
Let op, nieuwe regels  
fiscaal partnerschap
Woont u ongehuwd samen? Dan 

kon u tot begin dit jaar kiezen voor 

fiscaal partnerschap. De regels zijn 

echter gewijzigd. Vanaf 2011 zijn 

er aan fiscaal partnerschap een 

aantal voorwaarden verbonden. 

Houd hier rekening mee.  

Ongehuwd samenwonenden die allebei 
op hetzelfde woonadres in de gemeente-
lijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA) staan ingeschreven, zijn vanaf 2011 
pas fiscale partners als aan één of meer 
van de volgende voorwaarden wordt vol-
daan: 
• zij hebben een notarieel samenlevings-

contract gesloten; 
• zij hebben samen een kind; 
• één van de partners heeft een kind en de 

ander heeft dit kind erkend; 
• zij zijn als partners aangemeld voor een 

pensioenregeling; 
• zij zijn allebei eigenaar van de woning 

die het hoofdverblijf is. 
Ongehuwd samenwonenden kunnen in de 
aangifte inkomstenbelasting over 2011 niet 
meer kiezen voor fiscaal partnerschap. Als 

zij aan de voorwaarden voldoen zijn zij fis-
caal partners. Voldoen zij niet aan de voor-
waarden, dan zijn zij geen fiscaal partners.

Partnerregeling
Het fiscaal partnerschap begint op het mo-
ment dat de partners allebei op hetzelfde 
woonadres staan ingeschreven bij de  
gemeente en daarbij aan één of meer van 
de genoemde voorwaarden voldoen. Zijn 
twee mensen niet het hele jaar getrouwd 
of voldoen zij niet het hele jaar aan de 
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voorwaarden voor fiscaal partnerschap 
en staan zij bovendien niet het hele jaar 
ingeschreven op hetzelfde adres? Dan 
zijn zij maar een gedeelte van het jaar 
fiscale partners. In dat jaar kunnen zij 
voor de verdeling van inkomsten en 
aftrekposten in de aangifte inkomsten-
belasting er alsnog voor kiezen om het 
hele jaar als fiscale partner te worden 
beschouwd. Voldoen twee mensen eind 
van het jaar aan één van de voorwaar-
den en stonden zij al het hele jaar op 
hetzelfde woonadres ingeschreven, dan 
zijn zij heel het jaar fiscaal partner.

Echtscheiding
Voor gehuwden is de belangrijkste veran-
dering dat het fiscaal partnerschap niet  

langer eindigt bij ‘duurzaam gescheiden  
leven’. Het fiscaal partnerschap eindigt 
nu als de twee personen niet meer op  

hetzelfde woonadres staan ingeschreven  
en zij bovendien een verzoek tot echt-
scheiding of scheiding van tafel en bed 
hebben ingediend. Dit kan ongewenste 
gevolgen hebben voor de zogenoemde 

scheidingsregeling in de inkomstenbe-
lasting. Die regelt dat als een van de 
partners vertrekt en de ander in het huis  
blijft wonen, de vertrekkende partner 
nog maximaal twee jaar hypotheek-
rente kan aftrekken. Het zag er naar uit 
dat deze regeling zou gelden vanaf het 
moment dat het echtscheidingsverzoek 
is ingediend, maar er is alsnog geregeld 
dat in dit geval het moment bepalend 
blijft waarop de partners duurzaam 
gescheiden gaan leven. Maar let op, 
bent u langer dan twee jaar uit elkaar, 
maar (nog) niet formeel gescheiden? In  
dat geval kan maar voor één woning  
hypotheekrenteaftrek worden geclaimd. 
De echtscheidingsregeling is dan niet  
langer van toepassing. 

Vervolg van voorpagina

‘Dien uw aangifte op tijd in  
om boete te voorkomen’

‘Keuzemogelijkheid 
voor fiscaal 

partnerschap is 
vervallen’

Aangifte 2010 staat voor de deur 
De uitnodiging tot het doen van aangifte 

inkomstenbelasting over het jaar 2010 is 

onlangs op de mat gevallen. Dient u de 

aangifte vóór 1 april 2011 in, dan krijgt u van de 

Belastingdienst vóór 1 juli de belastingteruggaaf 

gestort. Als u daar recht op hebt, uiteraard. 

