro-6 dieselpersonenauto’s
fiscaal te stimuleren.
De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per
1 september 2015).
Deze stimulering houdt in dat in 2013
voor een Euro-6 dieselpersonenauto een
korting op de BPM geldt van 500 euro.
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TARIEVEN MRB 2013

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor auto’s zijn met
ingang van 1 januari 2013 aangepast
aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor
2013 is 2,2%.
De MRB voor motoren is met ingang
van 1 januari 2013 met 12% verhoogd.
Het tarief voor een motor bedraagt dientengevolge vanaf 1 januari 2013 23,24
euro.
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VRIJSTELLING ZEER ZUINIGE
AUTO’S IN MRB

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige
auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor
zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Vanaf 2014 zal de MRB hierdoor
alleen nog op gewicht gebaseerd zijn.
Tot 1 januari 2014 gelden de huidige
CO2-grenzen voor de vrijstelling in de
MRB voor zeer zuinige auto’s (benzine
110 gr/km, diesel 95 gr/km).
Personenauto’s met een CO2-uitstoot
van niet meer dan 50 gr/km zullen tot
en met 2015 worden vrijgesteld. Deze
vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie
zeer zuinige auto’s te stimuleren.
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VRIJSTELLING OLDTIMERS IN MRB

Volgens het Regeerakkoord komt de
oldtimervrijstelling per 1 januari 2014
te vervallen, waarbij gezocht wordt naar
de mogelijkheid om het rijdend cultureel
erfgoed te ontzien. In 2013 is de vrijstelling voor oldtimers nog van kracht.
Alle auto’s die op 31 december 2011 al
25 jaar of ouder waren (eerste toelating
vóór 1 januari 1987), blijven ook in
2013 vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en hoeven geen brandstoftoeslag te betalen. Oldtimers met een
eerste toelating van 1 januari 1987 of

Colofon
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.
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later zijn alleen nog vrijgesteld van de
MRB. Voor oldtimers op diesel of LPG
moet wel de zogenaamde brandstoftoeslag worden betaald.
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SOCIALE VERZEKERINGEN PER
1 JANUARI 2013

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW,
WIA, WAO en Wajong zijn vanaf
1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen worden doorgevoerd omdat
de uitkeringen zijn gekoppeld aan het
wettelijk minimumloon. Het minimumloon is gestegen van 1.456,20 euro naar
1.469,40 euro bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen effect op
de uitkeringen.
De cumulatie van fiscale maatregelen
heeft gevolgen voor de uitkeringen die
zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. De netto-uitkering van AOW’ers
zal tussen de 10 euro en de 20 euro per
maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is,
hangt af van de persoonlijke situatie.
De netto-uitkering van een alleenstaande
AOW’er gaat bijvoorbeeld met 20 euro
omhoog naar 997,02 euro per maand.
Echtparen waarvan beide partners
AOW-gerechtigd zijn, krijgen in totaal
netto bijna 20 euro per maand erbij. Hun
gezamenlijke netto-uitkering komt dan
uit op 1.362,82 euro per maand. Dat is
exclusief vakantietoeslag.
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BIJSTANDSUITKERINGEN, IOAW EN
IOAZ PER 1 JANUARI 2013

De bijstandsuitkeringen zijn per
1 januari 2013 gewijzigd als gevolg
van de koppeling aan de lonen en doorwerking van fiscale maatregelen.
De hoogte van de bijstandsuitkering
voor (echt)paren in de leeftijd vanaf 21
jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd,
bedraagt met ingang van 1 januari
1.321,96 euro netto per maand, inclusief
het vakantiegeld. De bijstandsuitkering
voor alleenstaanden tussen de 21 jaar en
de pensioengerechtigde leeftijd bedraagt
660,98 euro netto per maand. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari
2013 925,37 euro netto per maand.
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
kunnen in aanmerking komen voor een
toeslag van maximaal 264,39 euro per
maand, indien zij geen (woon)kosten
kunnen delen met een ander.
In de bijstandsuitkeringen is een
vakantieuitkering begrepen van 5%
van die uitkering. De Aanvullende
inkomensvoorziening ouderen (Aio)
bedraagt voor (echt)paren 1.397,30 euro
netto per maand inclusief vakantiegeld
en voor een alleenstaande 1.015,16 euro
per maand.
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