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ALLE ONDERNEMERS

Willekeurig afschrijven tot 50%? Wees er snel bij! 
Als u dit jaar nog investeert in een nieuw bedrijfsmiddel, 
kunt u eenmalig willekeurig afschrijven tot maximaal 50% 
in plaats van 20%. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af. U 
schrijft in 2013 dus meer af, waardoor de winst lager wordt. 
Hierdoor betaalt u dus minder belasting. Het moge wel 
duidelijk zijn dat dit alleen in 2013 een liquiditeitsvoordeel 
oplevert. Vanaf 2014 kunt u immers minder afschrijven op 
het bedrijfsmiddel. Wilt u gebruik maken van deze tijdelijke 
regeling? Dan moet u het bedrijfsmiddel in ieder geval vóór 
1 januari 2016 in gebruik nemen.

Let op! 
Als u het bedrijfsmiddel niet direct in 2013 in gebruik neemt, 
wordt de willekeurige afschrijving beperkt tot het bedrag 
dat u hebt betaald. Houdt u ook rekening mee dat u niet 
willekeurig kunt afschrijven op bedrijfsmiddelen, zoals 
gebouwen, goodwill en de meeste personenauto’s.

Grote uitgaven in 2014? Vorm een voorziening 
Gaat u in 2014 bepaalde (grote) uitgaven doen, dan kan het 
verstandig zijn om nu al hiervoor een voorziening te vormen. 
Uit recente jurisprudentie blijkt dat ondernemers zelfs een 
voorziening kunnen vormen voor betwiste belasting-
schulden. Zo mocht een ondernemer in een zaak voor de 
Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2013:CA3855) een voorziening 

vormen voor een naheffingsaanslag loonheffingen die na 
afloop van het jaar was opgelegd, ondanks het feit dat hij 
stelde dat de naheffingsaanslag in de procedure zou 
sneuvelen. Voor het vormen van een voorziening is wel van 
belang dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden 
in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 
2013 en ze moeten ook aan die periode zijn toe te rekenen. 
Daarnaast moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult 
maken. 

Laat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet links liggen
Wilt u nog dit jaar investeringen doen of hebt u dat al 
gedaan? Dan kunt u recht hebben op de kleinschaligheids-
investeringsaftrek. Maar dan moet het wel gaan om 
investeringen die gezamenlijk meer bedragen dan € 2300 
op jaarbasis. Als u vooral veel kleine investeringen hebt 
gedaan, is het mogelijk dat u net onder de drempel van 

€ 2300 blijft steken, waardoor u de kleinschaligheidsinves-
teringsaftrek niet kunt toepassen. Om dit te voorkomen, 
kunt u wellicht investeringen die u in 2014 zou gaan doen 
dit jaar nog realiseren. Gaat het om grote investeringen? 
Overweeg dan om deze investeringen (al is het maar voor 
een deel) uit te stellen tot 2014. U zou de investeringen 
desnoods kunnen spreiden over meerdere jaren. Op die 
manier blijft u onder het grensbedrag van € 306.931 en 
behoudt u het recht op aftrek.

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet 
ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2014, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in 
het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze 
eindejaarstips.
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Let op!
Loopt u met de gedachte rond om bedrijfsmiddelen 
waarvoor u ooit investeringsaftrek hebt genoten weer te 
verkopen? Ga dan na of het desbetreffende bedrijfsmiddel 
meer dan vijf jaar geleden is aangeschaft. Als u het bedrijfs-
middel minder dan vijf jaar geleden hebt aangeschaft, 
wacht dan met de verkoop. Zo voorkomt u de des-
investeringsbijtelling.

Laat uw verliezen niet verdampen
U kunt uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt  
verrekenen met positieve resultaten. Ondernemers in  
de inkomstenbelasting, kunnen hun verliezen verrekenen 
met winsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen  
volgende jaren. Vennootschappen en andere rechtspersonen 
kunnen verliezen alleen achterwaarts verrekenen met de 
belastbare winst van het vorige boekjaar of met de winsten 
uit de komende negen jaar. Zit u nog met een verlies uit 
2004? Laat deze niet verdampen. Wellicht kunt u nog dit  
jaar een (boek)winst behalen door bijvoorbeeld een bedrijfs-
middel te verkopen. U kunt dan met die (boek)winst alsnog 
het verlies uit 2004 verrekenen. 

Let op!
Tot 1 januari 2012 bestond in de vennootschapsbelasting  
een tijdelijke regeling die bedrijven de mogelijkheid bood 
om verliezen drie jaar achterwaarts te verrekenen in plaats 
van één jaar. Als u destijds gebruik hebt gemaakt van deze 
regeling, moet u er rekening mee houden dat de termijn 
voor voorwaartse verliesverrekening beperkt is van negen 
tot zes jaar. 

Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later 
Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van 
minder dan € 2500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in 
aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA), 
milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrij-
ving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). U hebt dus tot 
1 januari 2014 de tijd om een investeringsaftrek toe te 
passen voor bedrijfsmiddelen met een waarde vanaf € 450 
(minimum investeringsbedrag 2013). Ga dus na of u nog dit 
jaar een energiezuinige- of milieubewuste investering kunt 
doen. Houdt er wel rekening mee dat een verklaring van 
Agentschap NL geen garantie biedt op investeringsaftrek. 
Uiteindelijk beslist de Belastingdienst of u deze mag 
toepassen. 

Let op! 
Voor het toepassen van de EIA, MIA of Vamil is het belangrijk 
dat u het bedrijfsmiddel tijdig meldt bij het E-loket van 
Agentschap NL. Deze melding moet plaatsvinden binnen 
drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent 
aangegaan. Of binnen drie maanden na het einde van het 
kwartaal waarin u voortbrengingskosten hebt gemaakt.

Voorkom hoge belasting- en invorderingsrente 
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de belastingrente voor 
zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting 
omhoog. Deze bedragen momenteel 3% voor alle belasting-
en. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor alle belasting, behalve de 
vennootschapsbelasting, een ondergrens van 4%. Voor de 
vennootschapsbelasting wordt de belastingrente per 1 
januari 2014 maar liefst 8%. U wordt echter pas met deze 
belastingrente geconfronteerd als de Belastingdienst de 
aanslag niet binnen zes maanden na afloop van het 
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belastingjaar oplegt. Hierdoor betaalt u minder rente, maar 
u krijgt in de meeste gevallen ook geen rente meer vergoed. 
Verder betaalt u per 1 januari 2014 een invorderingsrente van 
4% als u een belastingaanslag niet op tijd heeft betaald. 
Betaal uw aanslagen ook volgend jaar dus tijdig. 

Wacht niet te lang met herinvesteren
Als u in 2010 met de boekwinst van een bedrijfsmiddel een 
herinvesteringsreserve hebt gevormd, moet u nog dit jaar 
een herinvestering doen. Doet u dat niet, dan valt de reserve 
in beginsel vrij in de winst en moet u hierover belasting 
betalen. Is de aanschaf van het vervangend bedrijfsmiddel 
vertraagd door bijzondere omstandigheden? Dan kunt u de 
Belastingdienst verzoeken om de driejaartermijn te ver-
lengen. U moet wel kunnen aantonen dat een begin is 
gemaakt aan de vervanging.

Maak gebruik van WBSO 
Ook in 2014 betaalt u met de Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO) minder loonheffing over de 
loonkosten die zijn gemaakt voor het verrichten van speur- 
en ontwikkelingswerk. De voorwaarden worden per 
1 januari 2014 zelfs versoepeld. Zo kunt u in 2014 profiteren 
van de verlenging van de eerste schijf van de S&O-afdracht-
vermindering van € 200.000 naar € 250.000. Hierdoor is 
het hoge percentage van de S&O-afdrachtvermindering van 
toepassing op een groter deel van de S&O-loonkosten. Het 
kan dus verstandig zijn om kosten en uitgaven voor speur- 
en ontwikkelingswerk in 2014 te maken. Ga na of dit ook 
voor u voordelig uitpakt. 

Let op!
Tegenover de schijfverlenging staat een verlaging van het 
tarief in de eerste schijf van 38% naar 35%. 

Vergeet de RDA niet
Naast de WBSO kunt u wellicht ook gebruik maken van de 
Research en Development Aftrek (RDA). Hiermee kunt u 
kosten en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn toe 
te rekenen aan Research & Development nog verder 
verlagen. Denk hierbij aan kosten voor onderzoeks-
apparatuur, prototypes of proefopstellingen. Het RDA-
percentage wordt naar verwachting verhoogd per 1 januari 
2014. Het exacte percentage is echter nog niet bekend. Dit 
wordt uiterlijk 31 december 2013 vastgesteld bij ministeriële 
regeling. Houdt u hier rekening mee. 

VpB EN DGA’S 

Stel dividend uit tot na 1 januari 2014 
In 2014 wordt een lagere schijf toegevoegd in box 2 van de 
inkomstenbelasting. De eerste schijf zal lopen tot € 250.000 
en zal vallen onder een tarief van 22%. Over het meerdere 
blijft u 25% verschuldigd. Deze wijziging is tijdelijk en zal 
alleen gelden voor het jaar 2014. Dit maakt het interessant 
om nog even te wachten met een dividenduitkering uit uw 
bv. Stelt u de dividenduitkering uit tot na 1 januari 2014, dan 
profiteert u niet alleen van de tariefverlaging, maar u 
bespaart ook belasting doordat het uitgekeerde bedrag niet 
in box 3 valt in 2014. De peildatum voor box 3 is immers 1 
januari.

