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Erratalijst bij de 5e druk Boekhouden voor fiscaal juristen ISBN 978-94-6290-579-5 
 

Hoofdstuk 2.3 pagina 52 

Verwijderen: 

Af: RDA-aftrek (3.52a Wet IB 2001) 

Bij: correctie RDA-aftrek 

 

Hoofdstuk 2.8.4. pagina 62 

Het bedrag van € 4.500 wordt vervangen door € 4.600 

 

Hoofdstuk 2.8.4. pagina 63 voorbeeld 

(..) een bedrag van € 4.600 is niet aftrekbaar, een bedrag van € 10.400 is wel aftrekbaar. (..) Het 

omslagpunt ligt bij € 23.000 of wel zodra een ondernemer voor meer dan € 23.000 aan dit soort 

kosten maakt, is het voor de belastingplichtige ondernemer voordeliger om het drempelbedrag van 

€  4.600 als niet aftrekbaar bedrag bij de winst op te tellen.  

Formule: 

0,8X = X - € 4.600 

€ 4.600 = 0,2X 

X = € 4.600/ 0,2 

X = € 23.000. 

 

Voorbeeld  

Op grond van artikel. 3.15 lid 1 Wet IB 2001 is een bedrag ter grootte van € 4.600 niet aftrekbaar. 

€  2.900 is fiscaal wél aftrekbaar  

 

Tabel berekening rendement op vermogen over 2019 pagina 69 

Schijf Uw (deel van de) grondslag 

sparen en beleggen 

Percentage 

0,13% 

Percentage 

5,60% 

Percentage 

gemiddeld 

rendement 

1 tot € 71.651 67% 33% 1,935% 

2 vanaf € 71.651 tot € 989.737 21% 79% 4,451% 

3 vanaf € 989.737 0% 100% 5,60% 

 

Voorbeeld pagina 69 

€ 71.651 x 67% x 0,13% =     = €      93 

€ 71.651 x 33% x 5,60% =    = € 1.324 

€ 53.349 (€ 125.000 - € 71.651) x 21% x 0,13%  = €       15 

€ 53.349 x 79% x 5,60%     = € 2.360 

Totaal voordeel uit sparen en beleggen   = € 3.792 

 

Hoofdstuk 2.9 pagina 71  

Artikel 3.19 lid 2 Wet IB 2001 in plaats van 3.16 lid 2Wet IB 2001 

Percentage op basis van wetgeving 2019: 1,65. 

De forfaitaire bijtelling bedraagt 1,65% x € 500.000 = € 8.250. 

 

Hoofdstuk 2.10 pagina 71 – pagina 75 
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Nadere toelichting artikel 3.20 lid 2 Wet IB 2001 

Tabel percentage bijtelling 2019 

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer 

4% bijtelling 0 

22% bijtelling meer dan 0 

In 2019 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief. Het verlaagde percentage 

van 4% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nul-emissie-auto’s (bijvoorbeeld een Tesla) die niet op 

waterstof rijden, geldt de 4% bijtelling slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inko

mstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2019/bijtelling-privegebruik-auto-2019. 

 

Voor 2020 geldt voor nul-emissie-auto’s het volgende: 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000. 

Daarboven geldt het percentage van 22% 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-

allemaal/belasting-elektrische-auto 

 

Hoofdstuk 2.14 pagina 87 

€ 10.500 vervangen door € 11.500. 

€ 52.500 vervangen door € 57.500. 

€ 2.625 vervangen door 2.875. 

Op basis van de cijfers van bovengenoemd voorbeeld is de afschrijving jaarlijks ten hoogste € 11.500 

(20% van € 57.500). (..) op basis van artikel 3.30 lid 2 Wet IB 2001 kan een bedrag van 3/12 x 

€  11.500 = € 2.875 worden toegerekend.  

 

Hoofdstuk 2.20 pagina 93 toevoeging: 

Zelfstandigenaftrek: 

Artikel 3.76, tweede lid, wordt € 7.280 met ingang van 1 januari 2020 vervangen door € 7 030. 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt dit bedrag € 6.780. 

Meewerkaftrek: 

Artikel 3.78 lid 1 Wet IB 2001 

De meewerkaftrek geldt voor een ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de 

partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de belastingplichtige 

winst uit onderneming geniet.  

