FISCALE EINDEJAARSTIPS
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.
Sommige zaken kunnen niet wachten tot
2018, terwijl andere zaken het beste tot
nieuwe jaar uitgesteld kunnen worden. In
ieder geval zijn er diverse veranderingen
die om aandacht vragen. Welke dat precies
zijn, leest u in onze eindejaarstips.

ALLE ONDERNEMERS
Ruim oude administratie op
Gesteld dat uw boekjaren de kalenderjaren
volgen, mag u onder normale omstandigheden
uw administratie over 2010 en eerdere jaren
weggooien na 31 december 2017. De
wettelijke bewaartermijn voor de administratie
is namelijk zeven jaar. Men dient het begrip
administratie daarbij ruim op te vatten. Alle
gegevens die van belang kunnen zijn voor de
belastingheffing, zijn in de ogen van de
inspecteur een onderdeel van de administratie.
Daarbij kan men denken aan de
loonadministratie, verkoopadministratie,
voorraadgegevens, het grootboek en facturen
van crediteuren en debiteuren. Als u bepaalde
documenten nog nodig denkt te hebben,
bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen,
moet u deze nog wel bewaren.
Let op!
Voor wat betreft de btw-administratie over
het gebruik van onroerende zaken,
elektronische diensten,
telecommunicatiediensten en radio- en tvomroepdiensten, moet u rekening houden
met een bewaartermijn van tien jaar
inclusief het jaar van eerste ingebruikname.
Dit is onder andere relevant als u heeft
gekozen voor een btw-belaste levering van
een of meer onroerende zaken.

Haal uitgaven in 2018 naar voren
Een manier om de fiscale winst over 2017 te
drukken is door het vormen van een
voorziening voor (grote) uitgaven die u in 2018
of later denkt te zullen doen. Ondernemers
mogen echter alleen in 2017 een voorziening
vormen voor toekomstige uitgaven die hun
oorsprong vinden in feiten en omstandigheden
die zich hebben voorgedaan in 2017 of eerder.
Deze feiten en omstandigheden moeten ook
toerekenbaar zijn aan dat jaar. Daarnaast moet
redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult
maken. Overleg met uw adviseur of u in 2017
nog een voorziening kunt vormen.
Verkoop bedrijfsmiddel in 2018
Bent u van plan om bedrijfsmiddelen te
verkopen die u in 2013 heeft aangeschaft? En
heeft u destijds met betrekking tot de
investering in deze bedrijfsmiddelen een
investeringsaftrek toegepast? Overweeg dan
of u de verkoop kunt uitstellen tot begin 2018.
Als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar
na het begin van het kalenderjaar waarin u de
investering deed, moet u namelijk een deel van
die aftrek terugbetalen via de
desinvesteringsbijtelling. Maar de
desinvesteringsbijtelling blijft ook achterwege
als de overdrachtsprijzen van de vervreemde
bedrijfsmiddelen onder de € 2.300 blijven. De
desinvesteringsbijtelling is overigens nooit
meer dan de destijds genoten
investeringsaftrek.
Let op!
In het geval van een zogeheten fictieve
vervreemding (bijvoorbeeld het onttrekken
van het bedrijfsmiddel uit het
ondernemingsvermogen) wordt de waarde
in het economische verkeer van het
bedrijfsmiddel genomen als
overdrachtsprijs.
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Bedrijfsmiddel in 2017 nog niet in gebruik
genomen? Doe een aanbetaling
Als u eind 2017 verplichtingen aangaat voor de
investering in een bedrijfsmiddel, kunt u
hiervoor een beroep doen op de
KleinschaligheidsInvesteringsAftrek.
Voorwaarden om in 2017 nog van de KIA
gebruik te kunnen maken is dat u het
bedrijfsmiddel in 2017 heeft betaald en in
gebruik heeft genomen. Heeft u een
bedrijfsmiddel in 2017 nog niet in gebruik
genomen? En zou de investeringsaftrek
uitgaan boven hetgeen bij het einde van 2017
voor die investering is betaald? Dan wordt de
KIA beperkt tot het bedrag wat in 2017 is
betaald. Het meerdere komt als KIA in 2018 in
aftrek. Wilt u de KIA toch volledig benutten,
doe dan een aanbetaling zodat de totale
betaling in 2017 voor de investeringen ten
minste het bedrag van de KIA voor 2017
bedraagt.

investeringsaftrek (MIA). Als u in uw aangifte
inkomstenbelasting over 2012 bent vergeten
de investeringsaftrek toe te passen, kunt u de
inspecteur in 2017 alsnog verzoeken om
ambtshalve vermindering. U moet zo’n
ambtshalve verzoek om toepassing van de
investeringsaftrek wel binnen vijf jaar doen.
Deze vijfjaarstermijn begint na het einde van
het jaar waarop de belastingaanslag
betrekking heeft.
Let op!
U kunt voor dezelfde investering niet zowel
de MIA als de EIA toepassen.
Let op!
Voor zowel de MIA als de EIA geldt dat u
binnen drie maanden na het aangaan van
de investeringsverplichting u hiervan
melding moet doen bij RVO.nl.
Maak de 1.225 uren vol

Vraag tijdig WBSO 2018 aan
Als u tijdig een WBSO-tegemoetkoming
aanvraagt, kunt u de (loon)kosten van uw
R&D-project verlagen. Als een bedrijf in januari
2018 meteen gebruik wil maken van de
WBSO-tegemoetkoming, moet het de
aanvraag uiterlijk 30 november 2017 indienen.
Bent u een zelfstandige, dan heeft u nog de tijd
tot en met 1 januari 2018. Normaal gesproken
mogen bedrijven hoogstens drie keer per jaar
een aanvraag indienen, maar voor ZZP’ers
geldt geen maximum.

Diverse ondernemersfaciliteiten in de
inkomstenbelasting staan alleen open voor
ondernemers die aan het zogeheten
urencriterium voldoen. Denk bijvoorbeeld aan
de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om
te doteren aan de oudedagsreserve. Om te
voldoen aan het normale urencriterium zult u in
2017 minstens 1.225 uur moeten besteden
aan uw onderneming. Met een
urenadministratie kunt u dit ook aannemelijk
maken. Overigens wordt de grens niet
aangepast als u maar een deel van het jaar
ondernemer bent
Let op!