Dit jaar is het nog belangrijker dan voorgaande jaren de aan-
gifte op tijd in te dienen en tijdig te betalen. Sinds begin van 
dit jaar is namelijk een verzuimboete geïntroduceerd voor 
het niet (tijdig) betalen van de aanslagbelastingen, zoals  
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk-  

en erfbelasting. En 
doet u te laat aan-
gifte, dan krijgt u te 
maken met een ver-
zuimboete die per  
1 januari 2011 is 
verhoogd. De boete 
kan nu oplopen tot 
maximaal c 4.920, 
de standaardboete 
bedraagt c 226. Een 
andere reden om op 
tijd aangifte te doen, 

is het jaarlijkse controlethema van de Belastingdienst.  
Ieder jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan 
een specifiek onderwerp en dit jaar is dat het tijdig indienen 
van de aangifte. Bovendien wordt extra aandacht besteed 
aan onterecht privégebruik van de auto van de zaak. We 
adviseren u hier rekening mee te houden bij het invullen 
van uw aangifte.

Partners
Alleen in de aangifte over het jaar 2010 kan nog voor  
fiscaal partnerschap worden gekozen (de wijzigingen zoals 
beschreven op de voorpagina gelden vanaf 1 januari 2011). 
Dit kan voordelen hebben in de aangifte inkomstenbelas-
ting. Fiscaal partners mogen voor bepaalde inkomsten en  
aftrekposten namelijk zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft 
in de aangifte. Het saldo van bijvoorbeeld de aftrek eigen 
woning kan onderling verdeeld worden. Het maakt niet uit 
welke verdeling er wordt gemaakt, als het totaal maar 100% 
is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld 
de kosten aftrekken. Zo kan het grootste belastingvoordeel 
worden bereikt. Uw RB-adviseur kan u uiteraard van dienst 
zijn bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. 

Let op:
vóór 1 april
aangifte doen!
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‘Hoge Raad moet 
eindoordeel vellen’

Thuis lunchen was woon-werkverkeer

Als een werknemer met een auto van 
de zaak op jaarbasis minder dan 500 
privékilometers rijdt, hoeft onder 
voorwaarden geen bijtelling plaats te 
vinden bij het loon, of in geval van 
een ondernemer geen bijtelling bij de 
winst uit onderneming. Maar wanneer 
is sprake van zakelijke kilometers? On-
langs heeft Hof Arnhem in dit verband 
aangegeven dat de gereden kilometers 

voor woon-werkverkeer altijd zakelijk 
zijn, ook als een werknemer meer dan 
één keer per dag heen en weer rijdt van 
huis naar werk. 

Lunchrit
In deze zaak ging het om een direc-
teur-grootaandeelhouder (dga) die 
regelmatig tussen de middag van kan-
toor naar huis ging om te lunchen. 

Hij reed daardoor vaak twee keer  
per dag heen en weer. Volgens de Be-
lastingdienst kon per dag maar één 
keer sprake zijn van woon-werkverkeer,  
zodat de kilometers van de ‘lunchrit’ 
als privé werden beschouwd. Hierdoor 
overschreed de dga de grens van 500 
privékilometers en moest bijtelling 

plaatsvinden voor privégebruik van 
zijn auto van de zaak. De zaak kwam 
voor Rechtbank Arnhem, die de dga in 
het gelijk stelde. En in hoger beroep 
was Hof Arnhem het hiermee eens. De  
wet bevat namelijk geen enkele beper-
king voor het aantal keren dat iemand 
per dag heen en weer rijdt tussen zijn 
woning en zijn werkplek. De staats-
secretaris van Financiën heeft inmid-
dels beroep in cassatie aangetekend, 
omdat hij het oneens is met de rechter. 
Het is dus afwachten wat het oordeel 
van de Hoge Raad zal zijn. Wij houden 
u uiteraard op de hoogte. 

