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Beste lezer,
Sinds juni dit jaar zijn wij ook op
‘social media’ zeer actief.
Via twitter, facebook en linkedIn versturen wij dagelijks relevante fiscale
tips, financieel nieuws, uitnodigingen
voor vakinhoudelijke bijeenkomsten,
netwerkborrels enz. Dit leverde ons
vorige maand een plek op in “de twitter accountancy top 10”. Wij nodigen
u dan ook van harte uit om ons te
gaan volgen, als u dit nog niet doet.
Maandelijks organiseren wij bij ons
op kantoor en bij ‘de Prael’
(www.deprael.nl) evenementen en
seminars. Bekijk het komende
programma op www.probaat.nl
onder ‘high lights’. Bij persberichten
& publicaties treft u onder andere
de reeds verzorgde seminars aan ter
illustratie van wat we zoal bieden.
Meldt u zich gerust aan bij ons
netwerk.
Wij proberen naast een goede
accountant ook een volwaardige
partner voor onze klanten te zijn,
ook door hen in contact te brengen
met interessante zakenrelaties.
Diverse PROBAAT-klanten betekenen
dan ook al meer voor elkaar. Wellicht
ten overvloede: voor deze extra’s
wordt niets berekend. Wij geloven
namelijk in een goed relatienetwerk.
Rest ons niet meer dan u fijne
feestdagen en een goed uiteinde
toe te wensen!
Hartelijke groet, team Probaat.

Zorg voor
administratie
vakantiedagen
in 2012

Als werkgever krijgt u in 2012 te
maken met de nieuwe ‘vakantiedagenwet’ in. Deze nieuwe wet
houdt onder meer in dat wettelijke
vakantiedagen vervallen binnen
zes maanden na het kalenderjaar
waarin de dagen zijn opgebouwd.

Dit betekent ook dat u moet gaan bijhouden wanneer een vakantiedag is opgebouwd en wat vervolgens de vervaldatum of verjaringsdatum van deze vakantiedag is. Op grond van de vervaltermijn van zes maanden na het opbouwjaar
worden in beginsel de wettelijke dagen als eerste opgenomen.
Pas daarna volgen de bovenwettelijke dagen, tenzij deze bovenwettelijke
vakantiedagen eerder komen te verjaren. Zowel bovenwettelijke vakantiedagen
als wettelijk vakantiedagen die voor 2012 zijn opgebouwd vallen nog onder de
oude regeling en vervallen na vijf jaar.
Voor meer info over deze nieuwe wet kunt u ons ook bellen of mailen.
Ook dit jaar kwamen Sint en Piet weer langs op ons kantoor aan de Sarphatistraat. Het wordt ieder jaar
duurder voor Sinterklaas want we hebben een "vruchtbare organisatie" op meerdere fronten :-)

Varia eindejaarstips

Eigen woning:
Betaal uw rente vooruit

Investeringsaftrek
Als u in 2011 meer dan € 2.200 investeert in bedrijfsmiddelen heeft u recht
op investeringsaftrek. De aftrek is 28% van het bedrag aan investeringen.
Vanaf 2011 levert een investering boven de € 54.324 geen extra investeringsaftrek (meer) op. De maximale investeringsaftrek is € 15.211. Bij investeringen
boven € 100.600 wordt de investeringsaftrek stapsgewijs verminderd. Als u
investeringen boven dit bedrag kunt uitstellen tot 2012 geniet dit uiteraard
de voorkeur. Geplande investeringen in 2012 naar 2011 halen om de drempel
van € 2.200 te halen levert ook een fiscaal voordeel op.

In 2011 kunt u een hoger bedrag
aan hypotheekrente opvoeren,
indien u maximaal zes maanden
rente vooruitbetaalt.

Let op! Er zijn ook bepaalde bedrijfsmiddelen waarvoor geen investeringsaftrek
kan worden geclaimd. Ga na of u het verschuiven van een investering fiscaal
voordeel kan opleveren. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Ook kan het schuiven met inkomen
voordeel opleveren voor de toeslagen 2011, die worden vastgesteld
op basis van het belastbaar
inkomen over 2011.

Zo kunt u wellicht een hogere
belastingbesparing realiseren
wanneer uw inkomen in 2011 naar
verwachting hoger is dan in 2012.

In de Waag op de Nieuwmarkt >

Controleer uw toeslagen 2012
De Belastingdienst is begonnen met
het verzenden van de berichten over
de toeslagen 2012 (huurtoeslag,
zorgtoeslag, kindgebonden budget
en kinderopvangtoeslag). Het is belangrijk deze berichten zorgvuldig te
(laten) controleren. Deze toeslagen
zijn immers inkomensafhankelijk.
Wanneer de Belastingdienst uitgaat
van een te laag inkomen, het inkomen wordt op basis van gegevens uit
het verleden geschat, kunnen de aan
u uitbetaalde toeslagen op jaarbasis
te hoog zijn. Dit geld moet u dan
weer terug betalen.
Is de fiscus uitgegaan van onjuiste
gegevens, dan kunt u op
www.toeslagen.nl programma’s
downloaden waarmee u de gegevens
kunt aanpassen. Of u kunt contact
opnemen met uw contactpersoon
bij Probaat.

verzorgden we 27 oktober j.l. een
sessie over alle mogelijkheden
met internetboekhouden.