IB-ONDERNEMER
Claim vergeten investeringsaftrek
Het investeren in bedrijfsmiddelen kan u niet
alleen de mogelijkheid geven om
afschrijvingskosten af te trekken, maar ook om
een extra aftrekpost op te voeren: de
investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de
investeringsaftrek: de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de
energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-

Tenzij u een starter bent, moet u ook meer
dan de helft van uw totale arbeidstijd
besteden aan uw onderneming. Daardoor is
het van belang om niet te veel tijd te
besteden aan andere werkzaamheden
(bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in
dienstbetrekking). U bent een starter als u
in een of meer van de voorgaande vijf
kalenderjaren geen ondernemer was en in
die periode hooguit twee keer de
zelfstandigenaftrek heeft toegepast.
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Bewaar bewijzen van aanloopkosten

Rond verhuizing tijdig af

Bent u in 2017 voor het eerst ondernemer
geworden? Dan is het mogelijk dat u vanaf
2012 kosten en lasten heeft gemaakt voordat u
kwalificeerde als ondernemer. Zulke kosten
zijn aftrekbaar als aanloopkosten mits zij zijn
gemaakt in de jaren 2012 tot en met 2016.
Bovendien zijn deze kosten en lasten alleen
aftrekbaar voor zover er geen opbrengsten
tegenover staan en zij niet op andere wijze zijn
afgetrokken of aftrekbaar waren van het
inkomen uit werk en woning. De fiscus kan
vragen stellen over deze kosten, zodat het
raadzaam is om de bewijzen van de gemaakte
aanloopkosten (bonnetjes, facturen en
dergelijke) te bewaren.

Ondernemers die inkomstenbelasting betalen
over hun ondernemingswinst, kunnen een deel
van de kosten van een verhuizing in het kader
van de onderneming aftrekken. De aftrek is
gelijk aan de kosten van het overbrengen van
de inboedel plus € 7.750. Een verhuizing die
bijvoorbeeld is begonnen met een verplaatsing
van de onderneming op 1 januari 2016 vindt in
ieder geval plaats in het kader van de
onderneming als vóór 1 januari 2018 de
afstand tussen de woning en de werkplek van
de onderneming is afgenomen met 60% of
meer. De afstand tussen werk en woning
moest eerst minstens 25 kilometer zijn
geweest.

Doteer aan OR in 2017

Controleer uw voorlopige aanslag 2017

Was u op 1 januari 2017 jonger dan 65 jaar
plus negen maanden, en voldoet u in 2017 aan
het urencriterium? Dan kunt u de fiscale winst
over 2017 verlagen door een dotatie aan de
oudedagsreserve (OR) te doen. Deze dotatie
bedraagt voor 2017 9,8% van uw winst uit
onderneming vóór de OR-dotatie. De dotatie
mag niet meer bedragen dan € 8.946. De
dotatie mag evenmin meer bedragen dan het
bedrag waarmee het ondernemingsvermogen
aan het einde van het kalenderjaar de OR aan
het begin van het kalenderjaar te boven gaat.
Bij een te laag ondernemingsvermogen kunt u
een privéstorting doen in uw onderneming om
dit probleem te verhelpen.

Heeft u al een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting 2017 ontvangen, maar
verwacht u voor 2017 een hogere winst?
Voorkom dan dat u belastingrente betaalt op
uw definitieve aanslag inkomstenbelasting
2017 en vraag voor 1 juli 2018 een nadere
voorlopige aanslag 2017 aan. Bij een aanslag
inkomstenbelasting 2017 met een dagtekening
na 1 juli 2018 betaalt u namelijk 4%
belastingrente.

Let op!

Stel winst uit tot in 2019

Doteren aan de OR biedt wel uitstel van
belasting betalen, maar u bouwt er geen
echt pensioen mee op. Bij vrijval is de OR
belast, maar als u een even groot bedrag
aan lijfrentepremie stort bij een
professionele verzekeraar, kunt u deze
premie aftrekken. Per saldo komt u dan op
nihil uit en u spaart voor de oude dag.

Kan uw B.V. het moment waarop een
transactie of andere rechtshandeling
plaatsvindt dusdanig beïnvloeden dat het
resultaat pas in 2019 valt? Een factor die deze
optie aantrekkelijk maakt is de geplande
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief
vanaf 2019. De tarieven van 20% en 25%
zullen in 2019 dalen naar 19% respectievelijk
24%. In 2020 en 2021 zal een verdere daling
van de tarieven met 1,5%-punt per jaar
plaatsvinden.

VENNOOTSCHAPPEN EN DGA’S
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Voorkom verliesverdamping bij uw B.V.

Wacht met dividend aan lichaam

In de vennootschapsbelasting zijn geleden
verliezen beperkt aftrekbaar. Een verlies van
2017 is verrekenbaar met winst van 2016 of
met de winsten van de jaren 2018 tot en met
2026. Heeft u nog verrekenbare verliezen in
uw B.V. van 2008? Voorkom dan dat deze
verliezen verdampen. Laat bijvoorbeeld
voorzieningen vrijvallen, zoals de
herinvesteringsreserve of verkoop
bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een
gelieerde vennootschap. Een andere methode
is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met
stille reserves.

Het kabinet is van plan om de
dividendbelasting per 1 januari 2018 in de
meeste gevallen af te schaffen. Keer daarom
dividend uit na 1 januari 2018. Bij een uitkering
van dividend na 1 januari 2018 hoeft dan geen
dividendbelasting meer te worden ingehouden.
Omdat het kabinet niet wil dat dit brievenbusmaatschappijen uitnodigt om (meer)
vennootschappen in Nederland te vestigen, zal
een bronheffing op rente- en royaltystromen
naar belastingparadijzen worden ingevoerd.
Wanneer het kabinet wil overgaan tot het
nemen van deze maatregelen, is nog
onbekend.

Let op!
Het nieuwe kabinet wil in de toekomst de
voorwaartse verliesverrekening in de
vennootschapsbelasting beperken van
negen tot zes jaar. B.V.’s krijgen dus
minder tijd om hun verliezen te verrekenen!

Keer geruisloos terug naar IB-onderneming
Soms is de overgang van IB-onderneming
naar B.V. toch minder voordelig dan gedacht.
Of er treden later nieuwe nadelen op, zoals de
dreiging van een nieuwe
afschrijvingsbeperking. Zo mogen
ondernemers in beginsel nu nog op
onroerende zaken afschrijven tot 50% van de
WOZ-waarde (100% van de WOZ-waarde voor
beleggingspanden). Maar het nieuwe kabinet
wil dat vanaf 2019 alle onroerende zaken van
B.V.’s en andere
vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet
verder worden afgeschreven dan tot 100% van
de WOZ-waarde. Als u vindt dat het drijven
van uw onderneming via een B.V. niet langer
voordelig genoeg is, kunt u overwegen om de
onderneming van de B.V. geruisloos te laten
overgaan naar een IB-onderneming.