De meeste Nederlanders hebben geen goed overzicht van het pensioen 
dat zij in de jaren hebben opgebouwd. Dit kan zijn doordat zij bijvoorbeeld 
bij verschillende werkgevers aan allerlei pensioenregelingen hebben mee-
gedaan en daardoor bij diverse uitvoerders pensioenaanspraken hebben 
opgebouwd. Als antwoord hierop kan iedereen sinds kort op de website 
www.mijnpensioenoverzicht.nl snel en eenvoudig inzicht krijgen in zijn of 
haar opgebouwde aanspraken op pensioen en aow. Het is de bedoeling 
dat door de website meer Nederlanders weten hoeveel pensioen en aow zij 
nu eigenlijk hebben opgebouwd. Wilt u de nieuwe website gebruiken, dan 
moet u inloggen met uw DigiD.  

Pensioenopbouw overzichtelijker door komst website

let op!

tip

advies

up to date

Kilometers die een werknemer maakt om thuis te lunchen,  

zijn volgens de heersende leer bij de Belastingdienst geen  

woon-werkkilometers, maar privékilometers. Maar de rechter  

gaf de Belastingdienst onlangs ongelijk in dit standpunt. 
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‘Tijdelijk 75% willekeurig afschrijven  
op milieubedrijfsmiddelen’

Kortere 
termijn voor 
ambtshalve 
teruggaaf 

De termijn waarbinnen iemand 

aanspraak kan maken op een 

ambtshalve vermindering of 

teruggaaf is sinds begin van dit 

jaar verkort van zeven naar vijf 

jaar. 

De Belastingdienst kan op verzoek 
of op eigen initiatief een ambtshalve  
vermindering of teruggaaf verlenen 
als u als belanghebbende daarvoor 
redelijkerwijs in aanmerking komt. 
De termijn waarbinnen iemand aan-
spraak kan maken op een ambtshalve 
vermindering of teruggaaf bedraagt 
vanaf 1 januari 2011 voor alle belas-
tingen vijf jaar. Dit geldt ook voor 
de volksverzekeringen en werkne-
mersverzekeringen. Onder de oude 
regeling die bij besluit was geregeld, 
bedroeg deze termijn voor de aanslag-
belastingen (zoals de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting) nog zeven 
jaar na het einde van het kalenderjaar 
en voor aangiftebelastingen (zoals de 
btw en loonbelasting) vijf jaar. 

Vijf jaar
De termijnverkorting geldt in beginsel 
voor verzoeken die op of na 1 januari 
2011 zijn ingediend. Voor verzoeken 
die uiterlijk 31 maart 2011 worden inge-
diend, blijft de termijn van zeven jaar 
gelden als die termijn onder de oude 
regeling ook van toepassing zou zijn 
geweest. In bepaalde bijzondere situ-
aties kan een afwijkende regeling van 
toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn als een beroep wordt  
gedaan op een belastingverdrag. 

Vamil, MIA en EIA  
tijdelijk versoberd

De EIA is vanaf 2011 verlaagd van 
44% naar 41,5% voor investeringen 
in energiezuinige bedrijfsmiddelen. 
De percentages voor de MIA zijn ook 
verlaagd: vanaf 2011 bedraagt deze 
13,5%, 27% en 36% (in plaats van 
15%, 30% en 40%). Deze maatregel 
heeft een tijdelijk karakter en duurt 
drie jaar, dus tot 2014. Daarna gelden  
voor alle regelingen weer de hogere 
percentages. 

Vamil
Tot 1 januari 2011 mocht een milieu-
investering onder voorwaarden al in  
het jaar van aanschaf voor 100%  
worden afgeschreven. Vanaf 2011 is 
dit tijdelijk (drie jaren) verlaagd naar 
75%. De resterende 25% moet vol-
gens het reguliere afschrijfsysteem 
over de jaren worden verdeeld. De 
investering moet dus worden opge-
knipt. In het jaar waarin deze twee  
delen samenlopen, is het af te schrijven  
bedrag de som van beide delen. Stel 
dat in 2011 wordt geïnvesteerd in een 
milieubedrijfsmiddel en dat norma-
liter in vijf jaar zonder restwaarde 
wordt afgeschreven. In 2011 wordt  
gebruikgemaakt van de Vamil van 
75%. In 2011 mag dan 80% worden 
afgeschreven (75% willekeurig en 5% 

regulier) en in de jaren 2012 tot en 
met 2015 ieder jaar 5% regulier.

