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Aanpassingen bij de vierde druk boekhouden voor fiscaal juristen 
 
 
Artikel 3.15 lid 5 Wet IB 2001 is als volgt gewijzigd.  
Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, komen, in afwijking van het eerste lid, 
kosten en lasten die verband houden met de in dat lid genoemde posten, voor 80% in aftrek.  
Tot 1 januari 2017 was het percentage van 73,5% in plaats van 80%. 
 
Gevolgen: 
 
Pagina 37: 
Het feestje voor de klanten is op grond van artikel 3.15 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 tot een bedrag 
van € 4.500 niet aftrekbaar. Een bedrag van € 100 is dan aftrekbaar. Op grond van artikel 3.15 lid 5 
Wet IB 2001 komen de kosten voor 80 % in aftrek. Op grond van artikel 3.15 lid 5 Wet IB 2001 is 80% 
van € 4.600 aftrekbaar of wel € 3.680 is aftrekbaar en € 920 niet. Deze post corrigeer je buiten de 
boekhouding om omdat de kosten wel als bedrijfskosten te beschouwen zijn. Het is als het ware een 
fictieve correctie. Als je het als niet-aftrekbare kosten ziet, komt het bedrag commercieel wel ten 
laste van de winst. 
 
Pagina 58: 
Op grond van 3.15 lid 1 Wet IB 2001 zijn kosten tot een bedrag van € 4.500 niet aftrekbaar. Het vijfde 
lid van artikel 3.15 Wet IB 2011 verruimt de aftrekmogelijkheden; de belastingplichtige kan er bij de 
aangifte voor kiezen de kosten voor 80% in aftrek te brengen. 
 
Voorbeeld 
Op grond van artikel 3.15 eerste lid Wet IB 2001 is € 4.500 van de totale kosten fiscaal niet 
aftrekbaar. € 2.500 is fiscaal wél aftrekbaar. Indien Leonie daar bij haar aangifte voor kiest, mag zij op 
grond van artikel 3.15 vijfde lid Wet IB 2001 80% zijnde € 5.600 in aftrek brengen en komt een 
bedrag van € 1.400 niet voor aftrek in aanmerking. Toepassing van het vijfde lid van artikel 3.15 Wet 
IB 2001 is voor Leonie gunstig. Het niet aftrekbare bedrag wordt “buiten” de boekhouding om bij de 
boekhoudkundige winst geteld: 
Omzet        € 55.000 
Kosten       € 40.000 -/- 
Boekhoudkundige winst    € 15.000 
Niet aftrekbare kosten     €   1.400 + 
Fiscale winst       € 16.400 
 
Artikel 3.20 lid 1 en 2 wet IB 2001 zijn als volgt gewijzigd: 
1. Indien aan de belastingplichtige ook voor privédoeleinden een auto ter beschikking staat, wordt 

op jaarbasis ten minste: 
a. 22% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien de auto niet 

meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen; 
b. 35% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien de auto meer 

dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. 
De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te staan tenzij 
blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt 
gebruikt. 

2. De onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met 18% van 
de waarde van de auto indien uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 gram per 
kilometer is. 
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Gevolgen: 
 
Pagina 36:  
De heer A rijdt de auto ook privé. Dit betekent dat op grond van artikel 3.20 lid 1 onderdeel a Wet IB 
2001 een correctie plaats moet vinden voor het privégebruik auto. De bijtelling bedraagt 22% van de 
catalogusprijs inclusief BPM en btw (artikel 3.20 lid 5 onderdeel b Wet IB 2001). De catalogusprijs 
staat in de opgave gegeven en bedraagt € 58.080. 22% van € 58.080 = €  12.778(afgerond). De 
journaalpost hiervan luidt: 
 

Omschrijving Debet  Credit 

Privé € 12.778  

Aan Privé gebruik auto (bijtelling)  € 12.778 

 
Pagina 53 kader: 
Artikel 3.20 lid 9 Wet IB 2001 vervangen door artikel 3.20 lid 3 Wet IB 2001. 
 
