
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
Nieuwegein, 26 november 2007 
 
Betreft: ‘informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten’ 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Recent heeft u van ons een eindejaarsbericht over de post ontvangen met daarin vermeld zaken die 
relevant zijn rondom de jaarwisseling. Met deze nieuwsbrief welke tot stand gekomen is in 
samenwerking met ons fiscaal informatieplatform hopen wij u ingaande heden nog beter dan 
voorheen te kunnen informeren omtrent voor u relevante informatie inzake uw bedrijfsvoering en 
fiscale aangelegenheden daaromtrent.  
 
Naast deze jaarlijkse uitgave kunt u vanaf heden met enige regelmaat een verkorte nieuwsflits in de 
mail verwachten waarmee we de actualiteit op de voet volgen. Deze extra informatieservice is voor u 
geheel kosteloos. Indien u deze informatiemail om wat voor reden dan ook niet (meer) wilt ontvangen 
kunt u dat op elk moment aangeven als “reply” op de informatiemail. Voor deze e-mail service hebben 
wij een bepaald profiel voor uw onderneming geselecteerd. Hierdoor ontvangt u informatie “op maat”. 
Indien u uw bedrijfsprofiel wilt aanpassen dan kunt u dat doorgeven aan uw contactpersoon bij 
Administratie Partners of zelf regelen via onze site via de keuze “Nieuws & Service” en dan “Inloggen”.  
Uw gebruikersnaam en wachtwoord zullen u ook via de mail worden toegestuurd. Zodra u aangelogd 
bent op de site heeft u ook toegang tot onze fiscale database. Ook deze database is voor alle cliënten 
van Administratie Partners gratis toegankelijk.  
 
Al is de nieuwsbrief nog zo snel … 
de regelgeving achterhaalt hem wel. De nieuwsbrief was nog maar net gereed toen het bericht 
verscheen dat de DGA die als enig werknemer in de B.V. wordt verloond toch gewoon onder de 
loonheffing blijft vallen. Dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in onze nieuwsbrief op pagina 3 
in de derde kolom. Het invoeren van de wijziging hieromtrent per 1 januari 2008 zou teveel praktische 
bezwaren gaan opleveren. Zoals het zich nu laat aanzien zal dit wel per 1 januari 2009 gaan 
gebeuren, hoewel ook is aangekondigd dat de situatie rondom de DGA wellicht nog breder zal worden 
bekeken. We houden u op de hoogte. 
 
Enkele punten willen we aanvullend nog even onder uw aandacht brengen : 
 
Dividendbelasting 2007 
DGA’s genieten in 2007 een éénmalige belastingverlaging voor wat betreft voordeel behaald uit 
aanmerkelijk belang. De eerste € 250.000,- inkomsten worden belast tegen een tarief van 22% (in 
plaats van 25%). Voor fiscaal partners geldt dat dit voordeel zelfs twee maal genoten kan worden 
zodat het netto voordeel bij fiscaal partnerschap maximaal kan oplopen tot € 15.000,- netto. 
 
Pensioenwet en DGA 2008 
In de nieuwe pensioenwet welke ingaat op 1 januari 2008 wordt de DGA niet meer gezien als 
werknemer. Dit betekent dat na deze datum DGA’s hun eerder extern opgebouwde pensioen niet 
meer mogen overhevelen naar eigen beheer. Mocht dit wel gewenst zijn dan is het zaak om dit voor 1 
januari 2008 te laten aanpassen zodanig dat uw pensioenregeling via de huidige verzekeraar buiten 
de pensioenwet gaat vallen.  



 

 

- vervolg - 
 
 
Pensioenwet  

Een aantal dingen gaan veranderen ingaande 1 januari 2008. Eén van de meest opvallende is dat met 
de invoering van de pensioenwet een maximale toetredingsleeftijd van 21 jaar geldt. Iedereen die 21 
jaar of ouder is kan nu meedoen aan de pensioenregeling. Een latere toetredingsleeftijd zoals de tot 
nu toe gebruikelijke 25 jaar mag niet meer overeengekomen worden. Bestaande pensioenregelingen 
dienen voor de jaarwisseling hierop aangepast te zijn. Het is niet nodig om een toezegging te doen 
voor terugwerkende kracht voor deelnemers tussen 21 en 25 jaar. Men gaat deelnemen vanaf het 
moment van aanpassing. 

Personenvennootschappen 

Vrijwel zeker ingaande 1 januari 2008 gaat er behoorlijk wat veranderen voor wat betreft vormen van 
samenwerking en het uitoefenen van een bedrijf. Zo zullen bijvoorbeeld de Vennootschap onder firma 
(VOF), de Commanditaire vennootschap (CV) en de (Stille) Maatschap gaan verdwijnen in hun 
huidige vorm. De huidige samenwerkingsvormen zoals VOF, CV en Maatschap zullen worden 
vervangen door de openbare vennootschap (OV). De wijzigingen zijn niet zozeer te vinden in  
fiscaliteiten maar veel meer in de hoek van (persoonlijke) aansprakelijkheden. 

Voor éénmanszaken en BV´s heeft deze wet geen consequenties. De huidige VOF´s en CV´s worden 
waarschijnlijk automatisch omgezet in openbare vennootschappen. Die omzetting zal met zo min 
mogelijk overlast voor ondernemers plaatsvinden. In het wetsvoorstel is geregeld dat de 
personenvennootschappen in hun huidige vorm vervallen. Hiervoor in de plaats komen:  

� De niet-openbare vennootschap. Dit zijn samenwerkingsverbanden, die niet onder een 
gemeenschappelijke naam naar buiten treden;  

� De openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV);  
� De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR) 

 
Uitgebreide informatie hieromtrent is te vinden op de internetsite van de Kamer van Koophandel onder 
de volgende link : http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=55245 
 
Flexibele BV (Flex BV) 
Waarschijnlijk in de tweede helft van 2008 wordt het gemakkelijker om een B.V. op te richten in de 
vorm van een flexibele B.V. (flex B.V.). De regels voor deze rechtsvorm worden vereenvoudigd ten 
opzichte van de huidige wetgeving en onnodige belemmeringen in bestaande regelgeving worden 
weggenomen. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000 als startkapitaal. 
 
Salarisadministratie 
Het is altijd belangrijk uw mutaties tijdig en compleet aan te leveren aan Administratie Partners m.b.t. 
correcte en tijdige verwerking in uw salarisadministratie. Let op dat u, in het geval u van plan bent in 
2007 een kerstattentie aan uw personeel te verstrekken, dit ook tijdig doorgeeft i.v.m. de verloning. 
Datzelfde geldt ook voor reiskostenvergoedingen die de onbelaste vergoeding te boven gaan en voor 
bijvoorbeeld de loonbijtelling van het privé gebruik van de mobiele telefoon welke door de werkgever 
betaald wordt. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of over een bepaald onderwerp 
nader geïnformeerd willen worden dan kunt uiteraard contact met ons opnemen. Bepaalde 
onderwerpen staan ook nader toegelicht op onze internetsite, “www.administratie-partners.nl” onder 
het item “Fiscale Tips”. 

 
Hoogachtend 
 
 
 
ADMINISTRATIE PARTNERS B.V. 
Arie van den Dool 
 
 
 
 
 