Energielijst
Overigens zijn onlangs de Energie- en 
Milieulijst 2011 gepubliceerd. Hierop 
kunt u terugvinden welke investe-
ringen voor de fiscale faciliteiten in 
aanmerking komen. Bovendien werd  
bekend dat ondernemingen die gebruik 
willen maken van de MIA of Vamil 

hiervoor binnenkort geen papieren 
aanvraag meer hoeven in te dienen. 
De aanvraag kan straks ook elektro-
nisch worden ingediend. Wanneer dit 
precies zal zijn, is nog niet bekend. 

De regelingen voor willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (Vamil-regeling), de milieu-investeringsaftrek 

(MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) zijn tijdelijk 

beperkt. Zo mag een ondernemer die in 2011 investeert in 

een milieubedrijfsmiddel voor willekeurige afschrijving deze 

investering niet meer meteen volledig afschrijven, maar 

slechts voor 75%.
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Resultaat vóór voorperiode?  
Toe te rekenen aan oprichter bv 
Als een bv in oprichting (bv i.o.) is, is sprake 

van een voorperiode. Daaraan vooraf gaat nog 

de voor-voorperiode. Deze kan niet te lang 

duren. De Hoge Raad oordeelde onlangs in 

een zaak waarin deze periode jaren duurde, dat 

het resultaat dat destijds werd behaald, moest 

worden toegerekend aan de oprichter van de bv.

Bij een ruisende inbreng van een onderneming in een bv 
kan de Belastingdienst na schriftelijk verzoek terugwer-
kende kracht toekennen aan een voorovereenkomst. Deze 
terugwerkende kracht kan maximaal leiden tot een voor-
voorperiode van drie maanden en daarbij moet wel aan een 
aantal voorwaarden zijn voldaan. Bij een geruisloze inbreng 
is de termijn van de voor-voorperiode langer, namelijk  
negen maanden. Bij een geruisloze inbreng geldt echter wel 
de extra voorwaarde dat het overgangstijdstip aansluit bij 
een volledig boekjaar. Dus in het geval de overeenkomst in 
september wordt geregistreerd, kan een voor-voorperiode 
gelden van negen maanden. 

Inschrijving
In de zaak waar de Hoge Raad zich onlangs over boog ging 
het om een vrouw die sinds oktober 1998 een onderneming 
had, die zij in de vorm van een bv wilde gaan drijven. De on-
derneming trad stelselmatig als bv i.o. naar buiten, maar de 
bv i.o. werd desondanks pas in december 2000 ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel (KvK). In september 2002 
werd de bv daadwerkelijk opgericht. Al sinds het begin in 
1998 behaalde de onderneming een positief resultaat. Na 
een boekenonderzoek bij de vrouw belastte de inspecteur 

dit als winst uit onderneming in de inkomstenbelasting. 
Volgens de inspecteur kon dit resultaat niet aan de bv wor-
den toegerekend. De vrouw ging in beroep. 

Niet aannemelijk
Zowel Rechtbank Breda als Hof Den Bosch oordeelde 
dat er geen sprake kon zijn van belastingplicht voor de  
vennootschapsbelasting, zolang de voorovereenkomst tot  
oprichting van de bv nog niet was gesloten. De vrouw 
stelde dat zij de voorovereenkomst al op 1 oktober 1998 
had getekend, maar dit kon zij volgens het hof niet aanne-
melijk maken. Zij had dan wel een intentieverklaring laten 
zien met als dagtekening 1 oktober 1998, maar hierin werd 
het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel vermeld 
dat pas in december 2000 aan de bv i.o. was toegekend. 
De voorovereenkomst moest dus later zijn opgesteld. Het 
resultaat vóór de voorperiode moest op basis van de recht-
spraak worden toegerekend aan de oprichter van de bv, in 
dit geval de vrouw. Het hof oordeelde om deze reden dat de 
inspecteur juist had gehandeld. De vrouw ging vervolgens 
in hoger beroep bij de Hoge Raad, maar die verklaarde het 
cassatieberoep zonder nadere motivering ongegrond. 