Deponeer vóór 2018 jaarstukken
Een B.V. moet tijdig haar jaarstukken
deponeren om nare aansprakelijkheidskwesties bij een eventueel faillissement te
voorkomen. Uiterlijk acht dagen na vaststelling
van de jaarrekening moet het deponeren bij de
Kamer van Koophandel (KvK) plaatsvinden.
Deponeer desnoods de voorlopige
jaarrekening. Maar wat is de uiterste termijn?
Het bestuur van een B.V. moet binnen vijf
maanden na afloop van het boekjaar de
jaarrekening opmaken en voorleggen aan de
aandeelhouders. Onder bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur
maximaal vijf maanden uitstel verlenen.
Vervolgens hebben de aandeelhouders twee
maanden de tijd voor het vaststellen van de
jaarrekening. De uiterste deponeerdatum voor
het boekjaar 1 januari 2016 tot en met 31
december 2016 met maximaal uitstel is dus
31 december 2017 (5 + 5 + 2 = 12 maanden).
Let op!
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of
commissaris zijn, resulteert een ondertekening van de jaarrekening meteen in een
vaststelling. In dit geval was de uiterste
deponeringstermijn voor de jaarrekening
over boek- en kalenderjaar 2016 8
november 2017. In statuten kan overigens
van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!
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Koop nog in 2017 uw PEB af
Ingeval u als dga in 2017 nog uw pensioen in
eigen beheer (PEB) afkoopt, mag u op de
belaste afkoopwaarde een vermindering
toepassen van 34,5% van de balanswaarde
van de corresponderende verplichting bij de
pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale
balanswaarde hoogstens gelijk is aan de
waarde van de verplichting aan het einde van
het boekjaar dat in 2015 eindigde. In de jaren
2018 en 2019 daalt het percentage van de
vermindering. Voor 2018 zal de vermindering
25% bedragen en in 2019 19,5%. In 2017
afkopen is dus voordeliger.
Tip!
Afkoop van het PEB is alleen mogelijk als
uw partner daartoe toestemming geeft.
Bespreek daarom uw voornemen om af te
kopen met uw partner.
Bewaar laatste VAR
Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie
(VAR) in het kader van de Wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) komen
te vervallen. Dit leidde tot de nodige ophef en
het nieuwe kabinet is daarom van plan de Wet
DBA te vervangen. In dit kader lijkt het
verstandig om de laatste geldige VAR te
bewaren. Als de aard van uw werkzaamheden
niet zijn veranderd, is de laatste VAR als een
soort indicatie op te vatten. Maar belangrijker
is dat de fiscus een boekenonderzoek kan
houden. De inspecteur kan tot naheffing
overgaan als hij meent dat een opdrachtgever
ten onrechte geen loonbelasting heeft
ingehouden. De VAR kan als bewijs dienen dat
terecht inhouding van loonheffing achterwege
is gebleven.
Let op!
Voor de VAR geldt een bewaartermijn van
zeven jaar.

Neem uw kind nog in 2017 in
dienstbetrekking bij B.V.
Wilt u als dga uw ab-aandelen in uw B.V.
schenken aan uw kinderen of aan een andere
bedrijfsopvolger, dan zult u in beginsel
inkomstenbelasting moeten betalen over het
verschil tussen de waarde in het economische
verkeer van de aandelen en de
verkrijgingsprijs. U kunt echter afrekening
voorkomen en de fiscale claim doorschuiven.
Aan deze geruisloze doorschuiving zijn
verschillende voorwaarden verbonden. Een
voorwaarde die wat voorbereiding vergt, is de
eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden
vóór de schenking in dienstbetrekking was bij
de B.V. Als de bedrijfsopvolger dus
bijvoorbeeld op 30 november 2017 in dienst
treedt bij uw B.V., kan de schenking op 1
december 2020 plaatsvinden met geruisloze
doorschuiving.
Neem in 2017 verliesbelegging van B.V.
over
Als uw B.V. effecten bezit die in waarde zijn
gedaald, maar waarvan u vermoedt dat ze wel
weer in waarde zullen stijgen, overweeg dan
om ze in privé of via een vrijgestelde
beleggingsinstelling over te nemen. Uw B.V.
realiseert dan een aftrekbaar verlies, terwijl de
latere waardestijging zelf niet wordt belast.
Wacht met terugtrekken uit VBI
Als u een aanmerkelijk belang heeft in een
vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI),
berekent de fiscus daarover in beginsel een
fictief regulier voordeel van 5,39% van de
waarde in het economische verkeer die aan
het begin van het jaar was toe te rekenen aan
de aandelen. Dit reguliere voordeel wordt
verminderd met het bedrag dat u daadwerkelijk
aan dividend heeft ontvangen, maar niet
verder dan tot nihil. Waarschijnlijk wordt het
percentage van 5,39% volgend jaar
aangepast. Als u vindt dat het forfaitaire
rendement te hoog wordt, zou u kunnen
overwegen om uw aandelen in de VBI te
vervreemden en in box 3 te gaan beleggen.
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Maar daar kunt u beter nog even mee
wachten. Het forfaitaire voordeel wordt
namelijk tijdsevenredig berekend. Als u na de
peildatum voor box 3 in 2018 uw belang in de
VBI vervreemdt, belandt de opbrengst voor
2018 nog niet in de rendementsgrondslag. En
de hoogte van het forfaitair rendement valt ook
mee omdat het maar over een korte periode
wordt berekend.

U hoeft geen afzonderlijk verzoek meer in te
dienen bij de Belastingdienst. Is voor 31
december 2017 al duidelijk dat de factuur door
uw debiteur niet zal worden betaald? Dan moet
u om teruggaaf btw verzoeken over het tijdvak
waarin duidelijk wordt dat uw debiteur niet zal
betalen. Als de oninbare vordering op een later
tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder
op de aangifte in mindering gebrachte btw
opnieuw op aangifte voldoen.

Let op!
Hevelt u uw vermogen binnen achttien
maanden weer over van de VBI naar box 3,
dan wordt u hiervoor gestraft. Dit vermogen
wordt dan namelijk zowel in box 2 als in
box 3 belast. Overweegt u dus vermogen
over te hevelen van uw VBI naar box 3, ga
dan na of u voldoet aan de genoemde
termijn van 18 maanden.
Tip!
Er geldt wel een tegenbewijsregel. Als u
aannemelijk kunt maken dat u om zakelijke
redenen het vermogen binnen 18 maanden
terughaalt naar box 3, geldt de sanctie niet.

Controleer uw voorlopige aanslag 2017
Verwacht u dat u over 2017
vennootschapsbelasting moet bijbetalen?
Vraag een nadere voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting aan voor 1 juli 2018.
Bij belastingaanslagen met een dagtekening
na 1 juli 2018 brengt de Belastingdienst 8%
belastingrente in rekening.

BTW EN OVERDRACHTSBELASTING
Vraag btw over 2017 terug
Betaalt een debiteur uw factuur niet? Vanaf 1
januari 2017 verkrijgt u als crediteur uiterlijk
één jaar na het opeisbaar worden van een
vordering recht op teruggaaf van btw. Het
bedrag van de teruggaaf mag u in mindering
brengen op de periodieke btw-aangifte.