Tip!
Fiscale partners kunnen in totaal maximaal € 500.000 euro 
aan dividend uitkeren. Ze mogen namelijk allebei het 
verlaagde tarief van 22% toepassen over de eerste 

€ 250.000 euro aan inkomen uit aanmerkelijk belang.
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Lager gebruikelijk loon? Zorg voor bewijs 
Zoals elk jaar wordt u ook in 2014 geacht een gebruikelijk 
loon van minimaal € 43.000 (bedrag 2013) te krijgen voor de 
werkzaamheden die u verricht voor uw bv. Neemt u in 2014 
genoegen met een lager gebruikelijk loon, bijvoorbeeld 
omdat de bv in een slechte financiële situatie verkeert? Ook 
dan moeten u en de bv dit kunnen bewijzen, bijvoorbeeld 
aan de hand van jaarstukken.

Let op!
Verricht u werkzaamheden voor verschillende vennoot-
schappen binnen één concern, dan wordt u geacht per 
dienstbetrekking een bepaald bedrag aan (fictief) loon te 
ontvangen. Als een van de bv’s binnen het concern structu-
reel verlies leidt, mag die bv in beginsel een lager bedrag aan 
fictief loon in aanmerking.

Treuzel niet met verkoop ter beschikking gesteld goed
Als u in 2013 stopt met het feitelijk ter beschikking stellen 
van een vermogensbestanddeel aan uw bv, kan dit ook het 
fiscaal ‘staken’ van deze terbeschikkingstelling met zich 
brengen. Komt u dit goed uit, houd dan het vermogens-
bestanddeel niet te lang aan in afwachting van een geschik-
te verkoop. De Belastingdienst kan er namelijk van uitgaan 
dat met het aanhouden van het vermogensbestanddeel de 
terbeschikkingstelling fiscaal gezien doorloopt.

Schenk uw aanmerkelijkbelangaandelen
Wilt u uw aanmerkelijkbelangaandelen doorgeven aan de 
volgende generatie? Dit kan zonder dat u inkomsten-
belasting hoeft te betalen over een waardevermeerdering. 
Deze doorschuiffaciliteit geldt echter alleen voor zover de 
bv een materiële onderneming drijft. Daarbij worden 

beleggingen tot 5% van het ondernemingsvermogen ook 
gerekend tot de door te schuiven waarde. Bovendien moet 
uw kind in beginsel in de voorafgaande 36 maanden hebben 
gewerkt als werknemer in uw bv of in een deelneming van 
uw bv met een materiële onderneming. Wilt u toch af-
rekenen over de waardevermeerdering? Dan kan het de 
moeite waard zijn om dit uit te stellen tot na 1 januari 2014. 
Want dan geldt namelijk het verlaagde tarief van 22% over 
de eerste € 250.000 in box 2. 

Tip!
In de successiewet bestaat ook een bedrijfsopvolgingsfacili-
teit. Deze faciliteit stelt 100% van de waarde ‘going concern’, 
maar maximaal € 1.028.132 (bedrag 2013) aan onderne-
mingsvermogen vrij van schenkbelasting. Voor zover de 
waarde going concern meer bedraagt dan € 1.028.132 is dit 
overschot voor 83% vrijgesteld. De vrijstelling geldt in 
principe voor ‘echt’ ondernemingsvermogen. De vraag is 
echter hoe lang de bedrijfsopvolgingsfaciliteit nog in deze 
vorm blijft bestaan. Er zijn namelijk al diverse rechtszaken 
aangespannen door belastingplichtigen die vinden dat deze 
faciliteit ondernemers te veel bevoordeelt. Het is nu 
afwachten wat de Hoge Raad hiervan vindt.

Meld lening eigen woning tijdig
Hebt u dit jaar een nieuw hypotheek afgesloten bij uw bv, een 
familielid, of een niet in Nederland gevestigde bank? Dan moet 
u alle gegevens over deze lening met het formulier ‘Opgaaf 
lening eigen woning’ doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt 
deze gegevens versturen samen met uw aangifte inkomsten-
belasting 2013. Ingeval van uitstel voor het doen van uw 
aangifte hebt u tot 31 december 2014 de tijd om de gegevens in 
te dienen bij de Belastingdienst. Zorg dat de gegevens op tijd 
binnen zijn, anders hebt u geen recht op hypotheekrenteaftrek. 
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pas pensioenbrief dga aan 
Uw fiscale pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2014 
omhoog van 65 naar 67 jaar. Vanaf dat moment mag u 
bovendien alleen pensioen opbouwen over een lager 
maximumpercentage in een eind- of middelloonregeling. 
Daarbij komt nog dat de omkeerregel vanaf 2015 niet meer 
van toepassing is voor zover het pensioengevend inkomen 
meer bedraagt dan € 100.000. Al deze wijzigingen vragen 
om aanpassing van uw pensioenbrief. Maar dat alleen is niet 
voldoende. Laat de pensioenvoorziening en de gevolgen voor 
het pensioen bij een echtscheiding of bij overlijden bereke-
nen door een specialist. Kijk ook of het vermogen voor het 
pensioen daadwerkelijk binnen de bv aanwezig is. Ga tot 
slot na of het voordeliger is om het nabestaandenpensioen 
uit besteden aan een verzekeringsmaatschappij. 

Tip!
Pensioen-bv’s die met onderdekking van de pensioenver-
plichting kampen, kunnen onder voorwaarden een een-
malige korting op het pensioen van de dga doorvoeren 
zonder dat zij daarover fiscaal hoeven af te rekenen.

Voorkom werkgeversheffing van 16%
Heeft uw bv dit jaar geen last gehad van de economische 
crisis en ontvangt u een loon van meer dan € 150.000? 
Houdt u er dan rekening mee dat uw bv in 2014 een een-
malig 16% eindheffing moet betalen over het deel van het 
loon dat € 150.000 overschrijdt. Deze heffing komt dan 
bovenop de al ingehouden loonbelasting (van maximaal 
52%). Wilt u dit voorkomen, dan kan het verstandig zijn om 
te kijken of uw loon kan worden verlaagd door bijvoorbeeld 
een eigen bijdrage voor de bedrijfsauto. De werkgevers-
heffing in 2014 wordt geheven over het loon uit 2013.

Let op!
Het is echter nog maar de vraag of deze pseudo-eindheffing 
in stand blijft. Een andere werkgeversheffing (de pseudo-
eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen) zou 
namelijk voor een deel in strijd zijn met het Europees recht 
(ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1428). Nu de pseudo-eindheffing 
hoge lonen vergelijkbare omstandigheden kent, zou ook 
deze heffing in strijd kunnen zijn met het Europees recht. 
Het laatste woord is echter aan de Hoge Raad. Het is nu dus 
afwachten.

Ga na of de fiscale eenheid (nog) de moeite waard is 
Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft 
diverse voordelen. Zo kunt u verliezen onderling verrekenen. 
Daartegenover staat echter dat de moedermaatschappij wel 
hoofdelijk aansprakelijk is voor de vennootschapschuld van 
de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen. 
Het kan daarom voordelig zijn om de fiscale eenheid nog dit 
jaar te verbreken. Hierdoor kunt u wellicht gebruikmaken 
van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting
(20% over de eerste € 200.000).

Informeer naar fiscale aspecten flex-bv 
Een van de voordelen van de flex-bv is dat u verschillende 
soorten aandelen kunt uitgegeven om aandeelhouders 
verschillende rechten toe te kennen. Zo zijn sinds 1 oktober 
2012 de stemrechtloze en winstrechtloze aandelen geïntro-
duceerd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van 
aandelen aan werknemers, familieleden of financiers. Zo 
heeft de houder van een stemrechtloos aandeel geen 
stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeel-
houders, maar wel recht op een aandeel in de winst. Voor de 
winstrechtloze aandeelhouder geldt het omgekeerde. 
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Hebt u een flex-bv en bent u van plan winstrechtloze 
aandelen of stemrechtloze aandelen uit te geven? Informeer 
dan eerst bij een fiscaal specialist naar de fiscale gevolgen 
voordat u verdere stappen onderneemt. 

Let op!  
Aandelen mogen niet tegelijkertijd stemrechtloos én 
winstrechtloos zijn.

Los extra af op deelnemingsschuld 
Financieringskosten van deelnemingen zijn aftrekbaar, 
zolang geen sprake is van financiering met bovenmatig 
vreemd vermogen. Deze bovenmatige rente is sinds 1 januari 
2013 in aftrek beperkt. De aftrekbeperking treedt echter pas 
in werking voor zover de bovenmatige deelnemingsrente 
meer bedraagt dan een franchise van € 750.000. Dreigt u 
deze grens te overschrijden? Kijk of u dit jaar nog extra kunt 
aflossen op deelnemingsschulden om te voorkomen dat u 
volgend jaar of de jaren daarna geconfronteerd wordt met 
deze aftrekbeperking. 