Artikel 3.16 lid 4 Wet IB 2001 geeft aan dat een vergoeding van arbeid door de partner van de 

belastingplichtige niet voor kostenaftrek in aanmerking komt indien deze vergoeding lager is dan 

€  5.000.Dus stel een partner die meewerkt en die een vergoeding krijgt van € 4.999 dan is dit bedrag 

op grond van 3.16 lid 4 Wet IB niet aftrekbaar en bestaat volgens de letter van de wet geen recht op 

meewerkaftrek er wordt immers een vergoeding uitbetaald.  

Strikt naar de letter van de wet bestaat geen recht meewerkaftrek.  

Dit blijkt ook uit het beleidsbesluit: Besluit van 19 januari 2006, nr. CPP2006/73M. 

De letterlijke toepassing van voormeld artikel 3.78 brengt mee dat bij een arbeidsvergoeding van 

minder dan € 5.000 geen recht bestaat op meewerkaftrek, terwijl voor de bepaling van de winst en 

het resultaat uit overige werkzaamheden geen vergoeding in aanmerking wordt genomen. 

Bovendien zal onder de Wet IB 2001 op grond van het voor beide partners geldende winstregime de 

in aanmerking te nemen beloning doorgaans niet lager zijn dan € 5.000. Artikel 3.78, tweede lid, Wet 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2019/bijtelling-privegebruik-auto-2019
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2019/bijtelling-privegebruik-auto-2019
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/belasting-elektrische-auto
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/belasting-elektrische-auto
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IB 2001 stelt voor de toepassing van de regeling van de meewerkaftrek namelijk de eis dat minimaal 

525 uur arbeid in de onderneming dient te zijn verricht. 

 

Goedkeuring 

Ik keur goed dat voor de toepassing van de meewerkaftrek onder de woorden “zonder enige 

vergoeding” in de zin van het eerste lid van artikel 3.78 van de Wet IB 2001 mede wordt begrepen 

een, ongeacht de zakelijk te bepalen vergoeding, feitelijk overeengekomen en/of verstrekte 

vergoeding van minder dan € 5.000. Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat de 

ondernemer bij het bepalen van de winst slechts het bedrag dat feitelijk als vergoeding is 

overeengekomen en/of verstrekt als kosten in verband met de werkzaamheden van de meewerkende 

partner in aanmerking neemt. Dit bedrag geldt tevens bij de meewerkende partner als behaald 

voordeel in de zin van artikel 3.96, onderdeel b, Wet IB 2001. 

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027946/2006-01-19 

 

Website belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inko

mstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/ondernemersaftrek/meewerkaftrek 

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet: 

• U bent ondernemer. 

• U voldoet aan het urencriterium. 

• Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de 

vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000. 

Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet 

aftrekbaar. U hebt alleen recht op de meewerkaftrek. 

U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde. 

Gebruik de Tabel meewerkaftrek om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. 

Hierbij telt niet mee de behaalde winst: 

• bij onteigening 

• bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming 

• bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland 

 

Hoofdstuk 2.23.2 Opgave 2 Karens pub moet zijn Karen’s pub 

 

Hoofdstuk 2.23.3. Leo’s sailing cruises pagina 115 toevoegen: 

- de gebruiksvergoeding voor het kantoor bedraagt € 6.476. 

 

Hoofdstuk 3.4.1. Relatie met de aandeelhouder pagina 129 

Huur € 80.000 vervangen door € 100.000. 

Aan informeel kapitaal. € 50.000 vervangen door € 70.000. 

 

Pagina 140 Uitwerking: 

Fictief loon o.g.v. artikel 12a van de Wet LB € 25.000 vervangen door € 26.000. 

 

Hoofdstuk 5 4. Pagina 216 - 217 

Het bedrag van € 113.569 artikel 3.129 lid 2 onderdeel c Wet IB 2001 vervangen door € 114.932. 

Het inkomen uit werk en woning wordt: € 246.946 (pagina 116). 

Laatste gedachtestreep het bedrag van de stakingswinst (€ 211.878) verminderd met de lijfrente 

(€  114.932) is bij de inbrenger belast in de inkomstenbelasting in het jaar van staken.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027946/2006-01-19
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/ondernemersaftrek/meewerkaftrek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/ondernemersaftrek/meewerkaftrek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/voorwaarden_urencriterium
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/medegerechtigde_in_onderneming_of_geldverstrekker
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Hoofdstuk 5.5. pagina 219 

De alinea beginnend met “Uitgangspunt tot en met 43,75%). Staat dubbel opgenomen.  

 

Hoofdstuk 6.6.1. pagina 263 

Toevoegen: Opgave 1  