Let op!
Heeft u in 2016 facturen uitgereikt en zijn
deze nog niet betaald? U kunt dan vanaf 1
januari 2018 verzoeken om teruggave van
btw. Als echter op enig moment in 2017 al
vast komt te staan dat sprake is van een
oninbare vordering, moet u de teruggave
over het tijdvak in 2017 terugvragen waarin
de vordering definitief oninbaar is
gebleken.

Debiteur: betaal btw tijdig terug
Heeft u facturen ontvangen waarvan de
betalingstermijn inmiddels is verstreken en
heeft u deze facturen nog niet betaald? Dan
moet u de btw die u destijds in aftrek heeft
gebracht aan de Belastingdienst terugbetalen.
Dit moet uiterlijk binnen één jaar (‘1jaarstermijn’) na het opeisbaar worden van de
schuld.
EU-btw over 2017 terugvragen
Heeft u in 2017 btw betaald in een ander EUland en heeft u deze btw nog niet
teruggevraagd? Mits u voldoet aan de
voorwaarden die de verschillende EU-landen
hanteren voor de teruggaaf van btw, kunt u dit
alsnog doen via de website ‘Teruggaaf van btw
uit andere EU-landen’. Hiervoor heeft u wel
inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen
via een hulpmiddel op de website van de
Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek
uiterlijk op 30 september 2018 indienen, maar
het is aan te raden om u hierop al vroeg voor
te bereiden.
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Corrigeer privégebruik auto 2017

Let op!

De btw die in 2017 aan u in rekening is
gebracht op de aanschaf, het onderhoud en
het gebruik van de zakelijke auto, kunt u in
aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt
voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2017
ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet
u voor dit privégebruik een correctie toepassen
in uw laatste btw-aangifte van 2017. U kunt
hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire
regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de
catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor
bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar
in de onderneming zijn gebruikt, mag u een
forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief
btw en BPM) toepassen.

U hoeft de suppletieaangifte uitsluitend te
gebruiken bij correcties van meer dan
€ 1.000. Lagere correcties mag u verwerken
in uw eerstvolgende btw-aangifte. De grens
van €1.000 geldt echter niet als u gebruik
maakt van de kleineondernemersregeling,
want dan moet u bij een correctie altijd het
suppletieformulier gebruiken.

Tip!
Betaal de brandstof voor de auto van de
zaak niet contant, maar met een bankpas,
creditcard of tankpas van de zaak. Zo kunt
u voor de aftrek van voorbelasting
aantonen dat u de brandstof op naam van
de zaak heeft betaald.

Vraag te veel afgedragen btw tijdig terug
Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften
ontdekt dat u te veel btw heeft afgedragen, dan
kunt u ook de bovenmatig afgedragen btw
corrigeren met een suppletieaangifte. Dit kan
niet alleen over 2017, maar ook over de vijf
voorgaande jaren. Evenals bij de correctie van
te weinig afgedragen btw hoeft u de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie niet
hoger is dan € 1.000. In dat geval mag u de
correctie namelijk verwerken in uw
eerstvolgende btw-aangifte.
Let op!

Controleer uw btw-aangiften over 2017
Controleer zo spoedig mogelijk of uw
ingediende btw-aangiften over 2017 correct
zijn. Houd hierbij ook rekening met eventuele
btw-correcties voor bijvoorbeeld het
privégebruik van de auto van de zaak en het
privégebruik van elektriciteit, gas en water.
Blijkt uit uw controles dat u over 2017 te weinig
btw heeft aangegeven, dan moet u dit vóór 1
april 2018 corrigeren met een
suppletieaangifte. U betaalt dan over het
bedrag van de naheffingsaanslag géén
belastingrente (4% in 2017). Wel kunt u over
het verschuldigde bedrag een verzuimboete
van 5% krijgen.

Btw die u in 2012 te veel heeft afgedragen,
kunt u alleen in 2017 nog corrigeren. Ga
dus zo snel mogelijk na of u over 2012 nog
een correctie moet uitvoeren.
Vergeet de BUA-correctie niet
Als u in 2017 btw op kosten voor
relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen
heeft afgetrokken, moet u bij de laatste btwaangifte over 2017 nagaan of u één of meer
personeelsleden hiermee voor meer dan € 227
(exclusief btw) heeft bevoordeeld. Ook moet u
nagaan of u één of meer relaties voor meer
dan € 227 heeft bevoordeeld. Is dit het geval,
dan moet u in de btw-aangifte over het laatste
tijdvak van 2017 de afgetrokken btw corrigeren
en alsnog voldoen. Dit wordt ook wel de BUAcorrectie genoemd (BUA: Besluit uitsluiting
aftrek omzetbelasting).
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Let op!
Voor de btw-aftrek op kosten van
verstrekkingen van eten en drinken aan
personeel gelden aparte regels. Verder
vallen de auto van de zaak en de fiets van
de zaak buiten de BUA-regeling.

Verzoek om KOR-ontheffing vóór 1 januari
2018 indienen
Als u een eenmanszaak heeft of als u maat of
firmant bent in een maatschap respectievelijk
vennootschap onder firma, kunt u onder
voorwaarden in aanmerking komen voor de
kleineondernemingsregeling (KOR). De
verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting
mag dan maximaal € 1.883 zijn. Verwacht u in
2018 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan
hoeft u helemaal geen btw meer te betalen.
Bovendien kunt u dan verzoeken om een
ontheffing voor administratieve verplichtingen.
Wordt uw verzoek ingewilligd, dan hoeft u in
beginsel ook geen btw-aangifte meer te doen.
Tip!
Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan gaat
de ontheffing in principe in vanaf het
eerstvolgende jaar. Maar onder
voorwaarden geldt voor de ontheffing een
terugwerkende kracht tot de datum waarop
het verzoek is ingediend. Dien uw verzoek
voor 2018 dus nog in 2017 in, want zo
vergroot u de kans dat u al in 2018 van de
ontheffing kunt profiteren.