Betaal uw lijfrentepremie 2011 uiterlijk 31 december!
Wilt u in 2011 nog gebruikmaken van de aftrek voor lijfrentepremie?
Betaal deze dan ook in 2011. Vanaf 2012 is het niet meer mogelijk
om de eventueel na 31 december 2011 betaalde lijfrentepremie
alsnog in 2011 als aftrekpost te claimen.
Controleer uw lijfrentepolis op de vervaldatum van uw jaarpremie.
Wijzig - indien nodig - de Premievervaldatum.

< Tijdens ons seminar “online zakendoen”
op 29 september j.l. werden we blij verrast
door de directie van nu.nl.
Deze gedreven ondernemers verzorgden
de aftrap van de middag met een interessant
betoog over de succesfactoren van deze
onderneming.

Privégebruik auto
De wettelijke regeling voor de btw
privé gebruik auto is per 1 juli 2011
helemaal veranderd. De correctie btw
privé gebruik moet u aangeven bij de
laatste aangifte van het jaar. Over 2011

Schaf vóór 1 juli 2012
een zuinige (lease)auto aan

dient u het eerste halfjaar conform de
oude regeling aan te geven. (Waarbij
wij aanraden om tegen dit bedrag bezwaar in te dienen, binnen zes weken
nadat u de aanslag betaald heeft).

Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s gewijzigd. De aan de

Over het tweede halfjaar zijn er afhan-

bijtelling gekoppelde CO2-waarden worden verder aangescherpt, waar-

kelijk van de omstandigheden meer-

door auto’s minder snel in aanmerkingen komen voor een lagere bijtelling.

dere mogelijkheden.

Als u vijf jaar lang met zekerheid wilt profiteren van de lage bijtelling
van 14% of 20% dan moet de desbetreffende auto voor 1 juli 2012 voor
het eerst op naam zijn gesteld en onafgebroken vóór en vanaf 1 juli
2012 ter beschikking staan. Zolang de auto maar niet van eigenaar
verandert of aan dezelfde persoon ter beschikking blijft staan, blijft de
lagere bijtelling van toepassing.

De staatssecretaris stelt in ieder
geval akkoord te zijn met een
aangifte op jaarbasis van 2,7% over
de cataloguswaarde. Per belastingplichtige moet bekeken worden welke
methode fiscaal het meest gunstigs
is. Als u hierover vragen heeft, dan
kunt u deze stellen aan onze medewerkers.

Houdt u er wel rekening mee dat het ‘op kenteken zetten van een auto’
enige tijd kan duren. Zorg er dus voor dat u uw auto vóór 1 juli 2012 op
kenteken krijgt. De regeling is overigens complex van aard en bevat
diverse bijzondere bepalingen die in uw specifieke geval wel of niet van
toepassing kunnen zijn. Voor vragen kunt u bij ons terecht.

Wekelijkse ondernemersborrel
Veel PROBAAT-relaties zijn inmiddels lid geworden van het Gelagh
van de Prael en de wekelijkse ondernemersborrel op vrijdagmiddag
is nu al berucht! Zie voor meer informatie:
http://www.probaat.nl/nieuwsbrief/Nieuwsbrief_juli2011.pdf.
Het zou leuk zijn als u zich ook aanmeldt: U steunt er de charitatieve doelstellingen van de stichting mee, krijgt volop netwerkmogelijkheden en ervaart
gezelligheid! En dat alles voor meer dan redelijke tarieven.

Uw onderneming kan volgend jaar op een belastingvoordeel rekenen als deze
investeert in innovatieve producten en diensten. Op deze manier betaalt de

Research &
Development
aftrek in 2012

overheid mee aan een deel van de kosten die uw onderneming maakt voor
Research & Development (R&D). Het gaat dan wel om andere kosten dan
loonkosten, want die worden al deels gesubsidieerd via de aftrek voor speuren ontwikkelingswerk (S&O).

Naast een subsidie voor de S&Oloonkosten kan de onderneming ook
gaan rekenen op een fiscaal voordeel
in de vorm van een R&D Aftrek.
Deze subsidie wordt vastgesteld door
agentschap NL. Er wordt in een zogenaamde 'Research & Development
Aftrek beschikking' een percentage
vastgesteld, voor 2012 is dit percentage 40%. Voor de kosten die worden
besteed aan Research & Development,
met uitzondering van loonkosten
en investeringen, mag 40% extra
worden afgetrokken van de winst in
de belastingaangifte.

Voorbeeld: Er is in totaal aan kosten
besteed aan Research & Development € 1000. Hier zijn geen loonkosten of investeringen bij. Voor deze
kosten mag in totaal € 1.400 worden
afgetrokken in de belastingaangifte.
De extra € 400 is de subsidie voor
Research & Development. Bedrijven
moeten bij agentschap NL de
beschikking aanvragen.
In 2012 is er een budget beschikbaar
van € 250 miljoen, wat oploopt naar
€ 500 miljoen in 2014!

< 22 september j.l. organiseerden wij een seminar over bedrijfsverkoop of
-aankoop. Er is gesproken over wat er bij dergelijke operaties allemaal
komt kijken. De opkomst? Ruim 40 geïnteresseerden!
Zie voor meer info: http://www.probaat.nl/nieuwsbericht.asp?id=88
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Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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