
Eindejaarstips 2015
Met de fiscale eindejaarstips 2015 van accon■avm weet u precies wat u nog dit jaar kunt doen 
om fiscaal slim te ondernemen en ook waarmee u beter nog even kunt wachten. Alle tips kunt u 
terugvinden op onze website. Maar in deze pdf hebt u de belangrijkste selectie bij elkaar.

Het Belastingplan 2016 is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd. Of het ook de Eerste 
Kamer haalt, is nog spannend. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Aangezien alle situatie anders zijn, zo ook die van u en uw onderneming, raden we u van harte 
aan met één van onze belastingadviseurs contact op te nemen. Wij geven u graag:

Ruimte voor Ondernemen.

1. Aftrekbare premie (of storting) voor pensioentekort
Koop dit jaar nog een lijfrente of stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening (of 
lijfrentebeleggingsrecht). De premies of stortingen hiervoor kunt u in aftrek brengen op uw 
inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting. Let er wel op dat u voldoet aan de 
voorwaarden! Zo moet u zelf de premies in 2015 hebben betaald of gestort en moet er sprake zijn
van een pensioentekort. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden en de 
hoogte van uw maximale premie berekenen. 

2. Bespaar op de heffing in box 3
De peildatum voor uw vermogen in 2016 is 1 januari. Wilt u de belastingheffing op uw vermogen 
beperken, onderneem dan vóór die datum actie door uw vermogen te verminderen. Er zijn 
verschillende manieren om dit te bereiken. Een manier die momenteel aan populariteit wint, is om
het vermogen onder te brengen in een bv. Dit kan een bestaande bv of een nieuw op te richten 
bv zijn. Bij een vermogen van € 500.000 bespaart u bijvoorbeeld al gauw € 4.000 of meer per 
jaar, zelfs na aftrek van de kosten van een bv. Onze adviseurs hebben voor u een stappenplan 
om u te begeleiden naar de bv en naar een belastingbesparing. Deze realiseert u al op 1 januari 
a.s.! Ook neemt het beleggen via een VBI weer toe, ook deze mogelijkheid is interessant.

VIDEOTIP: Op Acconavmtv legt een van onze belastingspecialisten u haarfijn uit welke 
mogelijkheden er nog meer zijn om uw Box 3 vermogen te verminderen en zo heffing op uw 
vermogen te verlagen. Bekijk de video en stel uw vragen aan uw accon■avm belastingadviseur.

https://www.youtube.com/watch?v=oiE-xLF71I8
https://www.youtube.com/user/Acconavmtv
http://acconavm.nl/kennis/mkb/vbi-als-alternatief-voor-lage-rente/


3. Optimaliseer uw investeringsaftrek
Hebt u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan eerst of u in aanmerking komt voor de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). U dient wel investeringen te hebben gedaan voor een 
bedrag tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder de drempel van € 2.300? Dan kan het 
misschien aantrekkelijk zijn om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Dreigt u 
het maximum van € 309.693 te overschrijden, dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om uw 
investeringen uit te stellen naar 2016. Het kan ook lonen om grote investeringen te spreiden over 
meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale 
investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van € 55.745 is de investeringaftrek 
maximaal (namelijk € 15.609).

Let op!: Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Vraag onze 
adviseurs om te bepalen of uw investeringen voldoen aan de eisen.

4. Andere investeringsfaciliteiten, zoals EIA, MIA, VAMIL
Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zijn er nog andere investeringsfaciliteiten. Wanneer 
u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, zijn er diverse interessante fiscale 
investeringsfaciliteiten, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek 
(MIA) of de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). 

Voor toepassing van de EIA en de MIA / VAMIL moet u investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. 
Tweedehandse bedrijfsmiddelen komen dus niet in aanmerking. Voor de kleinschaligheids-
investeringsaftrek (KIA) hoeft een bedrijfsmiddel overigens niet nieuw te zijn. Vraag uw 
leverancier of onze adviseurs op tijd of een investering wellicht in aanmerking komt voor de EIA, 
MIA en/of VAMIL.

Let op!: Voor EIA en MIA / VAMIL moet u de investering melden bij RVO.nl, binnen drie 
maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Bent u te laat, dan komt u niet 
meer in aanmerking voor de aftrek! 

5. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies
Wellicht hebt u nog ondernemingsverliezen uit het verleden. Verliezen die fiscaal nog niet zijn 
gecompenseerd. Het is belangrijk dat u deze op tijd kunt verrekenen met uw 
ondernemingswinsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met 
de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende 
negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u in box 1 
verrekenen met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. 
Na de negen jaren bent u het verlies definitief kwijt! Voorkom verliesverdamping.

Let op!: Hebt u in 2009, 2010 of 2011 gebruikgemaakt van de verruimde verliesverrekening, dan 
bedraagt uw voorwaartse verliesverrekening maximaal zes in plaats van negen jaar. Een 
openstaand verlies uit 2009 kan dan alleen nog met een winst in 2015 verrekend worden en zal 
daarna verloren gaan.

Extra tip: Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat vanwege het verlopen van de termijn? 
Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om uw winst te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde 
uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Uw adviseur is op de hoogte van diverse 
mogelijkheden om het verlies van uw verlies te voorkomen.
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6. Denk aan privégebruik auto in uw laatste btw-aangifte
Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit 
privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de 
laatste btw-aangifte van het jaar.

De btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke 
auto kunt u aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Als u deze auto ook privé
gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een 
forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de 
catalogusprijs van de auto, inclusief btw en BPM. Ook een andere methode mag worden 
toegepast, als deze voordeliger uitvalt. Informeer hiernaar bij uw adviseur.

Extra tip: Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is 
gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen behoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Hebt u bij de 
aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het 
privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.

7. Is uw loon van de bv hoog genoeg?
Bent u werknemer van een bv waarin u een aanmerkelijk belang (5% of meer) hebt? Dan moet 
uw loon voldoen aan de fiscale regels. De Belastingdienst toetst dit regelmatig. Uw loon als 
werknemer, aanmerkelijk belanghebber, is de hoogste uitkomst van de onderstaande punten.
 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 
 het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden 

vennootschappen (lichamen); 
 € 44.000. 

Om discussie achteraf te voorkomen, kunnen wij voor u het salaris afstemmen met de 
Belastingdienst. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze 
adviseurs kunnen u hierover meer vertellen. 

Extra tip: Wist u dat dividend uitkeren vaak voordeliger is dan het ontvangen van salaris? Bij 
€ 10.000 minder loon kan dit gauw € 1.500 aan belastingheffing besparen.

8. Benut uw vrije ruimte in de werkkostenregeling optimaal
Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling 
zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2%. Dit wordt berekend over 
de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Komt u boven het bedrag van de vrije ruimte? Dan 
betaalt u als werkgever 80% belasting over de overschrijding. In veel gevallen een dure 
aangelegenheid.

Hebt u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor
belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Het kerstpakket leent zich 
hier goed voor! Laat uw vrije ruimte berekenen door onze loonadviseurs.

Extra tip: Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2015 over is door te schuiven naar 2016. 
Maar als u vrije ruimte over hebt, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije 
vergoedingen of verstrekkingen geven. Onze loonadviseurs kunnen u hier meer over vertellen.
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VIDEOTIP: Op Acconavmtv legt onze directeur werkgeversservice uit, hoe de 
werkkostenregeling in grote lijnen moet worden toegepast, hoe het zit met het benutten van de 
vrije ruimte en hoe financiële en loonadministratie op elkaar moeten worden afgestemd, om een 
duidelijk overzicht in de werkkosten te krijgen. Vanzelfsprekend wordt ook uitgelegd hoe u een 
naheffing van 80% kunt voorkomen. Bekijk de video en stel uw vragen aan uw accon■avm 
werkgeversservice.

9. Zorg dat uw administratie voldoet aan de Werkkostenregeling
Aan het eind van het jaar moet uw administratie tonen welke vergoedingen en verstrekkingen zijn
aangewezen als eindheffingbestanddeel in de vrije ruimte. De wijze van verwerking is wettelijk 
niet voorgeschreven. Dat betekent dat u dit op verschillende manieren mag regelen. Dit kan 
direct via uw financiële administratie, maar ook via een Excel berekening. Niet verwerken is 
echter geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen en 
verstrekkingen, ook als sprake is van een gerichte vrijstelling, bij uw werknemers individueel als 
loon belast.