Zorg voor zakelijke leningsvoorwaarden
Heeft uw bv een lening aan u verstrekt? Check dan of die 
lening nog steeds voldoet aan de zakelijke leningsvoor-
waarden. Kijk daarbij of de lening schriftelijk is vastgelegd 
en of daarin een aflossingsschema is opgenomen. Verder 
moet een zakelijke rente zijn overeengekomen en zekerhe-
den zijn gesteld. Ga ook na of de afspraken zoals vastgelegd 
in de leningsovereenkomst worden nageleefd. Een zakelijke 
lening kan namelijk door onzakelijk handelen van de be-
trokken partijen gedurende de looptijd van de lening alsnog 
een onzakelijke lening worden. De rente of eventueel verlies 
op zo’n geldverstrekking is dan niet aftrekbaar. 

pas op met wijziging uiteindelijk (financiële) belang
Gaat uw bv binnenkort aandelen verkopen of is er sprake 
van een andere wijziging in het aandelenkapitaal? 
Controleer of hierdoor het uiteindelijk belang, en dan vooral 
het financiële belang, in belangrijke mate (voor meer dan 
30%) wijzigt. Uit een recent arrest van de Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2013:916) blijkt namelijk dat ook sprake kan zijn 
een wijziging van het uiteindelijk belang als alleen het 
financiële belang (dat wil zeggen het recht op winst) voor 
meer dan 30% is gewijzigd, terwijl het nominale kapitaal 
van de bv voor minder dan 30% is veranderd. Hierdoor moet 
bijvoorbeeld een gevormde herinvesteringsreserve in de 
winst vrijvallen. 

Let op!
Ook fiscaal compensabele verliezen van een bv kunnen door 
een wijziging van het financiële belang in belangrijke mate 
verloren gaan. Houdt u ook rekening mee dat de regels voor 
de handel in hir- en verlieslichamen aangescherpt zijn per 1 
januari 2013.

IB-ONDERNEMER

Bereid uw aangifte alvast voor
Hebt u tijdig uw aangifte inkomstenbelasting ingediend over 
2012, maar was u te laat met het doen van uw aangiften in 
2011 en in 2010? Dan krijgt u geen uitstel voor het doen van 
uw aangifte inkomstenbelasting 2013. De Belastingdienst 
verleent evenmin uitstel als u te laat was met uw aangifte 
inkomstenbelasting 2012 en daarnaast uw aangifte over 2011 
en/of 2010 te laat hebt ingediend. Als u nu al weet dat u geen 
uitstel zult krijgen, doet u er goed aan om alvast voorberei-
dingen te treffen om de aangifte 2013 op tijd te versturen.
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Steek nog wat extra tijd in de zaak
Als u in uw hoedanigheid van ondernemer voldoet aan het 
urencriterium, staan verschillende faciliteiten in de inkomsten-
belasting voor u open. Daarbij kunt u denken aan de 
ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan 
de oudedagsreserve. De meeste ondernemers moeten 
minstens 1225 uur en meer dan 50% van hun totale arbeids-
tijd aan hun onderneming besteden. Zij moeten dit ook 
aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met een uren-
administratie. Daarbij mag u niet achteraf een urenadminis-
tratie opstellen.

Stort zelf OR-dotatie
Als u aan het urencriterium voldoet en op 1 januari 2013 
jonger bent dan 65 jaar plus één maand, mag u aan de 
oudedagsreserve (OR) doteren. Deze dotatie bedraagt in 
2013 12% van uw winst uit onderneming vóór de OR-dotatie, 
maar maximaal € 9542. Maar de toevoeging aan de OR is 
bovendien gemaximeerd tot het bedrag waarmee het 
ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar 
de OR aan het begin van het kalenderjaar te boven gaat. 
Eventueel kunt u een privéstorting doen in uw onderneming 
om uw ondernemingsvermogen wat op te krikken.

Houdt kosten in aanloopfase bij
Wie bezig is met het opzetten van een onderneming, maar 
nog niet de fiscale status van ondernemer heeft verkregen, 
doet er toch verstandig aan de bewijzen van de gemaakte 
kosten (bonnetjes, facturen en dergelijke) te bewaren. 
Kosten en lasten die verband houden met het starten van 
een onderneming kunnen namelijk in een later jaar aftrek-
baar zijn als verliezen in de aanloopfase van de onder-
neming. Het moet dan wel gaan om kosten en lasten die u 
hebt gemaakt in de vijf jaren vóór het starten van de 

onderneming. Deze kosten en lasten zijn alleen aftrekbaar 
voor zover er geen opbrengsten daartegenover staan en zij 
niet op andere wijze zijn afgetrokken of aftrekbaar waren 
van het inkomen uit werk en woning.

Laat uw partner echt mee ondernemen
Een voordeel van een man-vrouwfirma is dat beide echte-
lieden ondernemers zijn. In beginsel kunnen zij daardoor 
beiden in aanmerking komen voor de ondernemersfacilitei-
ten. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de partner ‘meer 
dan ondersteunende werkzaamheden’ verricht. De 
Belasting dienst kan namelijk stellen dat sprake is van een 
ongebruikelijk samenwerkingsverband. In dat geval tellen 
sommige uren niet mee voor het urencriterium en voldoet 
men misschien niet aan dit criterium. De partner kan dit 
probleem voorkomen door te bewijzen dat hij de onder-
neming in haar eentje zou kunnen drijven. Gebrek aan  
specifieke kennis hoeft daarbij geen obstakel te zijn als hij 
dit op een andere manier kan compenseren. Bijvoorbeeld 
door organisatorische vaardigheden en jarenlange ervaring. 
Ga na of dit ook speelt binnen uw firma. Onderneem 
tijdig actie. 

Vraag S&O-verklaring aan
Als u speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verricht, vergeet 
dan niet een S&O-verklaring aan te vragen waarin de aard 
van deze werkzaamheden wordt bevestigd. U kunt dan de 
S&O-aftrek toepassen van in beginsel € 12.310 (bedrag 2013). 
Daarbij geldt de aanvullende voorwaarde dat u minstens 
500 uur hebt besteedt aan het S&O.

Tip!
Voor startende ondernemers bedraagt de S&O-aftrek in 
beginsel € 18.467. Startende ondernemers zijn ondernemers 
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die in één of meer van de voorafgaande vijf kalenderjaren 
geen ondernemer waren en in die periode hoogstens twee 
keer een S&O-verklaring hebben ontvangen. Voor starters 
geldt dat een S&O-verklaring die voor een deel van het jaar 
is ontvangen fiscaal kwalificeert als een verklaring voor het 
hele kalenderjaar.

Controleer uw vermogensetikettering
Controleer of de vermogensbestanddelen die u tot uw 
ondernemingsvermogen hebt gerekend ook daadwerkelijk 
kwalificeren als ondernemingsvermogen. De inspecteur kan 
op basis van de foutenleer u verplichten in het laatst 
openstaande boekjaar alsnog het onjuist geëtiketteerde 
vermogensbestanddeel over te brengen naar het juiste 
vermogen. Maar hij moet u daarbij een tegemoetkoming 
bieden als u schade lijdt door een verandering in vermo-
gensetikettering op basis van de foutenleer. 

Vraag om middeling van winst
Als de winst uit uw onderneming flinke pieken en dalen 
kent, kan het progressieve belastingtarief in box 1 behoorlijk 
nadelig uitpakken. In dat geval kan middeling voordelig zijn. 
Bereken daarvoor eerst de werkelijk betaalde belasting van 
box 1 over drie opeenvolgende kalenderjaren (bijvoorbeeld 
2011, 2012 en 2013). Bereken vervolgens de box 1-belasting die 
u zou moeten betalen als het totale inkomen in box 1 over 
deze drie jaren gelijk was verdeeld. Als u in dat geval 
minstens € 545 minder zou moeten betalen, kunt u de 
Belastingdienst verzoeken om toepassing van de midde-
lingsregeling.

Let op!
Voor middeling is vereist dat de definitieve inkomsten-
belastingaanslagen over alle drie jaren zijn opgelegd.

 Houd kosten van werkruimte bij
De kosten van een werkruimte in een woning die niet tot 
het ondernemingsvermogen behoort, kunnen aftrekbaar 
zijn. Daarvoor is wel vereist dat de werkruimte een zelfstan-
dig gedeelte van de woning vormt. Bovendien moet u als 
ondernemer ook beschikken over een werkruimte buiten uw 
woning, maar in de werkruimte in de woning minstens 70% 
van uw arbeidsinkomen verdienen. Hebt u buiten uw 
woning geen andere werkruimte, dan hoeft u maar 30% of 
meer van uw arbeidsinkomen in de werkruimte te verdie-
nen. Wel moet u dan minimaal 70% van uw totale arbeidsin-
komen in of vanuit de werkruimte verdienen.

Bereid bedrijfsoverdracht voor
Wilt u in de toekomst uw onderneming zonder afrekening 
over de fiscale reserves overdragen aan een andere onderne-
mer of aan een werknemer? Zorg er dan voor dat u uw 
opvolger tijdig laat participeren in uw onderneming. Dit 
kunt u bereiken door minimaal 36 maanden vóór de 
beoogde overdracht een samenwerkingsverband aan te 
gaan met de opvolger of hem in dienst te nemen als 
werknemer.

