
                                       

                                  Nieuwtjes en tips 
  
Fiscaal partnerschap 
 
Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven (GBA), zijn fiscale partners 
als aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 
-Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten. 
-Zij hebben samen een kind. 
-Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. 
-Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling. 
-Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is. 
-Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen  
  zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd.  
-Zij waren vorig jaar al fiscaal partners. 
 
Aanpassen huwelijksgoederenregime 
 
Ondernemers die hun huwelijksgoederenregime willen aanpassen, kunnen staande het 
huwelijk alsnog huwelijksvoorwaarden aangaan of die voorwaarden wijzigen. Sinds  
1 januari 2012 kan dat zonder toestemming van de rechtbank. De rechterlijke 
goedkeuring is niet meer nodig, de bevoegdheid tot het opstellen of aanpassen van 
huwelijkse voorwaarden komt geheel toe aan de notaris. Dat maakt het alsnog 
aangaan of aanpassen van huwelijksvoorwaarden een stuk gemakkelijker en 
goedkoper. Een aanpassing van het huwelijksgoederenregime kan van groot belang 
zijn, bijvoorbeeld als de ondernemer verwacht dat zijn onderneming het niet zal 
redden. 
 
Debiteur betaalt u niet (btw) 
 
Als een debiteur u niet betaalt kunt u onder omstandigheden de btw die u heeft  
afgedragen aan de Belastingdienst terugvragen. U moet hiertoe een apart verzoek 
indienen bij de Belastingdienst binnen een maand na het aangiftetijdvak waarin 
duidelijk is dat uw debiteur de factuur niet meer zal betalen. 
 
Indien u afspraken maakt met uw debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het 
zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. In geval van een lening kunt u 
geen teruggaafverzoek indienen.   
 
Termijn terugvragen buitenlandse btw 
 
Nederlandse aftrekgerechtigde ondernemers kunnen de in andere EU-landen betaalde 
btw terugvragen via een elektronisch verzoek bij de Belastingdienst. Voor de 
verzoeken gelden drempelbedragen. Het verzoek moet binnen zijn voor 1 oktober van 
het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna 
binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling 
genomen. 



 
 
 
 
Kleine-ondernemersregeling in de btw 
 
Als de btw die u na aftrek van voorbelasting per saldo over 2012 bent verschuldigd 
niet hoger is dan € 1.883, komt u in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling. 
Op grond hiervan hoeft u (een deel van) de verschuldigde btw in het geheel niet aan 
de Belastingdienst te voldoen. Deze korting wordt dan wel gerekend tot het inkomen 
in Box 1. Deze regeling geldt alleen voor ondernemers/natuurlijke personen die in 
Nederland wonen of zijn gevestigd. 
 
Verzuimboete wegens niet (tijdig) doen van aangifte 
 
Wanneer een belastingplichtige zijn aangifte inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting en schenk- of erfbelasting niet of niet op tijd indient, dan 
riskeert hij een verzuimboete die tot maximaal € 4.920 kan oplopen. Om het tijdig 
indienen te stimuleren wordt er voorgesteld om de verzuimboete voortaan niet meer 
gelijktijdig met de aanslag op te leggen. Daarmee wordt het mogelijk dat de 
verzuimboete eerder wordt opgelegd dan de aanslag. Ook kan daardoor de boete 
worden gematigd wanneer de belastingplichtige alsnog –binnen een gestelde termijn- 
aangifte doet. 
 
Levensloop 
 
In verband met het niet in werking treden van vitaliteitssparen is het overgangsrecht 
voor de levensloopregeling aangepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
tegoeden die op 31 december 2011 lager of gelijk waren aan €3.000,- en tegoeden die 
hoger waren dan €3.000,-.  
 
U kunt vanaf 1 januari 2013 het tegoed op uw Levenslooprekening bestedingsvrij 
opnemen. Dat betekent dat u uw levenslooptegoed ook voor andere doeleinden mag 
gebruiken dan alleen voor het opnemen van verlof. Kiest u ervoor om uw 
levenslooptegoed op te nemen? Dan hebt u een aantal mogelijkheden.   
 
U kunt ervoor kiezen om in 2013 uw tegoed volledig (in één keer) via uw werkgever 
op te nemen. Uw werkgever houdt dan over 80% van uw levenslooptegoed dat op 31 
december 2011 op uw levenslooprekening stond belasting in (eventueel onder 
verrekening van het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting). Over de 
resterende 20% hoeft u geen belasting te betalen. Het tegoed dat u vanaf 1 januari 
2012 hebt opgebouwd, wordt wel volledig belast. Na volledige opname in 2013 mag u 
niet meer deelnemen aan de levensloopregeling en wordt de rekening opgeheven 
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