Pagina 62: 
Op grond van 3.20 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 is de bijtelling 22% van de waarde van de auto 
indien deze niet meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. In het geval dat een 
auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt de 
onttrekking op nihil gesteld.  
 
De waarde van de auto is op grond van artikel 3.20 lid 5 onderdeel b Wet IB 2001 de catalogusprijs in 
de zin van artikel 9 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De catalogusprijs is de 
prijs welke bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen; of wel de prijs inclusief btw en 
BPM.  
 
Indien de belastingplichtige een deel of alle kosten en lasten die verband houden met de auto voor 
eigen rekening heeft genomen, komen deze kosten en lasten in mindering op de bijtelling (artikel 3.20 
lid 4 Wet IB 2001). 
 
Voorbeeld 
Ondernemer De Wit heeft voor zijn onderneming een auto met een catalogusprijs van € 100.000 
aangeschaft. Deze auto wordt door hem ook in privé gebruikt. Een kilometeradministratie vindt De Wit 
maar een paarse krokodil die houdt hij dan ook niet bij. De auto heeft een CO2-uitstoot die hoger is 
dan 111 gram per kilometer. De bijtelling voor privégebruik is: 22% x €  100.000 = € 22.000. De 
journaalpost van het privégebruik luidt: 
 

Omschrijving Debet  Credit 

Privé € 22.000  

Aan privégebruik auto (bijtelling)  € 22.000 

 
Pagina 67-68:  
 
Bijtelling voor privégebruik van de bestelauto 

Aangezien de bestelauto van Sam niet valt in de categorie zeer zuinig bedraagt de bijtelling voor 
privégebruik op grond van artikel 3.20 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 22% van de cataloguswaarde. De 
cataloguswaarde is € 48.000. De bijtelling bedraagt 22% x € 48.000 = € 10.560. Omdat Sam de 
bestelauto op 1 juli heeft aangeschaft bedraagt de bijtelling 6/12 x € 10.560 = € 5.280. De journaalpost 
hiervan luidt: 
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Omschrijving Debet  Credit 

Privé € 5.280  

Aan privégebruik auto (bijtelling)  € 5.280 
 

Artikel 3.68 Wet IB 2001 is als volgt gewijzigd: 
De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 9,8% van de winst, maar niet 
meer dan € 8.946 Tot 1 januari 2017 was het bedrag gemaximeerd op € 8.774. 
 
Gevolgen: 
Pagina 37: 
Tweede gedachtestreepje:  

– Toevoeging aan de oudedagsreserve, artikel 3.68 Wet IB 2001, 9,8% van de winst met een 
maximum van € 8.946. 

 
Artikel 3.129 lid 2 Wet IB 2001 is als volgt gewijzigd: 
Het maximum bedraagt: 
a. € 450.631 in de gevallen waarin: 

1°. de ondernemer ten tijde van het staken een leeftijd heeft bereikt die ten hoogste vijf jaar 
lager is dan de ten tijde van het staken geldende pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet; 
2°. de ondernemer ten tijde van het staken voor 45% of meer arbeidsongeschikt is en de hem 
toekomende termijnen van lijfrenten ingaan binnen zes maanden na het staken of 
3°. de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer; 

b. € 225.323 in de gevallen – andere dan die van onderdeel a – waarin: 
1°. de ondernemer ten tijde van het staken een leeftijd heeft bereikt die ten hoogste vijftien jaar 
lager is dan de ten tijde van het staken geldende pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, of 
2°. de aan de ondernemer toekomende termijnen van lijfrenten dadelijk ingaan; 

c. € 112.667 in de overige gevallen. 
 
Gevolgen: 
 
Pagina 169: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  De oudedagsreserve is persoonsgebonden. Ten aanzien van de oudedagsreserve mag een extra lijfrente bedongen worden. 

Op grond van artikel 3.129 lid 1 juncto artikel 3.129 lid 3 Wet IB 2001 wordt het maximum van artikel 3.129 lid 2 Wet IB 

2001 verminderd met de reeds opgebouwde voorziening. Dit is de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar (€ 

50.000).  