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft in 
december 2010 het fiscaal nummer van 
alle rechtspersonen en samenwerkingsver-
banden opgenomen in het Handelsregister. 
Vanaf die datum is ook het Rechtspersonen  
en Samenwerkingsverbanden Informatie 
Nummer (RSIN) uitgegeven met exact 
dezelfde nummerkenmerken. Dit RSIN 
vervangt het fiscaal nummer van de Belas-
tingdienst voor niet-natuurlijke personen.  

De wijziging betekent onder meer dat star-
tende rechtspersonen (bv’s en nv’s) en  
samenwerkingsverbanden (zoals een vof 
of maatschap) zich alleen nog hoeven in te 
schrijven bij de KvK en niet meer apart bij 
de Belastingdienst. De inspecteur ontvangt 
na de inschrijving automatisch bericht,  
vervolgens worden binnen vijf werkdagen 
de benodigde nummers voor de belastingen 
vastgesteld, zoals het btw-nummer.  

Nieuwe bv’s: niet meer melden bij Belastingdienst

let op!

tip

advies

up to date
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‘Vanaf 1 juli 19% btw betalen 
over musicalkaartje’

‘Loon over-methode 
blijft bestaan’

Btw-verhoging voor podiumkunsten
In het Belastingplan 2011 is op het allerlaatste 

moment nog een wijziging gekomen. De 

voorgestelde btw-verhoging voor theater- en 

concertkaartjes gaat namelijk pas op 1 juli in 

plaats van 1 januari 2011 in.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over het Belasting-
plan 2011 was de verhoging van het btw-tarief op podium-
kunsten van 6% naar 19% een heet hangijzer. De senaat 
dreigde het hele pakket aan belastingmaatregelen weg te 
stemmen als de staatssecretaris van Financiën niet over 
de brug zou komen. Dit gebeurde uiteindelijk in de vorm 
van een half jaar uitstel. Maar van uitstel komt geen afstel. 

Het uitstel houdt in dat kaartjes die tot 1 juli 2011 worden 
gekocht voor voorstellingen tot die datum, tegen het lage 
tarief worden belast. Als het kaartje bijvoorbeeld op 1 maart 
2011 wordt gekocht en de voorstelling is op 1 april 2011, 

dan geldt het verlaagde tarief. Als het kaartje op 1 maart 
2011 wordt gekocht en de voorstelling is op 1 juli 2011 (of 
later), dan geldt het algemene tarief. 

Kunstvoorwerpen
Voor invoer van kunstvoorwerpen en voorwerpen voor  
verzamelingen en antiquiteiten, en levering van kunstvoor-
werpen door de maker ervan of een incidentele ondernemer,  
geldt dat deze al sinds 1 januari 2011 onder het algemene 
btw-tarief van 19% vallen. Met ingang van 1 juli 2011 valt 
dus ook het verlenen van toegang tot muziek- en toneel-
uitvoeringen (bijvoorbeeld opera’s, operettes, dansen, mu-
sicals), net als lezingen en het optreden door uitvoerende 
kunstenaars, onder het algemene btw-tarief. 

let op!

tip

advies

up to date

Eenduidige loonaangifte van de baan
De invoering van de eenduidige 

loonaangifte is definitief van 

de baan. De loon in- en loon 

over-methoden blijven hierdoor 

naast elkaar bestaan.

De eenduidige loonaangifte stond al 
tijden op het programma, maar de  
invoering ervan werd steeds vooruit-
geschoven. Jarenlang was het de be-
doeling dat werkgevers in de toekomst  
uitsluitend loonaangifte zouden kunnen  
doen volgens de zogenoemde loon  
in-methode. Bij deze methode moet u 
als werkgever het loon altijd aangeven 
op het genietingsmoment. U rekent het 
loon toe aan het tijdvak waarin het loon 

aan de werknemer is betaald. Eventuele  
correcties moet u toepassen in de 
eerstvolgende loonaangifte. Daarnaast 
bestaat ook de zogenoemde loon over-
methode, die sinds 2006 onder voor-
waarden nog mag worden toegepast. 
Bij deze methode hoeft een werkgever 
een loonmutatie in een vorig tijdvak 
niet mee te nemen in de eerstvolgende 
aangifte, maar mag hij de oorspronke-
lijke aangifte voor het desbetreffende 
tijdvak corrigeren door een correctie-
bericht in te dienen.