In deze verklaring moet u vermelden of u de
onroerende zaak gebruikt voor doeleinden
waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op
btw-aftrek.
Zodra u niet meer aan het 90%-criterium
voldoet, wordt de levering alsnog geacht vrij te
zijn van btw. Voor de verkoper betekent dit dat
het recht op btw-aftrek vervalt en dat hij de in
vooraftrek gebrachte btw moet terugbetalen
aan de Belastingdienst.
Tip!
Maak in de koopovereenkomst duidelijke
afspraken over de eventuele btw-schade als
de optie voor btw-belaste levering vervalt.
In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld
worden geregeld dat de koper de btwschade vergoedt aan de verkoper als hij
niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Zonnepanelen gekocht? Gebruik de KOR!
Als u in 2017 zonnepanelen heeft aangeschaft
en nu stroom levert aan uw energieleverancier,
beschouwt de Belastingdienst u als
ondernemer voor de btw, ook als u de
zonnepanelen als particulier heeft
aangeschaft. Door u aan te melden als
ondernemer, kunt u de in rekening gebrachte
btw terugvragen bij de Belastingdienst.
Vervolgens moet u per tijdvak btw afdragen
over de stroom die u levert aan de
energieleverancier, maar dit kunt u in 2018
vermijden door de kleineondernemersregeling
(KOR) toe te passen.
Tip!

Reik tijdig 90%-verklaring uit
Als u in 2016 een onroerende zaak heeft
gekocht en samen met de verkoper heeft
geopteerd voor een btw-belaste levering, moet
u binnen vier weken na afloop van het
boekjaar volgend op het boekjaar van levering
(dus vóór 28 januari 2018) een zogeheten
90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en
de inspecteur.

Is het verschuldigde btw-bedrag in de jaren
ná de aanschaf van de zonnepanelen niet
hoger dan € 1.345 per jaar? Dan kunt u –
mits u aan de voorwaarden voldoet – een
ontheffing aanvragen voor de
administratieve verplichtingen. U hoeft dan
ook geen btw-aangifte meer te doen. Doe
dit zo snel mogelijk, want dan geldt de
ontheffing al vanaf 1 januari 2018.
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Let op!
Als u ondernemer of zzp’er bent, is ál uw
aan te geven btw van belang voor de
toepassing van de KOR. Dit betekent dat u
ook voor de zonnepanelen verplicht blijft
om btw-aangiften in te dienen als de totale
af te dragen btw op jaarbasis hoger is dan €
1.345. En dan kunt u ook geen ontheffing
krijgen voor de administratieve
verplichtingen.

KOR: stel investering uit
Als u in 2017 gebruikmaakt van de
kleineondernemersregeling (KOR) en
voornemens bent om investeringen te doen, is
het wellicht raadzaam om hier nog mee te
wachten tot na 1 januari 2018. Want onder de
KOR is het aftrekken van btw mogelijk
ongunstig en als u een ontheffing heeft voor de
administratieve verplichtingen, is de aftrek
helemaal niet mogelijk. Verwacht u dat uw
onderneming op korte termijn zodanig groeit
dat u de KOR vanaf 2018 niet meer kunt
toepassen, dan is het verstandig te wachten
met uw investeringen totdat u de KOR niet
meer gebruikt. Op dat moment is immers alle
betaalde btw als voorbelasting aftrekbaar.
Tip!
Andersom is het verstandig om
investeringen naar voren te halen als u
bijvoorbeeld in 2018 de KOR gaat
toepassen. Als u deze investeringen nog in
2017 doet, kunt u de betaalde btw nog in
aftrek brengen.

WERKGEVER
Sluit loon- en financiële administratie op
elkaar aan
Controleer aan het einde van 2017 zo snel
mogelijk of de loonadministratie en de
financiële administratie op elkaar aansluiten.
Het is immers mogelijk dat één of meer
(belaste) uitbetaalde vergoedingen per abuis
niet zijn verwerkt in de loonadministratie. En
dan zijn over deze vergoedingen geen
loonheffingen ingehouden, dan wel
eindheffingen afgedragen. Bij het maken van
de aansluiting tussen de loon- en de financiële
administratie komen zulke afwijkingen aan het
licht. U kunt de verschuldigde loonheffingen
dan alsnog afdragen, eventueel in de vorm van
eindheffing.
Maak volledig gebruik van de vrije ruimte
Ga na of u in 2017 de vrije ruimte van de
werkkostenregeling wel volledig heeft benut.
De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale
loonsom. Als blijkt dat er nog voldoende vrije
ruimte is, kunt u die bijvoorbeeld benutten voor
het kerstpakket of voor een eindejaarsborrel,
die overigens alleen binnen de vrije ruimte
hoeft te vallen als deze op een externe locatie
plaatsvindt. En heeft u dan nog ruimte over,
dan kan het handig zijn om verstrekkingen die
begin 2018 zijn gepland en onder de vrije
ruimte vallen, zo mogelijk te vervroegen.
Verder kunt u alvast bekijken of u in 2018, als
de vrije ruimte eveneens 1,2% is, rekening
moet houden met extra werkkosten ten
opzichte van het afgelopen jaar.
Tip!
Heeft u in 2017 al eindheffing afgedragen
wegens een verwachte overschrijding van
de vrije ruimte en ontdekt u achteraf dat dit
te veel of te weinig was? Dan kunt u dit
uiterlijk corrigeren in de aangifte
loonheffingen over het eerste tijdvak van
2018.
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Geef uw werknemer nog in 2017 een bonus

Tip!

Als u aan het einde van 2017 nog vrije ruimte
over heeft én u overweegt om één of meer
werknemers een bonus te geven, dan kunt u
deze bonus in de vrije ruimte laten vallen, mits
u deze nog in 2017 uitbetaalt. Hierbij geldt wel
dat de bonus aan het gebruikelijkheidscriterium
moet voldoen. Dit betekent dat de bonus niet
meer dan 30% mag afwijken van wat voor
vergelijkbare werknemers in dezelfde sector
gebruikelijk is.

De verstrekte consumpties zijn ook
onbelast voor werknemers van andere
vestigingen, locaties of kantoren én voor
werknemers van andere werkgevers met
wie u de concernregeling toepast.

Tip!
Het ministerie van Financiën keurt een
bonus van maximaal € 2.400 per werknemer
per jaar in alle gevallen goed, zonder bewijs
of onderbouwing. Dit bedrag valt namelijk
binnen het gebruikelijkheidscriterium. Bent
u dga? Dan mag u zichzelf ook een bonus
van € 2.400 toekennen, mits uw vrije ruimte
daarvoor voldoende is.
Let op!
Wilt u een hogere bonus toepassen, dan
moet u bewijzen dat een dergelijke bonus in
uw sector gebruikelijk is.