VIDEOTIP: Op Acconavmtv legt onze directeur werkgeversservice uit, waarom het belangrijk is, 
dat financiële en loonadministratie goed met elkaar communiceren als het gaat om de 
Werkkostenregeling. Al in het eerste tijdvak van 2016 moet de aangifte voor de 
Werkkostenregeling verwerkt worden. Bekijk de video en stel uw vragen aan uw accon■avm 
werkgeversservice, zodat u op tijd klaar bent.

10. Betaal uw hypotheekrente vooruit
Valt uw inkomen in 2016 in een lager tarief dan in 2015, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk
om in 2015 uw hypotheekrente vooruit te betalen. Uw hypotheekrente wordt in 2015 dan nog 
afgetrokken tegen een hoger tarief. 

Let op!: U mag maximaal de in 2015 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 
2016 in 2015 in aftrek brengen.

11. Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Door een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken, wordt elke bv weer zelfstandig 
belastingplichtig. Hiermee kunt u profiteren van het tariefopstapje van 20% (in plaats van 25%) bij
winsten tot € 200.000. Bij 3 winstgevende bv’s kan dit maximaal € 20.000 per jaar besparen aan 
belastingheffing.

Let op!: Vraag advies naar alle voor- en nadelen van het verbreken van een fiscale eenheid, 
voordat u een keuze maakt. In bepaalde gevallen kan het verbreken namelijk zorgen voor extra 
belastingheffing! Als uit het advies blijkt dat het verstandig is om te verbreken, doe dit dan uit 
praktisch oogpunt op 31 december 2015.

12. Nakomen periodiek verrekenbeding
Indien u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, hebt u zeer waarschijnlijk een periodiek 
verrekenbeding in uw voorwaarden staan. Voor een juiste werking van de huwelijkse 
voorwaarden is het van groot belang dat een periodiek verrekenbeding ook wordt uitgevoerd. Het
niet uitvoeren van het beding kan forse nadelige consequenties hebben voor u en zelfs voor uw 
bedrijf! Uw accon■avm adviseur kan u begeleiden bij de uitvoering van het beding. Wanneer er 
niet verrekend is, bestaat het risico dat er bij einde huwelijk (door scheiding of overlijden) 
afgerekend wordt alsof er gemeenschap van goederen was.
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https://www.youtube.com/watch?v=xiTguIsMBJ8
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13. Rentekorting personeelslening niet langer onbelast
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de door een werkgever aan zijn werknemer verleende 
rentekorting op een personeelslening voor de aanschaf of verbouwing van een eigen woning 
belast. De nihil waardering in de loonbelasting voor deze rentekorting wordt afgeschaft. Het 
rentevoordeel, dat is het verschil tussen de afgesproken rente en de rente voor een vergelijkbare 
lening in de vrije markt, mag ook niet aangewezen worden als eindheffingbestanddeel. Het 
rentevoordeel moet dus worden verloond. 

Let op: Veel dga’s maken gebruik van een renteloze lening bij hun eigen bv. Bespreek met uw 
adviseur of u er verstandig aan doet dit te continueren of dat u beter een andere oplossing kunt 
overwegen. 

Extra tip: Het wordt toegestaan het in aanmerking te nemen rentevoordeel gelijkmatig over het 
jaar te verdelen. 

14. Controleer uw sectorindeling 
De sectorpremie voor de WW gaat vanwege het economisch herstel voor veel sectoren omlaag. 
Er zijn echter grote verschillen in de premies bij de verschillende sectoren. Voorbeelden van 
sectoren waarvoor de premie daalt, zijn de bouw, metaal, detailhandel en de zakelijke 
dienstverlening. Een stijger is de re-integratiesector. 
Controleer of de sectorindeling – nog steeds – klopt met de activiteiten van uw bedrijf. 

Let op: Indeling in een verkeerde sector kan grote financiële gevolgen hebben. Vooral bij 
veranderende activiteiten bestaat er een risico op een verkeerde indeling. Bespreek dit met uw 
adviseur en wijzig nooit zomaar uw sector- of SBI-code.

We hebben hier al eerder over geschreven in het artikel De juiste sectorcode. 

