Belastingplan 2011: VPB-tarief met 0,5% omlaag
14 oktober 2010
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2011 omlaag, van
25,5% naar 25%. Dit tarief geldt voor winst in de BV boven de € 200.000.
Voor de winst tot € 200.000 geldt het MKB-tarief van 20%. De grens van € 200.000 voor
de eerste tariefschijf is tijdelijk; voorgesteld wordt om die definitief te maken.
De aanpassing van het algemene tarief in de vennootschapsbelasting van 25,5% naar 25% vindt
plaats in het kader van de generieke lastenmaatregelen. Daarnaast wordt de eerste tariefschijf
structureel gesteld op € 200.000, met een tarief van 20%. Daarmee wordt de tijdelijke verlenging
voor 2009 en 2010 van deze tariefschijf definitief gemaakt.
Beide tariefsmaatregelen worden ‘bekostigd’ uit gelden die al eerder voor het bedrijfsleven waren
gereserveerd, en wel in het kader van de invoering van een rentebox in de vennootschapsbelasting.
Inmiddels staat wel vast dat de rentebox niet zal worden ingevoerd – zie ook BelastingBelangen
februari 2007: Octrooibox ingevoerd, rentebox –nog– niet – omdat de Europese Commissie twijfels
heeft en houdt bij een optionele rentebox; de kans is groot dat de invoering van zo’n box als
verboden staatssteun zal worden aangemerkt. De EU is wél akkoord met een verplichte rentebox –
waarbij ondernemers niet kunnen kiezen of zij van dit speciale regime gebruik willen maken – maar
daar wil Financiën niet aan vanwege de daaraan verbonden risico’s voor het fiscale vestigingsklimaat
in ons land.
Commentaar
De tariefsverlaging is interessant voor ondernemers met een BV die naar verwachting in 2011 en
volgende jaren een winst van meer dan € 200.000 behalen. Die ondernemers doen er verstandig
aan om – in overleg met hun adviseur – al dit jaar na te gaan hoe zij met kosten, lasten en
opbrengsten kunnen ‘schuiven’ om optimaal gebruik te maken van de lagere winstbelasting. De
kosten en lasten in de BV moeten waar mogelijk vervroegd worden, een lagere winstbelasting
betekent immers minder belastingbesparing op die aftrekposten. Opbrengsten moeten worden
uitgesteld: uitstel van winstneming leidt tot uitstel van belastingheffing, en dat levert een
rentevoordeel en mogelijk ook een tariefsvoordeel op. Vraag uw adviseur welke mogelijkheden er in
uw situatie zijn.
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