Laat laagloners 1.248 uur werken
Sinds 1 januari 2017 komen werkgevers onder
voorwaarden in aanmerking voor het
zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV) voor
werknemers van 22 jaar en ouder die
maximaal 125% van het minimumloon
verdienen. Dit voordeel is afhankelijk van het
aantal verloonde uren en bedraagt maximaal €
2.000 per werknemer. U krijgt het LIV echter
uitsluitend voor een werknemer die in 2017
minimaal 1.248 verloonde uren heeft. Ga
daarom zo snel mogelijk na of er werknemers
zijn die nog net niet aan deze ureneis voldoen,
want het kan u veel extra geld opleveren als u
hen in december nog een aantal uren extra
kunt laten werken en zij hierdoor in 2017 wél
minimaal 1.248 verloonde uren hebben.
Check datum pensionering

Houd nieuwjaarsborrel 2018 op kantoor
Als u begin 2018 een nieuwjaarsborrel heeft
gepland, kan dit feestje onder de
werkkostenregeling onbelast blijven als u de
borrel op de werkplek organiseert. Dat geldt
niet alleen voor de drankjes en hapjes die de
werknemers consumeren, maar ook voor de
kosten van bijvoorbeeld entertainment. Als u
echter voor een externe locatie kiest, zijn een
personeelsfeestje én de consumpties
eindheffingsloon en wel tegen de
factuurwaarde. Wel kunt u hiervoor de vrije
ruimte gebruiken. Maar als u wilt vermijden dat
de vrije ruimte al op 2 januari onnodig wordt
gebruikt, kunt u de nieuwjaarsborrel dus beter
op de eigen locatie organiseren.

Als u oudere werknemers in dienst heeft, moet
u rekening houden met de jaarlijkse verhoging
van de AOW-leeftijd. Per 1 januari 2018 stijgt
de AOW-leeftijd naar 66 jaar. Dit betekent dat
sommige werknemers drie maanden later recht
krijgen op AOW dan nu het geval is, maar ook
dat zij normaal gesproken drie maanden langer
bij uw onderneming in dienst moeten blijven.
Sluit loonadministratie 2017 zo snel
mogelijk af
Nu het einde van het jaar nadert, is het bijna
tijd om de loonadministratie over 2017 af te
sluiten. Doe dit zo snel mogelijk; in elk geval
vóórdat u de loonaangifte over het laatste
tijdvak van 2017 moet indienen. Controleer bij
de afsluiting in elk geval of u van iedere
werknemer een kopie heeft van het
identificatiebewijs.
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Zorg er ook voor dat u alle rekeningen van
verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan
werknemers en declaraties van aan
werknemers vergoede kosten op orde heeft.
Let op!
Als u de identiteit van een werknemer niet
op de juiste manier kunt vaststellen, moet u
het anoniementarief toepassen. Doet u dit
niet, dan riskeert u een verzuimboete van
maximaal € 5.278.

Zeg tijdelijk contract op vóór 1 december
2017
Zijn er in uw onderneming tijdelijke
arbeidsovereenkomsten die per 31 december
2017 aflopen? Dan moet u voor 1 december
2017 aan de werknemer schriftelijk laten weten
of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt
verlengd of niet. Deze zogeheten
aanzegverplichting geldt voor tijdelijke
contracten van minimaal zes maanden. Als u
niet of te laat aanzegt, kan de werknemer een
schadevergoeding eisen van maximaal een
bruto maandsalaris.
Tip!
Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat u de
aanzegging tijdig heeft gedaan,
bijvoorbeeld door de aanzegging per e-mail
te versturen. U kunt er ook voor kiezen
door een aangetekende brief te verzenden
of door de aanzegbrief persoonlijk te
overhandigen en de werknemer hierbij te
laten tekenen voor ontvangst.

AUTO
Informeer naar gebruik van bedrijfsauto
Als u een auto ter beschikking stelt aan een
werknemer, kunt u de bijtelling voor het
privégebruik van de auto soms achterwege
laten. Dit kan bijvoorbeeld als u in het bezit
bent van een kopie ‘Verklaring geen
privégebruik auto’, waarmee de werknemer
verklaart dat hij niet meer dan 500 kilometer
privé rijdt met de auto van de zaak. Informeer
vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de
situatie per 1 januari 2018 gaat wijzigingen.
Blijft alles bij het oude, dan hoeft u niets te
doen. Maar gaat uw werknemer in 2018 meer
dan 500 privékilometers rijden met de auto,
dan moet u de bijtelling voor privégebruik gaan
toepassen.
Let op!
Houd er rekening mee dat de bijtelling per
kalenderjaar geldt. Wijs uw werknemer
hierop en voorkom dat de 500kilometergrens net voor het einde van het
jaar wordt overschreden. Rijdt uw
werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand
december meer dan 500 kilometer privé met
de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel
van het privégebruik voor het gehele jaar
tot het loon van die werknemer rekenen.

Controleer registratie van auto’s
Bij werkgevers in de autobranche rijden de
werknemers vaak niet het hele jaar in dezelfde
auto van de zaak. Bent u zo’n werkgever, dan
moet u goed bijhouden welke werknemers in
welke auto’s rijden. Nu het einde van het jaar
nadert, is dit een goed moment om na te gaan
of u de registratie van de auto’s en de
werknemers op orde heeft. In de Handreiking
bijtelling autobranche vindt u praktische tips.
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ESTATE PLANNING/PRIVÉ
Schenk nog vóór 1 januari 2018
Doet u nog vóór 1 januari 2018 een schenking
aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij
gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van
€ 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene
vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar
geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor
schenkingen van € 25.526. Hierbij valt de dag
van de 40e verjaardag nog binnen de
leeftijdsgrens. Is het een schenking aan
kinderen voor een kostbare studie, dan is de
eenmalige vrijstelling € 53.176. Bij een
schenking voor een eigen woning is de
eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Met
betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het
echter niet noodzakelijk om haast te maken
met een schenking, want in fiscaal opzicht
maakt het in principe geen verschil of de
schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De
vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen
die tussen de 18 en 40 jaar is. Het hoeft hierbij
geen kind te betreffen.
Tip!
U hoeft het gehele bedrag van € 100.000
niet in een jaar te schenken. Het onbenutte
deel kunt u gespreid toepassen over een
periode van hooguit twee jaren die direct
volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar.
Houd er wel rekening mee dat de
toepassing van de verhoogde vrijstelling
wordt beïnvloed als eventueel in een
voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde
schenking werd toegepast.
Let op!
Met betrekking tot een eenmalige
vrijstelling mag de begunstigde de
leeftijdsgrens van 40 jaar niet
overschrijden, ook niet als u gespreid
schenkt. Heeft degene aan wie u wilt
schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt,
maar is diens partner wel jonger, dan kan
de eenmalige vrijstelling toch worden
toegepast.