15. De innovatiebox
Bv’s die een octrooi hebben geregistreerd of gebruik maken van WBSO (subsidie op loonkosten 
voor speur- en ontwikkelingswerk), kunnen erg veel belasting besparen. Deze bv’s komen 
wellicht in aanmerking voor de innovatiebox. Feitelijk betekent dit dat een deel van de winst wordt
belast met 5% heffing, in plaats van (de maximale) 25% vennootschapsbelasting. De 
besparingen zijn bij winstgevende bedrijven al gauw tienduizenden euro’s per jaar. Voor het 
toepassen van de innovatiebox moet een stappenplan worden gevolgd. Onze adviseurs kunnen 
met u dit stappenplan opstellen. U kunt de regeling zelfs nog toepassen voor eerdere jaren, 
zolang de belastingaanslag nog niet definitief vast staat.

VIDEOTIP: Op Acconavmtv legt directeur belastingadvies Arjan Mulders uit, hoe de 
Innovatiebox in het nieuwe belastingplan voordeel op kan leveren. WBSO, RDA (Research en 
Developmentaftrek) en de Innovatiebox passeren de revue. Bekijk de video en stel uw vragen 
aan uw accon■avm belastingadviseur.

16. Veranderingen bij schenken
Vanaf 1 januari 2017 verandert er het een en ander met betrekking tot schenken. De 
schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt verruimd, waardoor een bedrag van € 100.000 
eenmalig vrij van schenkbelasting kan worden geschonken voor de eigen woning.
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https://www.youtube.com/watch?v=r2KdlyTu_ho
https://www.youtube.com/user/Acconavmtv
http://acconavm.nl/kennis/mkb/de-juiste-sectorcode/


VIDEOTIP: op Acconavmtv legt vermogens- en inkomensplanner Cindy Karnebeek u haarfijn uit
welke voorwaarden er gelden om voor de schenkingsvrijstelling in aanmerking te komen.

Door reeds een bedrag bij leven te schenken aan uw kind of aan een ander, verlaagt u nu al uw 
vermogen. Daarmee kan een aanzienlijke belastingbesparing worden gerealiseerd. Oriënteer u 
samen met één van onze adviseurs vermogens- en inkomensplanning op de mogelijkheden en 
mail rechtstreeks aan vip@acconavm.nl.

17. De conserverende aanslag bij emigratie vervalt niet meer
De Nederlandse Belastingdienst stelt haar heffingsrecht over de opgebouwde meerwaarde op de 
aandelen veilig door het opleggen van een conserverende aanslag op het moment van emigratie.
Een waardebepaling van de aandelen is dus erg belangrijk. Die aanslag hoeft niet direct betaald 
te worden en doorgaans is ook het stellen van zekerheden niet nodig. Voorheen verviel die 
aanslag na verloop van 10 jaar. Dat gaat veranderen aldus het Belastingplan 2016.

VIDEOTIP: Op Acconavmtv legt Internationaal belastingadviseur Arjen Tompkins van 
accon■avm u het belang uit van een goede waardebepaling en de wijzigingen bij de 
dividenduitkering.

18. Nieuw belastingverdrag met Duitsland
Per 1 januari 2016 geldt het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Daarin gaat
een aantal zaken veranderen die van belang zijn. Het gaat daarbij om de belastingheffing over 
pensioenen, grensarbeid, bestuurdersbeloningen, vastgoedvennootschappen en aanmerkelijk 
belang aandelenbezit. 

VIDEOTIP: Onze internationaal belastingadviseur Arjen Tompkins vertelt er meer over op 
Acconavmtv. Bekijk de video. Hebt u vragen over het nieuwe bedrag met Duitsland? Dan kunt u
mailen naar international@acconavm.nl.

Meer informatie
Hebt u na het zien en lezen van deze eindejaarstips vragen? Neem dan gerust contact op met uw
accon■avm belastingadviseur. Kijk op onze website voor een kantoor bij u in de buurt of mail 
naar belastingadvies@acconavm.nl

Liever de Eindejaarstips online bekijken?
Kijk dan op www.acconavm.nl/kennis/dossier/eindejaarstips.

accon■avm heeft bij de samenstelling van deze Eindejaarstips gestreefd naar uiterste betrouwbaarheid en 
zorgvuldigheid, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 
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