Correctieberichten
De belangrijkste reden om de eendui-
dige loonaangifte in te voeren, was dat 
dit beter zou zijn voor het goed functio-
neren van de polisadministratie van het 

UWV. Deze instantie gebruikt de gege-
vens voor de vaststelling van de hoogte 
en duur van uitkeringen, zoals een 
WW-uitkering. Inmiddels is gebleken  

dat het UWV de correctieberichten, 
die bij het gebruik van de loon over-
methode worden ingediend, goed kan 
verwerken. Hierdoor is de eenduidige 
loonaangifte niet meer noodzakelijk en 
zijn de plannen hiervoor definitief van 
tafel. Concreet betekent dit dat werkge-
vers ook in de toekomst gebruik mogen 
maken van de loon over-methode. 
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Stappenplan identificatie werknemers

In beginsel kunt u in de volgende vijf 
stappen een nieuwe werknemer identi-
ficeren en achterhalen of deze werkne-
mer voor u mag werken:
- u vraagt de werknemer een origineel 

en geldig identiteitsbewijs te tonen;
- als de werknemer niet de Neder-

landse nationaliteit heeft, gaat u na 
of (en onder welke voorwaarden) u 
de werknemer in Nederland mag  
laten werken;

- u controleert het identiteitsbewijs;

- u controleert of het identiteitsbewijs 
behoort bij de werknemer die het 
aanbiedt;

- u maakt een kopie van het identi-
teitsbewijs en bewaart deze in uw 
administratie.

Op de nieuwe website 
www.weethoehetzit.nl kunt u meer  
lezen over de juiste identificatie van 
uw nieuwe werknemer. 

Als u als werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, 

bent u verplicht de identiteit van deze werknemer vast te stellen. 

De overheid heeft hiervoor samen met het bedrijfsleven een 

stappenplan ontwikkeld.

Controleer de  
WOZ-waarde

let op!

tip

advies

up to date

De WOZ-waarde van een woning is 
het uitgangspunt voor vele heffingen. 
Zo is deze waarde van belang voor 
het eigenwoningforfait in box 1 van 
de inkomstenbelasting, de afschrijf-
beperking voor gebouwen, de erf- en 
schenkbelasting bij woningen en het 
waarderen van een woning in box 3. 
Belangrijk genoeg dus om in de gaten 
te houden dat de gemeente de waarde  
niet te hoog vaststelt. Bent u het niet 
eens met de WOZ-waarde van uw 
eigen woning? Gaat u dan hiertegen 
in bezwaar. De afgelopen jaren zijn 
er vele beroepsprocedures over de 
WOZ-waarde geweest, waarbij de  
eigenwoningbezitter aan het langste 
eind trok. Bovendien heeft de Hoge 
Raad eind 2010 geoordeeld dat de  
bestaande regeling, dat kleine waarde-
verschillen niet leiden tot aanpassing 
van de WOZ-waarde, onrechtmatig 
is. Het bezwaar moet u binnen zes 
weken na dagtekening van het aan-
slagbiljet indienen. Uw RB-adviseur 
is u hierbij graag van dienst. 

De heffingskortingen van 1,3% voor maatschappelijke beleggingen, directe 
beleggingen in durfkapitaal (‘tante Agaath’-leningen aan startende onder-
nemers) en culturele beleggingen worden geleidelijk afgeschaft. Hier is al 
een begin mee gemaakt met ingang van 1 januari 2011. De heffingskortingen 
worden in vier stappen teruggebracht tot 0%. In 2011 bedraagt de heffings-
korting 1%, in 2012 0,7% en in 2013 0,4%. Vanaf 2014 vervallen de heffings-
kortingen en vervalt dus uw voordeel!  