BTW

Investeer vóór 2014 in zelfgemaakt goed
Per 1 januari 2014 komt de integratieheffing te vervallen. 
Hierdoor hoeft u na 31 december 2013 geen btw meer te 
bereken over goederen die u zelf hebt vervaardigd en die u 
gaat gebruiken voor prestaties waarvoor u geen (volledig) 
recht op aftrek van voorbelasting hebt. Verwacht u ook na 31 
december 2013 goederen en diensten af te nemen voor de 
vervaardiging voor een goed dat onder de huidige regeling 
zou vallen onder de integratieheffing? Dan mag u de btw die 
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u in rekening krijgt gebracht over deze goederen niet meer 
aftrekken voor zover u het nieuw vervaardigde goed gaat 
gebruiken voor btw-vrijgestelde prestaties. De btw die u al 
had afgetrokken of in 2013 aftrekt vanwege leveringen en 
diensten ten behoeve van de vervaardiging van een goed, 
zijn wel aftrekbaar. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat 
u al had vóór de afschaffing van de integratieheffing recht 
had op aftrek van voorbelasting.

Let op!
U moet ook rekening houden met een tweede toets-
moment: het moment waarop u de eerder aangeschafte 
goederen en diensten gaat gebruiken. Verschilt op dat 
moment de eerdere aftrek op basis van de toenmalige 
belaste bestemming met de werkelijke bestemming, dan 
vindt een correctie van de eerdere aftrek plaats. Voor de 
goederen en diensten die zijn aangeschaft op het moment 
dat de integratielevering nog gold als belaste bestemming, 
vindt dit tweede toetsmoment uiterlijk plaats op het 
moment van ingebruikname van het nieuw vervaardigde 
goed waarvoor u de goederen en diensten hebt gebruikt.

Neem tijd voor gebruik bij btw-belaste levering
Als u vastgoed anders dan een bouwterrein of een nieuwe 
onroerende zaak geleverd wilt krijgen met btw, zult u de 
wederpartij moeten vragen of hij samen met u wilt opteren 
voor zo’n btw-belaste levering. De mogelijkheid tot het 
opteren voor een btw-belaste levering van vastgoed is 
gebonden aan voorwaarden. Zo geldt onder meer als 
voorwaarde dat u als afnemer de onroerende zaak uiterlijk
 in gebruik neemt in het boekjaar dat volgt op het boekjaar 
van levering. De staatssecretaris keurt in een vernieuwd 
vastgoedbesluit van 19 september 2013 (nr. BLKB2013/1686M) 
echter goed dat toch een btw-belaste levering mogelijk is als 

de afnemer niet voldoet aan deze voorwaarde. Denk bij-
voorbeeld aan de situatie waarbij er nog werkzaamheden 
aan de onroerende zaak moeten plaatsvinden. Deze goed-
keuring stelt wel dat u als afnemer de onroerende zaak 
zowel in het jaar van feitelijke ingebruikname als in het 
daaropvolgende boekjaar voor minstens 90% zult gebruiken 
voor belaste prestaties. 

Tip!
De staatssecretaris staat ook toe dat verhuurders van 
congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimten vanaf 
1 oktober 2013 belast verhuren zonder dat ze daarvoor 
samen met de huurder opteren. 

Neem de tijd voor renovatie woning
Ondernemers (inclusief architecten en hoveniers) mogen 
tijdelijk het 6% btw-tarief toepassen op arbeidskosten bij 
renovatie en herstel in en aan woningen die meer dan twee 
jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. 
In eerste instantie zou deze regeling duren tot 1 maart 2014. 
Deze termijn is verlengd: pas vanaf 1 januari 2015 zal in deze 
gevallen weer het btw-tarief gelden van 21%.

Let op!
Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor de vergoeding voor 
zover deze betrekking heeft op materialen. Hiervoor geldt 
het algemene tarief van 21%. 

Creëer een vaste werkplek thuis
Terwijl in de loonbelasting het woon-werkverkeer tot het 
zakelijke verkeer behoort, rekent de fiscus het woon-werk-
verkeer voor de btw tot het privéverkeer. Als u een thuis-
werker bent, is dit tamelijk eenvoudig op te lossen. U kunt 
immers uw woning aanmerken als vaste werkplek. Wanneer 
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u toch eens een reis naar een klant moet maken, is dit 
gewoon een zakelijke reis van uw vaste werkplek naar een 
andere zakelijke bestemming.

Ga fiscale eenheid met topholding aan
Natuurlijke personen en rechtspersonen die financieel, 
economisch en organisatorisch nauw met elkaar zijn 
verbonden mogen een fiscale eenheid voor de btw vormen. 
Een voordeel hiervan is dat zij onderling leveringen mogen 
verrichten zonder dat zij daarover btw moeten factureren. In 
Nederland is het op basis van een resolutie toegestaan dat 
topholdings ook tot een fiscale eenheid voor de btw 
behoren, ook al zijn ze strikt genomen geen btw-onderne-
mers. Topholdings zijn holdings die binnen het concern een 
sturende en beleidsbepalende functie vervullen. Dit jaar is 
gebleken dat het opnemen van een topholding in een fiscale 
eenheid btw niet in strijd is met de Europese regelgeving.

Let op!
Zolang de fiscale eenheid bestaat, blijft de topholding 
verantwoordelijk voor de btw van de gevoegde maat-
schappijen. Zodra de fiscale eenheid eindigt moet u dit 
daarom direct melden aan de Belastingdienst.

Benut de kleine-ondernemersregeling
Controleer of u in aanmerking komt voor de kleine-onder-
nemersregeling. Dit is het geval als u per saldo over 2013 
minder dan € 1883 aan btw hoeft af te dragen. Bent u vóór 
de toepassing van de kleine ondernemersregeling niet meer 
dan € 1345 verschuldigd, dan hoeft u zelfs niets te betalen.

Let op!
Het btw-voordeel behoort tot de winst uit onderneming 
voor de inkomstenbelasting.

Houdt de herzieningstermijn in de gaten
Hebt u in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd en de btw daarover 
afgetrokken als voorbelasting? Toets dan bij de eerste in-
gebruikname of uw werkelijke gebruik overeenkomt met het 
geschatte gebruik waarop de btw-aftrek was gebaseerd. Bij 
een verschil in gebruik moet u de btw-aftrek corrigeren. 
Verder zult u aan het einde van dat jaar en aan het einde van 
de daaropvolgende vier jaren moeten controleren of het 
gebruik in dat jaar nog overeenkomt met gebruik in het 
eerste jaar van ingebruikname. Deze periode heet de her-
zieningstermijn. Voor onroerende zaken geldt een herzie-
ningstermijn van tien jaren (inclusief jaar van ingebruik-
name). Als blijkt dat het werkelijke gebruik meer dan 10% 
verschilt met het gebruik in het jaar van eerste ingebruik-
name, vindt een btw-correctie plaats over 1/5 (1/10 bij 
onroerende zaken) van de afgetrokken btw in het jaar van 
eerste ingebruikname.

Let op!
Bij verkoop van een bedrijfsmiddel tijdens de herzienings-
periode gaat de Belastingdienst ervan uit dat voor de rest 
van de herzieningstermijn het goed uitsluitend dient voor 
belaste handelingen als u over de levering btw moet 
berekenen.

Controleer voorwaarden belaste levering
Als u een onroerende zaak levert die niet van rechtswege is 
belast met btw (dit is het geval bij levering van een nieuwe 
onroerende zaak of een bouwterrein) kunt u samen met uw 
afnemer opteren voor een btw-belaste levering. Voorwaarde 
is dat uw afnemer de onroerende zaak gebruikt voor 
prestaties waarvoor hij btw-aftrek heeft van in beginsel 
minstens 90%. Als uw afnemer niet meer aan die voorwaar-
de voldoet, kan de fiscus de btw naheffen. Dit betreft zowel 
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btw die u ten onrechte hebt afgetrokken op prestaties ten 
behoeve van de belaste levering als de ten onrechte af-
getrokken btw van de afnemer. Volgens de wet wordt de 
gehele nageheven btw verlegd naar uw afnemer. Maar uit 
de rechtspraak (Pactor-arrest, Hof van Justitie van de EU, nr. 
C-622/11) is gebleken dat de fiscus uw afgetrokken btw niet 
mag naheffen van uw afnemer. De inspecteur zal daarvoor 
toch bij u aankloppen.

Vraag btw dubieuze debiteuren terug
Omdat de economische situatie van Nederland nog altijd 
wat te wensen overlaat, is het best mogelijk dat sommige 
debiteuren hun schulden niet volledig voldoen. In dat geval 
loopt u niet alleen opbrengsten mis, maar hebt u ook btw 
afgedragen die u voor een deel niet ontvangt van uw af-
nemer. Dit bedrag aan niet-ontvangen btw kunt u terug-
krijgen van de Belastingdienst. Dien daarom een verzoek  
om teruggaaf van de btw in zodra uw debiteur de status van 
dubieus verkrijgt.

Let op!
Het btw-bedrag dat u wilt terugkrijgen mag u niet simpel-
weg aftrekken als voorbelasting in uw btw-aangifte.

Vorder snel te veel afgedragen btw terug
Hebt u te veel btw afgedragen? Download dan het formulier 
‘Suppletie omzetbelasting’ op de website van de Belasting-
dienst. U kunt vervolgens het ingevulde formulier invullen 
en uitprinten. Nadat u het uitgeprinte formulier hebt 
ondertekend, kunt u het met de post versturen.

Tip!
Uw kans op teruggaaf is veel groter als u de suppletie 
binnen zes weken na de betalingsdatum binnenkomt bij  

de Belastingdienst. In deze situatie kan de fiscus uw  
verzoek niet simpelweg afwijzen op grond van termijn-
overschrijding.