Schenk koopsom eigen woning in
gedeelten
Overweegt u een woning te schenken en is de
WOZ-waarde hoger dan de getaxeerde
waarde? Denk dan eens aan overdracht van
die woning waarbij de koopprijs wordt omgezet
in een lening en vervolgens gedeeltelijke
kwijtschelding (=schenking) van die lening in
december 2017 en in januari 2018. Als u in
2017 nog niets heeft geschonken aan de
verkrijger, dan kan hij voor 2017 gebruik
maken van de vrijstelling en nogmaals in 2018.
Ook kunt u zo de schenking van de koopsom
(kwijtschelding) zo plannen dat u zowel in 2017
als in 2018 zoveel mogelijk gebruik maakt van
de laagste tarieven schenkbelasting. Bij een
schenking van de koopsom binnen korte tijd (in
ieder geval binnen een maand) na overdracht
van de woning, kunt u bovendien een gedeelte
van de in rekening gebrachte
overdrachtsbelasting verrekenen.
Tip!
Is de WOZ-waarde van de woning lager dan
de getaxeerde waarde? Overweeg dan de
woning zelf te schenken, maar ga dan na of
het dan toch niet voordeliger is de
koopsom in gedeelten te schenken.

Rond onderhoud woning tijdig af
Heeft uw kind in 2015 de verhoogde
schenkingsvrijstelling toegepast op uw
schenking voor de verbetering of onderhoud
van een eigen woning? Houd er dan rekening
mee dat het bedrag van de schenking binnen
twee jaren na het kalenderjaar waarin het
bedrag is geschonken, moet zijn besteed aan
de verbetering of het onderhoud. Deze
schenking kan namelijk worden ontbonden
indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden.
Wijs uw kind dus erop dat die werkzaamheden
in 2017 moeten zijn afgerond zodat de
schenking niet vervalt!
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Voorkom dat de vrijstelling verdampt
Als in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de
eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van
maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016)
voor de eigen woning, kunt u in 2017 of 2018
als schenker uw eerdere schenking nog
aanvullen met maximaal € 46.824. Hierbij geldt
wel dat de ontvanger of diens partner nog altijd
aan de geldende leeftijdseis (18-40 jaar) moet
voldoen. Ook moet het gehele bedrag worden
gebruikt voor de eigen woning.

verzamelinkomen (vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek).
Let op!
De extra aftrek voor giften aan een culturele
instelling zou per 1 januari 2018 vervallen.
Maar om het nieuwe kabinet te laten
beslissen over het afschaffen van deze
faciliteit, is deze maatregel met een jaar
uitgesteld. U kunt dus ook in 2018 nog
extra fiscaal voordelig schenken aan een
culturele instelling.

Plan scholing in 2018
Ook in 2018 zijn scholingskosten voor een
opleiding of studie gericht op een (toekomstig)
beroep toch nog aftrekbaar. De afschaffing van
de aftrek voor scholingsuitgaven is namelijk
uitgesteld tot 1 januari 2019. Dit betekent dat u
in 2017 geen haast meer hoeft te maken door
nog snel scholingsuitgaven te doen, want die
zijn in 2018 ook nog aftrekbaar. Natuurlijk kan
het geen kwaad om wel alvast een planning te
maken van de scholing die u wilt volgen.
Tip!
Ondernemers kunnen ook na 2018 de
kosten voor scholing blijven aftrekken.
Onder voorwaarden zijn dit voor hen
ondernemingskosten.

Schenk aan culturele instelling
Als u nog in 2017 een schenking wilt doen aan
een goed doel, is een schenking aan een
culturele algemeen nut beogende instelling
(ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking
aan een gewone ANBI. Een gift aan een
culturele instelling levert namelijk een
aftrekpost op van 125% van het geschonken
bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek
van 25% is gemaximeerd op € 1.250. Ook
geldt evenals bij gewone giften een drempel
van 1% van het verzamelinkomen (maar de
drempel bedraagt minstens € 60) vóór
toepassing van de persoonsgebonden aftrek
en een maximale aftrek van 10% van het

Betaal uw alimentatie nog in 2017
Alimentatie die u moet betalen aan uw exechtgenoot vormt een onderdeel van de
persoonsgebonden aftrek. Het is wel belangrijk
dat u de betaalde partneralimentatie in het
juiste jaar opgeeft in uw aangifte
inkomstenbelasting. Alimentatiebedragen zijn
namelijk alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze
zijn betaald. De alimentatie moet dus uiterlijk
op 31 december 2017 zijn betaald om deze
nog in 2017 in aftrek te kunnen brengen.
Let op!
Een alimentatieverplichting mag niet als
schuld worden opgevoerd in box 3.

Regel uw fiscaal partnerschap in 2017
Zijn u en uw partner nog niet elkaars fiscale
partner terwijl dit in 2017 wel al voordeel zou
opleveren? Dan is het in bepaalde gevallen
mogelijk om alsnog voor het hele jaar als
elkaars fiscale partner te worden aangemerkt.
U moet dan in elk geval ongehuwd
samenwonen, per 1 januari 2017 op hetzelfde
woonadres staan ingeschreven én aan één
van de overige voorwaarden voldoen. De
voorwaarde die het makkelijkst op korte termijn
te realiseren is, is het afsluiten van een
notarieel samenlevingscontract. Maar het is
ook nog mogelijk om uw partner aan te wijzen
als gerechtigde tot het partnerpensioen.
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Als u dit vóór 1 januari 2018 regelt en aan de
eerdergenoemde voorwaarden voldoet, kunt u
alsnog voor heel 2017 als fiscale partners
worden aangemerkt.
Vergeet periodieke verrekening 2017 niet
Als u op huwelijkse voorwaarden bent
getrouwd en in deze voorwaarden een
periodiek verrekenbeding is opgenomen, moet
u niet vergeten om deze afrekening ook over
2017 op te stellen. Verrekent u niet, dan loopt
u het risico dat er bij het einde van het huwelijk
(door scheiding of overlijden) wordt afgerekend
alsof er gemeenschap van goederen was.

Tip!
Heeft u in de afgelopen 5 jaar
lijfrentepremies betaald, maar bent u
vergeten deze in aftrek te brengen in uw
aangifte inkomstenbelasting? En staat de
aangifte al onherroepelijk vast? Dan kunt u
een verzoek om ambtshalve vermindering
indienen bij de Belastingdienst. U moet dan
kunnen bewijzen dat u de betaalde premie
niet heeft afgetrokken. Dit kunt u
bijvoorbeeld doen met kopieën van uw
aangifte en de aanslag over het betreffende
jaar.

Tip!
Een periodiek verrekenbeding dat jarenlang
niet is uitgevoerd, kan worden
‘gerepareerd’ door de te verrekenen
bedragen alsnog te berekenen en de
uitkomst vast te leggen in een
vaststellingsovereenkomst. Vervolgens
moet het beding wel jaarlijks worden
uitgevoerd of u moet de huwelijkse
voorwaarden op dit punt laten aanpassen.

Betaal uw lijfrentepremie nog in 2017
Als u een pensioengat heeft, kan een goede
oplossing zijn om een lijfrente af te sluiten. De
premies die u voor een dergelijke regeling
betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen
fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie
is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten
jaarruimte. Daarnaast is de premie alleen
aftrekbaar als deze ook daadwerkelijk is
betaald in het jaar waarin u de aftrek wilt
toepassen. Zorg er daarom voor dat u de
lijfrentepremie nog in 2017 betaalt.