Inkomen  € 150.000 

Stakingswinst € 250.000  
Af: stakingsaftrek                   €     3.630  
Af: MKB-vrijstelling (artikel. 3.79a Wet IB 2001,  
(14% x ( €250.000 -/- € 3.630))        €   34.492  

  € 211.878 

  € 361.878 

Af: lijfrentepremie  
(artikel 3.129 lid 1 en 2 Wet IB 2001) € 112.667  
Af: Oudedagsreserve begin van het jaar 
(artikel3.129 lid 3 Wet IB 2001) €   50.000  
Bij: omzetting oudedagsreserve in lijfrente  
(artikel 3.128 Wet IB 2001)1 €   50.000  

  € 112.667 

Inkomen uit werk en woning  € 249.211 
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Pagina 170: 
Derde gedachtestreepje: 

– Als tegenprestatie krijgt de inbrenger aandelen voor een bedrag van € 1.000 en een recht op 
een lijfrente met een waarde van € 112.667; daar de waarde van de inbreng groter is dan de 
waarde van de tegenprestatie in de vorm van aandelen en een lijfrenterecht, krijgt de 
inbrenger een vordering op de BV van € 186.333; 

Vijfde gedachtestreepje.  
- Het bedrag van de stakingswinst (€ 211.878) verminderd met de lijfrente (€ 112.667) is bij de 

inbrenger belast als inkomsten belasting in het jaar van staken. 
 
Artikel 12a lid 1 onderdeel c Wet op de loonbelasting 1964 is als volgt gewijzigd: 
Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn 
partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon 
ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: 
a. (...); 
b. (...); 
c. € 45.000. 
 
Gevolgen: 
Pagina 89:  
Derde gedachtestreepje  

– € 45.000. 
 
Pagina 90:  
Zie bij artikel 13 bis Wet op de loonbelasting 1964. 
 
Pagina 90: 
Over het gebruikelijke loon (€ 45.000) moet de BV nog wel loonbelasting en premies betalen. 
 
Pagina 91: 
Op grond van artikel 12a Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) dient Mike in beginsel een 
loon van tenminste € 45.000 te genieten. 
 
Pagina 99:  
Zie bij artikel 13 bis Wet op de loonbelasting 1964. 
 
Artikel 13 bis Wet op de loonbelasting 1964 is als volgt gewijzigd: 
1. Indien aan de belastingplichtige ook voor privédoeleinden een auto ter beschikking staat, wordt 

op jaarbasis ten minste: 
a. 22% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien de auto niet 

meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen; 
b. 35% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen indien de auto meer 

dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. 
De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te staan tenzij 
blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt 
gebruikt. 

2. Het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met 18% van 
de waarde van de auto indien uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 gram per 
kilometer is. 
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Gevolgen: 
 
Pagina 90:  
De auto wordt door Karl ook privé gebruikt. Op grond van artikel 13bis lid 1 onderdeel a juncto 
artikel 13bis lid 2 onderdeel b Wet LB 1964 is het voordeel van de auto 22% van € 60.000 = €  13.200. 
Het gebruikelijke loon van Karl is dus € 31.800 (€ 45.000 -/- € 13.200). De auto staat op de balans van 
de BV, dit betekent dat alle kosten en lasten die met de auto samenhangen op de resultatenrekening 
van de BV geboekt worden. 
 
Pagina 99: 
 
Gebruikelijkloonregeling; salaris Sam 
Er is geen salaris geboekt ten behoeve van Sam. Op grond van artikel 12a Wet LB 1964 is het 
gebruikelijk loon ten minste € 45.000. Volgens de casus vindt Sam dit voldoende. De auto wordt door 
Sam ook privé gebruikt. Op grond van 13bis Wet LB 1964 is het voordeel van de auto tenminste 
€ 10.560 (22% x € 48.000). Sam heeft de auto echter sinds 1 juli. Voor een half jaar bedraagt de 
bijtelling 6/12 x € 10.560 = € 5.280. Het overige loon van Sam is € 45.000 -/- € 5.280 = € 39.720. 
 
LET OP artikel 8 lid 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is niet gewijzigd.  
 