Wees een zuinige Kerstman
Als u rond Kersttijd uw werknemers nog een aardigheidje 
wilt geven, let wel dat u het niet te gek maakt. Verstrekt u 
namelijk in 2013 voor meer dan € 227 exclusief btw aan 
personeelsverstrekkingen aan uw werknemers, dan mag u 
de btw op deze verstrekkingen niet terugvragen. Personeels-
verstrekkingen zijn ook de telefoon, personeelsfeesten, 
parkeerplaatsen voor het personeel en de personeelskantine. 
Als u toch de € 227-grens overschrijdt, tel dan de niet-aftrek-
bare btw op bij de loonkosten als u uw belastbare winst 
berekent.

Let op ontvangen facturen
Om de btw op een factuur te kunnen aftrekken als voor-
belasting, moet deze factuur voldoen aan bepaalde eisen.  
Zo moet de factuur onder meer alle relevante gegevens be-
vatten. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de gegevens 
van uw leverancier/dienstverlener en van u zelf, de factuur-
datum, het factuurbedrag, het toegepaste tarief, het be-
taalde btw-bedrag en dergelijke. Hebt u nog geen factuur 
ontvangen of is de factuur onvolledig, vraag dan nog snel 
om een correcte factuur. Overigens mag de fiscus de aftrek 
van voorbelasting niet weigeren als de factuur niet meer 
dan een kleine fout bevat, zoals een kleine onvolkomenheid 
in de tenaamstelling van de leverancier.

Check laatste btw-aangifte van 2013
Aan het einde van het jaar doet u er goed aan te controleren 
of u nog correcties moet doorvoeren voor bijvoorbeeld het 
privégebruik van elektriciteit, gas en water of het privé-
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gebruik van de auto van de zaak. In beginsel moet u uw 
correcties doorgeven via een formulier Suppletie Omzetbe-
lasting. U mag kleine correcties tot € 1000 wel verwerken in 
uw eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Bij een correctie 
in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag 
of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie.

WERKGEVER

Draag alle verschuldigde eindheffingen af 
Controleer of u in 2013 alle verschuldigde eindheffingen 
hebt afgedragen, zoals de eindheffing over kleine geschen-
ken, de eindheffing over bovenmatige kostenvergoedingen 
en de pseudo-eindheffingen. Zo niet, draag de te weinig 
betaalde eindheffing dan alsnog af aan de fiscus.

Controleer de aansluiting met de financiële administratie
Aan het einde van het jaar is het altijd raadzaam om te 
controleren of de loonadministratie en de financiële 
administratie op elkaar aansluiten. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk dat één of meer (belaste) vergoedingen zijn 
uitbetaald die per abuis niet zijn gemeld in de loonadmini-
stratie, waardoor over deze vergoedingen geen loonheffin-
gen zijn ingehouden, dan wel eindheffingen zijn afgedragen. 
Bij het maken van de aansluiting tussen loon- en financiële 
administratie komen zulke afwijkingen aan het licht, waarna 
u de verschuldigde loonheffingen alsnog kunt afdragen, 
eventueel in de vorm van eindheffing.

Let op de crisisheffing voor hoge lonen 
De pseudo-eindheffing die werkgevers begin 2013 moesten 
betalen als een werknemer in 2012 een salaris van meer dan 
€ 150.000 ontvingen, wordt met één jaar verlengd. 

Uw onderneming moet dus begin 2014 opnieuw eindheffing 
afdragen als een werknemer over 2013 een jaarsalaris heeft 
ontvangen van meer dan € 150.000. Over het meerdere 
betaalt u dan 16% eindheffing. Zit een werknemer net onder 
de grens, dan kunt u de heffing wellicht voorkomen door een 
bonus uit te stellen tot na 1 januari 2014. Hoewel niet ge-
garandeerd is dat de heffing volgend jaar wordt afgeschaft. 

Draag (pseudo-)eindheffing af over excessieve 
vertrekvergoeding
Heeft een werknemer in 2013 bij zijn uitdiensttreding een 
gouden handdruk ontvangen, dan moet u controleren of 
deze vertrekvergoeding is fiscale zin als ‘excessief’ wordt 
beschouwd. Dit is het geval als het toetsloon hoger is dan € 
531.000 én de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon. 
In dat geval moet u dit jaar – naast de loonheffing bij de 
betreffende werknemer – 75% pseudo-eindheffing afdragen 
over het excessieve deel van de vertrekvergoeding. Tot 
1 januari 2013 bedroeg het tarief 30%, maar dat is dus sinds 
dit jaar verhoogd naar 75%.

Afdrachtverminderingen optimaal gebruikt?
Ga na of u in 2013 optimaal gebruik hebt gemaakt van de 
diverse afdrachtverminderingen in de loonbelasting. In 2013 
kunt u recht hebben op afdrachtverminderingen voor onder-
wijs, speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en zeevaart. Met 
uitzondering van de combinatie S&O/zeevaart kunnen deze 
afdrachtverminderingen naast elkaar worden toegepast. Ga 
wel na of aan alle voorwaarden is voldaan, want een onterechte 
toepassing van afdrachtvermindering levert uw onderneming 
niet alleen een naheffingsaanslag op, maar meestal ook een 
boete. Denk eraan dat de afdrachtvermindering onderwijs met 
ingang van 1 januari 2014 wordt vervangen door een nieuwe 
subsidieregeling. Check of u hiervoor in aanmerking komt.
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Controleer de toegepaste premiekortingen 
In 2013 heeft u recht op een premiekorting van € 7.000 per 
jaar als u een oudere werknemer in dienst neemt die vóór 
dit dienstverband recht had op een WW-, arbeidsongeschikt-
heids-, nabestaanden-, Wajong- of bijstandsuitkering. 
Daarnaast heeft u recht op een premiekorting van € 7.000 
voor een arbeidsgehandicapte werknemer die in 2013 bij uw 
onderneming in dienst is. Voor jonggehandicapten die 
vanwege hun arbeidsbeperking minder ontvangen dan het 
wettelijk minimumloon, is de premiekorting maximaal 
€ 3.500 per jaar. U mag de premiekorting voor oudere werk-
nemers en de premiekorting voor arbeidsgehandicapte 
werknemers in 2013 niet meer gelijktijdig toepassen. Heeft u 
voor een werknemer recht op beide premiekortingen, dan 
mag u uitsluitend de premiekorting voor arbeidsgehandi-
capte werknemers toepassen. Controleer of u alle premie-
kortingen waarop u recht heeft, heeft aangesproken.

Wacht nog even met aannemen jonge werknemer 
Vanaf volgend jaar geldt een premiekorting van € 3.500 
voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde tussen de 18 
en 27 jaar aannemen. De premiekorting geldt tot 31 decem-
ber 2015. De korting mag maximaal twee jaar worden toe-
gepast. Wacht dus nog even tot begin van het jaar met het 
aannemen van de jonge werknemer die uit een uitkering 
komt. U kunt de premiekorting dan vanaf 1 juli 2014 toe-
passen.

Aangiftetijdvak wijzigen? Vraag dit op tijd aan!
Als u in 2014 een ander aangiftetijdvak wilt gebruiken voor 
de loonheffingen, bijvoorbeeld omdat u het loon voortaan 
vierwekelijks uitbetaalt aan het personeel, moet u hiertoe 
een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen 
met behulp van het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak 

loonheffingen’. Zorg ervoor dat dit formulier uiterlijk op 
14 december 2013 binnen is bij de fiscus. Wordt uw aanvraag 
na deze datum ontvangen, dan kunt u pas in 2015 een ander 
aangiftetijdvak gebruiken.

Controleer de sectorindeling 
Check altijd de sector waarvoor u bent ingedeeld voor de 
werknemersverzekeringen. De Belastingdienst heeft het 
immers niet altijd bij het juiste eind. Bovendien kunt u door 
een wijziging van de (hoofd)werkzaamheden in een andere 
sector terecht zijn gekomen. Indeling in een verkeerde sector 
kan grote financiële gevolgen hebben. 

Zorg voor een goede administratie rondom uitzendkrachten 
Controleer aan het einde van het jaar of uw administratie 
rondom uitzendkrachten en andere medewerkers die niet bij 
uw onderneming in dienst zijn (zoals gedetacheerden), 
volledig is. U moet namelijk van al deze medewerkers 
bijhouden hoeveel loon en vakantiebijslag zij hebben ont-
vangen én hoeveel uren zij hebben gewerkt. Blijkt dat het 
uitzendbureau zich niet houdt aan het minimumloon en de 
minimumvakantiebijslag, dan kan de Inspectie SZW u bij een 
controle een boete opleggen van € 12.000 als u geen goede 
administratie heeft.
 