Verlaag eigen bijdrage verpleeghuis
Uw box 3-vermogen is niet alleen relevant voor
de inkomstenbelasting, maar bijvoorbeeld ook
voor de toekenning van toeslagen, aangezien
hierbij een vermogenstoets geldt. Ook de
eigen bijdrage voor zorg op basis van de Wet
langdurige zorg (Wlz-zorg) is mede afhankelijk
van het box 3-vermogen op de peildatum (1
januari). Daarom kan het raadzaam zijn om uw
box 3-vermogen vóór 1 januari 2018 te
verlagen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door te
schenken, door geen voorlopige
belastingteruggaaf aan te vragen of met eigen
geld uw eigenwoningschuld af te lossen, al kan
deze laatste actie wel leiden tot een
vermindering van de hypotheekrenteaftrek.
Let op!
Bij bepaling van de eigen bijdrage voor de
Wlz wordt standaard gekeken naar uw
vermogen van twee jaar geleden. Dit
betekent dat een verandering in dit
vermogen (bijvoorbeeld door nu te
schenken) pas twee jaar later effect heeft. U
kunt onder voorwaarden voor 2018 echter
verzoeken om verlegging van het peiljaar
2016 naar 2018. Dan heeft verlaging van uw
vermogen per 1 januari 2018 wel effect voor
2018. Informeer hiervoor bij het Centraal
Administratie Kantoor (CAK).
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Vermijd hoge heffing op spaargeld per
1 januari 2018
Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt
de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge
belastingdruk. U kunt dit in 2018 vermijden
door vóór de peildatum van 1 januari 2018 uw
spaargeld te gebruiken voor één van de
volgende alternatieven: uw spaargeld
inbrengen in een nieuwe B.V., uw spaargeld
inbrengen in een open fonds voor gemene
rekening, uw spaargeld storten als informeel
kapitaal of agio in uw B.V., of uw spaargeld
omzetten in een vordering op uw B.V.
(zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).
Let op!
Aan de genoemde voordelen kunnen wel
nadelen en risico’s verbonden zijn. Zo zijn
aan de oprichting van een B.V. kosten
verbonden. Ga na wat voor u de beste optie
is en of deze per saldo voordeliger is dan
uw spaargeld in box 3 te laten staan. Per
1 januari 2018 wordt voor kleine spaarders
bovendien de box 3-heffing gunstiger.

auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2018 te
doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk
niet tot de grondslag voor de box 3-heffing,
terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop
gebruikt dan op de peildatum van 1 januari
2018 ook niet meer meetelt voor de grondslag.
Zo kunt u in box 3 flink wat besparen!
Betaal een aanslag vóór 2018
Belastingaanslagen mogen niet als schuld
worden aangemerkt voor box 3. Daarom is het
raadzaam om een ontvangen belastingaanslag
vóór 1 januari 2018 te betalen. Over de gelden
waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan
immers geen box 3-heffing te betalen.
Tip!
Er zijn uitzonderingen op de regel dat een
openstaande belastingschuld niet als
schuld meetelt in box 3. Zo mag u de nog
niet betaalde erfbelasting wél als schuld
aangeven in box 3.

Houd groene belegging nog even aan
Los kleine schulden vóór 1 januari 2018 af
Als u kleine schulden heeft die in box 3 vallen
en over voldoende vermogen beschikt, kan het
fiscaal voordelig zijn om de box 3-schulden af
te lossen. Deze schulden verminderen de
heffingsgrondslag van box 3 namelijk pas als
een drempel van € 3.000 per partner is
overschreden (bedrag 2017). En als u deze
schulden aflost, daalt het vermogen waarover
de heffing in box 3 wordt berekend. Los deze
schulden daarom zo veel mogelijk af vóór de
peildatum van 1 januari 2018.

Als u de vrijstellingen in box 3 optimaal wilt
benutten, moet u de vrijstelling voor groene
beleggingen niet vergeten. Deze beleggingen
zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van €
57.385 (bedrag 2017) per persoon (€ 114.770
bij fiscale partners). Met de extra
heffingskorting van 0,7% levert dit in box 3 een
behoorlijke belastingbesparing op. Wilt u dit
belastingvoordeel ook in 2018 benutten, dan is
het van belang dat u de groene fondsen op 1
januari 2018 (peildatum) in bezit heeft. Dus als
u overweegt om deze fondsen van de hand te
doen, houd deze dan in elk geval aan tot na 1
januari 2018.

Doe grote uitgaven vóór 1 januari 2018

Tip!

Is uw vermogen zodanig groot dat u box 3heffing moet betalen en heeft u genoeg
spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2017
te doen? Overweeg dan om grote
privéaankopen die u eigenlijk in 2018 had
willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe

Andersom kan natuurlijk ook: als u
overweegt om uw geld groen te beleggen,
doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari
2018. In dat geval kunt u immers al in 2018
profiteren van de vrijstelling én de
heffingskorting.

FISCALE EINDEJAARSTIPS
EIGEN WONING
Betaal hypotheekrente 2018 in 2017
Bereikt u in 2018 de AOW-leeftijd of valt u
vanwege een andere reden onder een lager
belastingtarief, betaal dan in 2017 nog de
hypotheekrente die betrekking heeft op de
periode tot 1 juli 2018. U betaalt minder
belasting doordat u deze rente dan tegen een
hoger tarief aftrekt.
Let op!
U mag niet voor een langere periode
vooruitbetalen. Als u dat doet, weigert de
Belastingdienst de vooruitbetaalde rente
als aftrekpost voor 2017.

Verhuur eigen woning na 1 januari 2018
Overweegt u om uw eigen woning te
verhuren? Wacht hier dan mee tot ná 1 januari
2018. Want als u uw eigen woning verhuurt,
wordt deze voortaan gezien als
beleggingsvermogen en niet meer als eigen
woning. Hierdoor verplaatst de woning zich
van box 1 naar box 3, waar de woning meetelt
voor de grondslag voor de box 3-heffing. Even
wachten is dan dus verstandig.
Let op!
Verhuurt u vanaf 1 januari 2018 (peildatum),
dan telt de woning in heel 2018 mee voor de
heffingsgrondslag voor box 3.

Plan verbouwing monumentenpand
De afschaffing van de aftrek van de kosten
voor het onderhoud van monumentenpanden
is uitgesteld tot 1 januari 2019. De
onderhoudskosten voor monumentenpanden
zijn dus in 2018 nog fiscaal aftrekbaar. Plan
dus nu alvast het onderhoud, want als het
onderhoud uitloopt en kosten pas in 2019
vallen, kost dit u een aftrekpost.