Heffingskortingen voor  
beleggen vervallen
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Fiscaal Actueel

Verbouw tegen laag tarief

Vanaf 1 oktober 2010 geldt voor de  
verbouwing van woningen het lage 
btw-tarief. Dit is een tijdelijke maatre-
gel die geldt tot 1 juli 2011. Het moet 
gaan om renovatie- en herstelwerk-
zaamheden. Hieronder wordt verstaan 
het vernieuwen, vergroten, herstellen of  
vervangen en onderhouden van (delen 
van) de woning. Wilt u weten welke 
verbouwingswerkzaamheden hiervoor 
in aanmerking komen? De Belasting-
dienst heeft een lijst met voorbeelden 
gegeven waarvoor het 6%-tarief wel en 
niet geldt.  

Voorbeelden
Werkzaamheden die bijvoorbeeld onder  
het lage btw-tarief vallen, zijn onder 
meer het aanbrengen, vernieuwen of 
onderhouden van de riolering, een dak-
terras of veranda, een invalidentrap, 
boilers, geisers, cv-installaties, gas-
kachels, zonnepanelen, een badkamer, 
een toilet, een keuken, een garage of 
een schuur. Voorbeelden van werk-
zaamheden die onder het reguliere 
19%-tarief vallen, zijn het aanbrengen, 
vernieuwen en onderhouden van rol-
luiken, zonwering en dergelijke die in 
bouwkundig opzicht geen deel uitma-
ken van de woning. Ook bij zaken die 
tot de tuin behoren (omheiningen, tuin-

hekken, een voetpad of een oprit) geldt 
het 19%-tarief, evenals bij de aanleg 
van een zwembad. De lijst bevat geen 
uitputtende opsomming. Er zijn dus 
veel meer verbouwingswerkzaamheden 
die tot 1 juli aanstaande voordelig kun-
nen uitpakken voor de woningbezitter. 

Arbeidskosten
Het lage btw-tarief geldt alleen voor de 
arbeidskosten van de werkzaamheden. 
Brengt de aannemer – of bijvoorbeeld 
het klusbedrijf – één (aanneem)som 
in rekening, dan moet voor de bereke-
ning van de btw alsnog een splitsing 
plaatsvinden tussen arbeids- en mate-
riaalkosten. De ondernemer moet dan 
op basis van een vergelijking met soort-
gelijke prestaties op de markt bepalen 
welke kosten toerekenbaar zijn aan  
arbeid en welke kosten toerekenbaar zijn 
aan materiaal. Is zo’n vergelijking niet 
mogelijk, dan moet worden gesplitst 
op basis van kostprijs. Overheadkosten  
mogen naar evenredigheid worden  
verdeeld. Het moment waarop de dienst 
wordt afgerond, bepaalt of het verlaagde  
tarief mag worden toegepast op de  
arbeidskosten. De afronding moet dus 
zijn gelegen tussen 1 oktober 2010 en  
1 juli 2011. Het maakt niet uit wanneer 
de (deel)factuur wordt uitgereikt.

Onderaannemer
Wat gebeurt er als ook onderaannemers 
worden ingezet? Wanneer de dienst van 
de onderaannemer aan de hoofdaan-
nemer (bijvoorbeeld het betegelen van 
een badkamervloer) is afgerond vóór  
1 oktober, kan deze dienst niet meedoen 
in het verlaagde tarief. Als vervolgens de 
totale dienst door de hoofdaannemer 
aan de cliënt (bijvoorbeeld de complete 
renovatie van de badkamer) wordt af-
gerond in de periode na 1 oktober, kan 
de arbeidscomponent in de dienst van 
de hoofdaannemer aan de cliënt wel in 
het verlaagde tarief meedoen. Als de 
onderaannemer zelf factureert aan de 
cliënt, dan geldt het tarief dat geldt op 
het moment dat de onderaannemer de 
dienst heeft voltooid. 

Uw RB-adviseur kan u van dienst zijn 
bij het toepassen van het verlaagde  
tarief voor verbouwingen. 

Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 is een lager btw-tarief van 

toepassing op arbeidskosten bij het renoveren en herstellen van 

woningen. Het moet dan wel gaan om een woning die ouder is 

dan twee jaar nadat deze voor het eerst in gebruik is genomen. 

Kunt u hier voordeel uit halen?
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