Haast u met de stamrecht-bv
Bent u bezig met een ontslag voor een werknemer die 
daarbij een ontslagvergoeding meekrijgt? U doet hem 
fiscaal een plezier om het ontslag voor het einde van het 
jaar definitief te hebben gemaakt en de stamrechtovereen-
komst rond te hebben. Wellicht staat de werknemer in ruil 
daarvoor open voor een lagere bruto-uitkering. De stam-
rechtvrijstelling wordt namelijk afgeschaft per 1 januari 
2014. Dit betekent dat de belastingheffing over ontslagver-
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goedingen en gouden handdrukken niet langer kan worden 
uitgesteld door deze onder te brengen in een stamrecht. 
Voor bestaande stamrechten blijven de huidige regels van 
toepassing. Als een werknemer uiterlijk 31 december 2013 
zijn definitieve ontslag krijgt aangezegd, heeft hij nog de 
gelegenheid zijn ontslagvergoeding in een stamrechtaan-
spraak onder te brengen. De stamrechtovereenkomst moet 
dan voor 31 december aanstaande zijn getekend en daarin 
moet zijn vastgelegd welk bedrag naar welke instantie 
wordt overgemaakt. De feitelijke ontslagdatum kan dan 
nog een half jaar op zich laten wachten, tot 1 juli 2014. 

Nieuw keuzemoment werkkostenregeling
De overgangstermijn voor toepassing van de werkkosten-
regeling is met één jaar verlengd, mede omdat er plannen 
zijn om de werkkostenregeling te wijzigen. Hierover bestaat 
op dit moment echter nog veel onduidelijkheid. Voor veel 
werkgevers is dit voldoende reden om nog te wachten met 
overstappen. Dit is begrijpelijk, maar toch kan het aantrek-
kelijk zijn om de werkkostenregeling al in 2014 toe te passen, 
namelijk als dit voor uw onderneming voordeliger uitpakt 
dan het toepassen van het overgangsregime. Het is daarom 
aan te raden tóch na te gaan welk regime voor uw onder-
neming in 2014 het meest voordelig is.

Thuiswerken? Nú een werkplek vergoeden 
Als uw werknemers één of meer dagen per week thuis 
werken en u de inrichting van hun werkplek thuis wilt 
vergoeden of verstrekken, is het raadzaam dit te doen 
vóórdat u de werkkostenregeling gaat toepassen. Want 
onder het overgangsregime kunt u voor de inrichting van de 
werkplek een onbelaste vergoeding uitbetalen van € 1.815, 
mits dit maximaal één keer per vijf jaar gebeurt. Ook moet 
het thuiswerken zijn vastgelegd in een schriftelijk contract, 

en moet de inrichting voldoen aan de voorwaarden uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Onder de werkkostenrege-
ling valt het vergoeden/verstrekken van een werkplek in de 
vrije ruimte (1,5% van de fiscale loonsom), wat bij een over-
schrijding wordt ‘bestraft’ met een eindheffing van 80%. 

Richt een personeelsfonds op 
Uitkeringen en verstrekkingen uit een personeelsfonds 
blijven onder voorwaarden belastingvrij. Hiermee kunt u uw 
werknemers bijvoorbeeld voordelig steunen in financieel 
krappe tijden. Eén van de voorwaarden is dat tussen het 
moment van oprichting en het jaar waarin de uitkeringen 
worden gedaan (met een maximumperiode van vijf jaar), de 
werkgever niet meer mag hebben bijgedragen dan de werk-
nemers. De vrijstelling geldt ook als het fonds nog geen vijf 
jaar bestaat. Als u nu een personeelsfonds opricht kunt u 
daar al volgend jaar van gebruik maken.

Even wachten met kerstpakket?
Als uw onderneming per 1 januari 2014 overstapt op de 
werkkostenregeling, kunt u wellicht heel eenvoudig wat 
belasting besparen. Want als u uw werknemers een kerstpak-
ket geeft, moet u hierover onder de overgangsregeling 20% 
eindheffing afdragen. Onder de werkkostenregeling valt het 
kerstpakket in de vrije ruimte. Als deze niet wordt overschre-
den, blijft het kerstpakket feitelijk belastingvrij. En dat biedt 
mogelijkheden. Verwacht u bijvoorbeeld in 2014 nog wat vrije 
ruimte over te houden, dan kunt u het kerstpakket van eind 
2013 beter vervangen door een nieuwjaarspakket in januari 
2014. Dan bespaart u zich de eindheffing over het kerstpakket, 
simpelweg door dit twee weken later uit te delen. 
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personeelskortingen kritisch bekijken 
Veel werkgevers geven hun werknemers korting op pro-
ducten uit de eigen onderneming. Onder het overgangs-
regime is dit geen probleem: de korting blijft onbelast als 
deze niet hoger is dan 20% van de winkelprijs, tot een 
maximum van € 500 per jaar. Bovendien mag het eventueel 
niet-gebruikte bedrag van deze vrijstelling maximaal twee 
jaar worden doorgeschoven. Onder de werkkostenregeling is 
dit voorgoed voorbij: dan valt de personeelskorting in de 
vrije ruimte, ongeacht het kortingspercentage en ongeacht 
het bedrag. Bij overschrijding betaalt u 80% eindheffing over 
het meerdere. Veel werkgevers zullen zich daarom genood-
zaakt zien om de personeelskorting te schrappen, óf deze bij 
de werknemer te belasten. Misschien bent u dit wel van plan 
vanaf 1 januari 2014. Wat mogelijk een oplossing kan zijn, is 
om de korting te verhogen tot bijvoorbeeld 30%. Vervolgens 
belast u de korting op de loonstrook, waardoor de korting 
netto nog steeds ongeveer 20% zal zijn.

Houd de werknemers fit 
Wilt u de goede voornemens van uw werknemer voor het 
jaar 2014 stimuleren? Dan kunt u wellicht bedrijfsfitness 
aanbieden. De twee voorwaarden die gelden onder de 
overgangsregeling zijn dat de deelname open moet staan 
voor 90% of meer van alle werknemers en dat de fitness 
plaatsvindt in een vestiging van de werkgever of in een 
vestiging van een fitnessbedrijf waarmee de werkgever een 
overeenkomst heeft gesloten. Let wel op dat onder de 
werkkostenregeling bedrijfsfitness alleen onbelast kan 
blijven als het op de werkplek plaatsvindt. Dat betekent dus 
dat u in het pand een fitnessruimte moet hebben. De 
waarde hiervan vult dan niet de vrije ruimte. Bedrijfsfitness 
buiten de werkplek valt volledig in de vrije ruimte. 

Verstrek nu nog fiets van de zaak
Stapt u in 2014 over naar de werkkostenregeling? Dan kunt u 
uw werknemer dit jaar voor het laatst een fiets van de zaak 
vergoeden of verstrekken, zonder dat deze de vrije ruimte 
opsnoept. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. De 
werknemer moet op meer dan de helft van zijn werkdagen 
met de fiets reizen en u mag in het kalenderjaar en de twee 
voorgaande jaren niet eerder een fiets hebben verstrekt. 
Maar let op: er geldt wel een maximum van € 749 per fiets. 
Naast de fiets kunt u ook nog eens tot een bedrag van € 82 
per kalenderjaar onbelast vergoeden of verstrekken voor 
zaken die samenhangen met de fiets. Denkt u hierbij aan 
reparaties, sloten, regenpak en dergelijke. Een fietsver-
zekering mag u daarnaast ook nog eens geheel onbelast 
vergoeden. 

Check uw softwarepakket 
Als u de werkkostenregeling wilt gaan toepassen, ga dan 
voor alle zekerheid na of uw salarissoftware de werkkosten-
regeling wel aankan. Voor het merendeel van de salarispak-
ketten is dit geen probleem, maar toch is het wel handig om 
dit even te checken. Wilt u om een bepaalde reden wijzigen 
van softwarepakket, doe dit dan per 1 januari. Een overstap 
tijdens het kalenderjaar levert extra werk op in verband met 
het overzetten (of moeten invoeren) van de cumulatieve 
gegevens.

AUTO

Verhaal boetes op de werknemer 
Heeft uw onderneming dit jaar verkeersboetes betaald die 
door een werknemer met een ter beschikking gestelde auto 
zijn veroorzaakt? Zorg er dan voor dat u deze boete alsnog 
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verhaalt op de betreffende werknemers. Als u dit niet doet, 
kan de boete bij een eventueel boekenonderzoek worden 
aangemerkt als loon bij de werknemer. En dan kunt u 
worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag loon-
belasting over de gebruteerde boete, plus heffingsrente. 

Let op!
De fiscus kan ook een naheffingsaanslag loonbelasting 
opleggen aan de werkgever voor betaalde schade (aan de 
auto) die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door de 
werknemer. Op deze regeling geldt wel een uitzondering, 
namelijk als de auto op naam van de werkgever staat en de 
onderneming contractueel niet de mogelijkheid heeft om de 
boete of schade te verhalen én de overtredingen niet het 
gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
werknemer.

Vraag om ‘Verklaring geen privégebruik auto’ 
Bent u van plan volgend jaar een auto van de zaak ter 
beschikking te stellen aan een werknemer die daarmee niet 
meer dan vijfhonderd kilometer privé gaat rijden? Laat de 
werknemer dan een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij 
de Belastingdienst aanvragen. De werkgever die een kopie 
van zo’n verklaring in zijn administratie bewaart, hoeft in 
beginsel het voordeel van het privégebruik van de auto niet 
tot het loon van de werknemer te rekenen. Maar bij oneigen-
lijk gebruik of misbruik trekt de inspecteur de verklaring in 
en legt hij in beginsel aan de werknemer een naheffings-
aanslag op eventueel met boete en heffingsrente. Sinds 
1 januari 2013 mag de Belastingdienst ook premies werk-
nemersverzekeringen naheffen bij de werknemer over de 
bijtelling auto van de zaak. 

Let op! 
Als u als werkgever redelijkerwijs kon weten dat de werkne-
mer onterecht een Verklaring geen privégebruik auto had, 
kunnen de naheffingsaanslag en de boete voor uw rekening 
komen. Zorg dus dat u op de hoogte blijft van het autoge-
bruik van uw werknemer door bijvoorbeeld regelmatig te 
informeren bij uw werknemer. 

Geef eventuele wijzigingen in privégebruik auto door
Stelt u een auto van de zaak ter beschikking aan een 
werknemer en beschikt u over een kopie van de Verklaring 
geen privégebruik auto, zorg er dan voor dat u op de hoogte 
blijft van het autogebruik van deze werknemer. Informeer bij 
uw werknemer of de situatie per 1 januari 2014 gaat 
wijzigingen. Blijft alles bij het oude, dan hoeft u niets te 
doen. Het kan echter ook zijn dat uw werknemer meer dan 
vijfhonderd privékilometers met de bedrijfsauto gaat rijden 
in 2014. In dat geval moet de werknemer of u hiervan tijdig 
melding maken bij de Belastingdienst. Houd er ook rekening 
mee dat u dan het voordeel van het privégebruik van de 
auto tot het loon van de werknemer moet gaan rekenen.

Maak gebruik van de nieuwe voorbeeldafspraak
Als u het privégebruik van de bestelauto wilt verbieden voor 
uw werknemers, kunt u gebruikmaken van een voorbeeldaf-
spraak die de fiscus in overleg met VNO-NCW en EVO heeft 
opgesteld. In 2013 is deze voorbeeldafspraak vernieuwd. Zorg 
dat u de nieuwste versie gebruikt, die is te downloaden op 
de website van de Belastingdienst.

 Verder gelden de volgende voorwaarden:

•	 U legt het verbod schriftelijk vast, en bewaart deze 
afspraak bij de loonadministratie.
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•	 U ziet toe op de naleving van dit verbod. U kunt dit  
bijvoorbeeld doen door de kilometerstanden te  
vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof, 

•	 en/of door gegevens over verkeersboetes en schade-
meldingen buiten werktijd te controleren. Bij een 
eventuele controle door de Belastingdienst moet u 
aannemelijk kunnen maken dat u daadwerkelijk 
toezicht houdt op naleving van het verbod.

•	 U legt een sanctie op als het verbod wordt overtreden. 
Hierbij kunt u denken aan een geldboete, en/of het 
verhalen van de nageheven loonheffingen.

Let op, opnieuw strengere CO2-grenzen
Voor een directeur-grootaandeelhouder die een zuinige of zeer 
zuinige auto aanschaft voor zowel zakelijk als privégebruik, kan 
het al snel interessant zijn dit via zijn bv te doen. De bv kan in 
dat geval in beginsel alle kosten aftrekken. De bv moet wel 
rekening houden met een bijtelling vanwege het privégebruik, 
tenzij u minder dan vijfhonderd privékilometers op jaarbasis 
rijdt. Juist voor zuinige en zeer zuinige auto’s is deze bijtelling 
relatief laag, namelijk 14% of 20% van de catalogusprijs van de 
auto. Let echter op, de CO2-grenzen worden per 1 januari 2014 
opnieuw aangescherpt en zullen de komende jaren nog meer 
naar beneden gaan. Voor benzineauto’s daalt de grens om voor 
de 20% bijtelling in aanmerking te komen bijvoorbeeld van 124 
naar 117 gr/km. Wel geldt voor lopende leasecontracten een 
overgangsregeling. Het is daarom aan te raden om voor het 
einde van het jaar de aankoop of lease van een zuinige of zeer 
zuinige auto te regelen.

Let op!
De hoogte van de bijtelling wordt bepaald op het moment 
dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt 
gesteld. 

Zorg voor een rittenadministratie 
Rijdt u in een auto op naam van uw onderneming en wilt u 
onder de winstbijtelling van 14%, 20% of 25% uitkomen? 
Zorgt u er dan voor dat u ook dit jaar beschikt over een 
sluitende rittenadministratie waarmee u aantoont dat u 
onder de 500-kilometergrens voor privégebruik blijft. De 
inspecteur zal namelijk niet snel het standpunt overnemen 
dat de auto niet geschikt is voor privé. Alleen een ritten-
administratie kan u redden! 

Koop voor het einde van het jaar een milieuvriendelijke auto 
Als u nog dit jaar een milieuvriendelijke auto koopt, heeft u 
nog recht op diverse fiscale voordelen die volgend jaar 
komen te vervallen. U komt in aanmerking voor een vrij-
stelling van BPM en MRB, een verlaagde bijtelling voor 
privégebruik auto, de milieu-investeringsaftrek (MIA), de 
willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL), 
en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De voordelen 
gaan vanaf volgend jaar uitsluitend nog naar volledig 
elektrische auto’s. Vanaf 1 januari 2014 wordt: 

•	 De bijtelling privégebruik voor een nulemissie-auto 
verhoogd van 0% naar 4%; de KIA voor personenauto’s 
afgeschaft; 

•	 De MIA beperkt tot (semi-)elektrische auto’s, met een 
plafondbedrag per investering. 

•	 De VAMIL niet meer toegepast op personenauto’s.

Koop een 40-plusser
De zogenoemde oldtimers zijn vrijgesteld van motor-
rijtuigenbelasting (MRB) tenzij het gaat om vrachtauto’s 
of autobussen die bedrijfsmatig worden gebruikt. In 2013 
kwalificeert een auto als een oldtimer als hij ten minste 30 
jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Vanaf 
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1 januari 2014 wordt deze grens verschoven naar 40 jaar. 
Voor auto’s die op benzine rijden en op 1 januari 2014 tussen 
de 26 en 40 jaar oud zijn gaat overgangsrecht gelden. Dit 
overgangsrecht houdt in dat voor deze auto’s een kwart-
tarief geldt met een maximum van € 120. Voorwaarde aan 
dit overgangsrecht is dat u uw auto binnen staat in de 
maanden januari, februari en december. 

Zet buitenlands kenteken om
Vanaf 1 januari 2014 houdt de Nederlandse douane strenger 
toezicht op auto’s met een buitenlands kenteken die gebruik 
maken van de Nederlandse weg. Als de houder van de auto 
niet kan aantonen dat hij niet in Nederland woont, moet hij 
gewoon motorrijtuigenbelasting betalen. Dit moet (met 
terugwerkende kracht) vanaf het moment dat hij zich in de 
gemeentelijke basisadministratie (GBA) heeft ingeschreven 
of had moeten inschrijven.

ESTATE pLANNING / pRIVE

Schenk vrijgesteld aan kinderen
Doet u nog vóór 1 januari 2014 een schenking aan uw (klein)
kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse 
vrijstelling van € 5.141 (kinderen, bedrag 2013) of € 2.057 
(kleinkinderen, bedrag 2013). Voor kinderen tussen 18 en 40 
jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor 
schenkingen van € 24.676 (bedrag 2013). Onder voor-
waarden is nog zelfs eenmalig een verhoogde vrijstelling 
mogelijk (zie hierna ‘benut verhoogde schenkingsvrijtelling’).  

Tip!
Door nog vóór 1 januari 2014 een schenking te doen aan 
meerderjarige familieleden kunt u box 3-heffing besparen 

als uw familieleden nog niet helemaal gebruik hebben 
gemaakt van hun heffingvrije vermogen (in 2013 € 21.139 per 
fiscale partner).

Benut verhoogde schenkingsvrijstelling
Vóór 1 oktober 2013 konden ouders aan hun kinderen (tussen 
18 en 40 jaar) eenmalig maximaal € 51.407 (bedrag 2013) 
schenken zonder dat de kinderen daarover schenkbelasting 
hoefden te betalen. Dit onder de voorwaarde dat zij het 
geschonken bedrag gebruiken voor de eigen woning in ruime 
zin. Bijvoorbeeld voor de verwerving van een eigen woning of 
voor de aflossing van een eigenwoningschuld of (met terug-
werkende kracht) restschuld. Sinds 1 oktober is deze maximale 
vrijstelling tijdelijk verhoogd naar € 100.000. Voor deze tijdelijk 
verhoogde vrijstelling hoeft er geen ouder-kindrelatie te 
bestaan tussen de schenker en de begunstigde en evenmin 
geldt een leeftijdsgrens. De omstandigheid dat een restschuld 
vóór 29 oktober 2012 is ontstaan, verhindert de toepassing van 
de tijdelijk verhoogde vrijstelling niet. Denk dus aan dit alles als 
u belastingvrij wilt schenken of een schenking ontvangt.

Let op! 
Verminder de verhoogde vrijstelling wel met het bedrag dat 
eventueel in een eerder jaar is genoten als eenmalig 
verhoogde vrijstelling.

Schenk aan culturele instellingen
Wilt u dit jaar nog fiscaal voordelig schenken aan een goed 
doel? Als u schenkt aan een culturele algemeen nut beogende 
instelling (ANBI), dan geniet u meer fiscaal voordeel dan 
wanneer u schenkt aan een gewone ANBI. Deze gift levert 
namelijk niet een aftrekpost op van 100% maar van 125% van 
het geschonken bedrag. De extra aftrek van 25% is echter 
gemaximeerd op € 1250. 
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Tip!
Als u een eigen bv heeft, kan u aan een culturele instelling 
schenken via de bv. In dit geval levert het een extra aftrek op 
van 50% van het bedrag dat de bv heeft geschonken aan 
culturele instellingen, met een maximum van € 2500.

Kom het periodiek verrekenbeding na
Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd en 
daarin is een periodiek verrekenbeding opgenomen, denk er 
dan aan die afrekening ook over dit jaar nog op te stellen. 
Wanneer er niet verrekend is dan is er een risico dat er bij 
einde huwelijk (door scheiding of overlijden) afgerekend 
wordt alsof er gemeenschap van goederen was.

Doe een periodieke gift zonder notariële akte
Overweegt u periodieke schenkingen te gaan doen aan een 
ANBI of vereniging met meer dan 25 leden? Dan kunt u 
wellicht wachten tot 1 januari 2014, want vanaf dat moment 
is het mogelijk om hiervoor een onderhandse overeenkomst 
in plaats van een notariële akte te gebruiken. De notaris 
hoeft u dus niet meer in te schakelen en dat bespaart 
kosten! Om aftrekbaar te zijn moet de periodieke gift die via 
een schenkingsovereenkomst is gedaan tijdens de looptijd 
jaarlijks worden verantwoord in de aangifte inkomens-
heffing van de gever. 

Tip!
De Belastingdienst stelt een eenvoudige model-schenkings-
overeenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking.

pas de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit toe
Bij de Hoge Raad loopt momenteel een belangrijke proce-
dure over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. 
Mogelijk zal deze regeling hierdoor worden versoberd. Bent 

u al van plan uw bedrijf geheel of gedeeltelijk over te gaan 
dragen, dan kan het in bepaalde situaties raadzaam zijn om 
dit versneld te doen zodat u nog gebruik kunt maken van de 
huidige ondernemersfaciliteiten in de Successiewet. 

Verminder box 3-vermogen
Bij de toekenning van de huurtoeslag, zorgtoeslag en het 
kindgebonden budget geldt een vermogenstoets. Ook de 
eigen bijdrage voor AWBZ-zorg is mede afhankelijk van het 
vermogen. Het gaat om het vermogen op 1 januari. Het kan 
daarom raadzaam zijn uw box 3-vermogen voor 1 januari 
2014 te verlagen door bijvoorbeeld schenkingen te doen, 
geen voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen of met 
eigen geld de eigenwoningschuld af te lossen (daar kan wel 
een vermindering van hypotheekrenteaftrek tegenover 
staan).

Let op!
Bij bepaling van de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg wordt 
gekeken naar uw fiscale inkomen van twee jaar geleden. Een 
verandering in dit inkomen (bijvoorbeeld door nu te 
schenken) heeft dus pas twee jaar later effect. 

Los kleine schulden af 
Heeft u lage schulden die in box 3 vallen en beschikt u over 
voldoende vermogen? Dan kun u er fiscaal voordeel bij 
hebben om de box 3-schulden af te lossen. Voordat deze 
schulden namelijk de heffingsgrondslag van box 3 verminde-
ren moet eerst een drempel van € 2900 per partner zijn 
overschreden (bedrag 2013). Bovendien is de rente op deze 
kredieten niet aftrekbaar. Fiscaal nadelig dus! Los deze 
schulden dus zo veel mogelijk vóór de peildatum van 
1 januari 2014 af.
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Trek alimentatie in het juiste jaar af
Alimentatie die u moet betalen aan uw ex-echtgenoot, vormt 
een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Het is wel 
belangrijk dat u de betaalde alimentatie in het juiste jaar 
opgeeft in uw aangifte inkomstenbelasting. Alimentaties zijn 
namelijk alleen aftrekbaar in het jaar waarin zij zijn betaald. 
De alimentatie moet dit jaar dus op uiterlijk 31 december zijn 
betaald om deze nog in 2013 in aftrek te kunnen brengen.

Let op!
De alimentatieverplichting, dus de schuld aan uw ex-partner 
voordat u de alimentatie hebt betaald, kunt u niet mee-
nemen als schuld in box 3. 

Betaal uw lijfrentepremie in 2013
Voor personen met een pensioengat kan het sluiten van een 
lijfrentepolis een goede oplossing zijn. De premies betaald 
voor zo’n regeling zijn in beginsel binnen bepaalde grenzen 
aftrekbaar. In eerste instantie is de aftrek van lijfrentepremie 
beperkt tot de zogenoemde jaarruimte. Bovendien is het van 
belang dat u de lijfrentepremie die u wilt aftrekken in 2013 
ook echt dit jaar nog betaalt.
Een extra reden om nog dit jaar de maximale aftrek te 
benutten, is dat deze per 2014 wordt beperkt. Vanaf dat 
moment is namelijk nog maar 15,5% van de premiegrondslag 
aftrekbaar (in plaats van 17% in 2013).

Tip!
Een eventueel onbenut deel van de jaarruimte is misschien 
in een later jaar aftrekbaar als onderdeel van de reserve-
ringsruimte. De reserveringsruimte bestaat uit de onbenutte 
jaarruimte van de voorafgaande zeven jaar. De toe te passen 
reserveringsruimte bedraagt in een kalenderjaar het laagste 
van de volgende bedragen:

-        17% (2013) van de premiegrondslag van het 
         desbetreffende jaar;
-        6989 (bedrag 2013). Dit maximum wordt verhoogd tot    
          13.802 (bedrag 2013) als u aan het begin van het   
         kalenderjaar 55 jaar plus één maand of ouder bent.
U moet de gebruikte reserveringsruimte zoveel mogelijk 
toerekenen aan de oudste jaren. 

Betaal dit jaar specifieke zorgkosten
Even leek het erop dat het kabinet de aftrek van uitgaven voor 
specifieke zorgkosten in 2014 volledig zou afschaffen, maar 
uiteindelijk is afgesproken dat de aftrek van specifieke 
zorgkosten blijft bestaan. Het kabinet versobert de aftrek wel 
door scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan de 
woning niet meer aftrekbaar te maken. Verwacht u dergelijke 
uitgaven in de nabije toekomst? Alleen als u de kosten maakt 
voor 1 januari 2014 zijn deze nog aftrekbaar.

Betaal hypotheekrente vooruit 
Bereikt u in 2014 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een 
andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan dit 
jaar nog de rente die betrekking heeft op de periode tot 
1 juli 2014. U bespaart belasting doordat u deze rente dan 
tegen een hoger tarief aftrekt. 

Let op! 
Als u rente over meer maanden in 2014 wilt aftrekken, staat 
de fiscus in 2013 alleen de rente over 2013 in aftrek toe. 

Betaal op tijd voor onderhoud monumentenpand
Sinds 1 januari 2012 kunnen eigenaren van monumenten-
panden die eigen woningen zijn of in box 3 vallen nog maar 
80% van de onderhoudskosten aftrekken in de inkomsten-
belasting. Bent u voor 1 januari 2012 al verplichtingen 
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aangegaan voor onderhoudskosten, dan kunnen deze nog 
voor het volle bedrag aftrekbaar zijn. Daaraan is wel de 
voorwaarde verbonden dat u de onderhoudskosten vóór 
1 januari 2014 betaalt. Wacht dus niet te lang meer met 
betalen, om te voorkomen dat u belastingaftrek misloopt.

Let op!
Van iedere betaling moet de eigenaar kunnen aantonen 
dat deze gedaan is voor werkzaamheden waarvan de 
verplichting vóór 1 januari 2012 is aangegaan. 

Stel verkoop eigen woning even uit
Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning 
te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? 
Wacht daar dan nog even mee tot na 1 januari 2014. 
Verkoopt u uw woning vóór die datum, dan valt de koopsom 
namelijk in 2014 in box 3 en telt dan mee voor de ver-
mogensrendementsheffing. Stel, u verkoopt op 22 decem-
ber 2013 uw woning voor € 350.000 en er is geen schuld. U 
moet dan over de verkoopsom in 2014 € 4200 (€ 350.000 x 
1,2%) aan inkomstenbelasting betalen. Verkoopt u de woning 
op bijvoorbeeld 6 januari 2014, dan valt de koopsom pas in 
2015 in box 3 – als u het bedrag dan tenminste nog op de 
bank hebt staan. U realiseert dan een belastinguitstel van 

€ 4200, en zelfs een belastingafstel voor het gedeelte van 
de verkoopopbrengst dat u uitgeeft in 2014 (en op 1 januari 
2015 dus niet meer op uw bankrekening staat).

Maak gebruik van de verlengde doorverkooptermijn 
Hebt u een woning of een bedrijfspand gekocht en deze 
binnen de zogeheten doorverkooptermijn weer verkocht? 
Dan hoeft de koper alleen overdrachtsbelasting te betalen 
over de meerwaarde (verschil tussen uw inkoopprijs en 
verkoopprijs). Als de koper minder overdrachtsbelasting 
hoeft te betalen, kan dat ook gunstig uitpakken voor u. De 
koper kan zich dan namelijk een hogere aankoopprijs ver-
oorloven. De doorverkooptermijn is tijdelijk verlengd van zes 
maanden naar drie jaar. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een 
termijn zes maanden.

Cervus Belastingadvies BV
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
Telefoon: 038 – 45 30 371
Email: info@cervusbelastingadvies.nl
www.cervusbelastingadvies.nl
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