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OP HET LAATSTE NIPPERTJE! 
 
 
Vraag of verleng tijdig uitstel van betaling 
 
Tot 1 jan 2021 kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen vanwege de coronacrisis, zonder dat 
daarvoor aanvullende voorwaarden gelden.  
 
Telling van hoeveelheid geld in de kassa of portemonnee 
 
Veel winkeliers, marktkoopmannen en handelaren hebben te maken met contant geldverkeer. Om een 
juist kassaldo op de balans te kunnen vermelden, vraag ik u uw het geld in de kassa of portemonnee te 
tellen op oudjaarsmiddag. Schrijf uw kastelling in uw kasboek! 
 
Het waarderen van de voorraad 
 
Op oudjaarsmiddag mogen winkeliers en handelaren de winkel- of handelsvoorraad gaan tellen. Dit is 
echt nodig voor de waardering van de aanwezige voorraad op de balans per 31 december. De waarde is 
aantallen keer inkoopprijs exclusief BTW. Maak een mooi overzicht van tellingen en waarden. 
 
Urencriterium 1.225 uren 
 
Om de ondernemersaftrek te mochten toepassen, moet u in 2020 meer dan 1.225 ondernemersuren 
gemaakt hebben. En die moeten ook meer zijn dan uw eventuele loondiensturen. Ondernemersuren zijn 
niet alleen productie-uren, maar ook indirecte uren als schoonmaak, cursussen, administratie, reistijd 
naar klanten en leveranciers, enzovoort, tellen mee. Zorg voor voldoende bewijs van uw uren door 
middel van een agenda of Excel overzicht.  
 
Versoepeling 
 
Voor de aangifte IB 2020 mag u voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 er van 
uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Ook als u 
dat niet werkelijk hebt gedaan. Voorwaarde is dat het jaar daarvoor u het urencriterium gehaald heeft. 
 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
 
De KIA is de fiscale aanmoediging om te investeren in uw onderneming. Als u op jaarbasis meer 
investeert dan €  2.400, =  exclusief BTW, krijgt u 28% van het investeringsbedrag aan aftrekpost. U kunt 
hier dus verschillende investeringen bij elkaar optellen. Elke aankoop van een duurzaam bedrijfsmiddel 
dient boven de €  450, = excl. BTW te zijn. Mocht u willen investeren doe het dan nog deze maand. 
 
Controleer de voorlopige aanslagen IB of ZVW of VPB 2020 
 
Indien u een voorlopige aanslag 2020 heeft gehad en betaald, is het goed te kijken of de hoogte ervan 
wel aansluit op uw winst uit onderneming. Voorlopige aanslagen kunnen meermaals door het jaar heen 
gewijzigd worden. 
 
Heeft u nog geen voorlopige aanslag IB of ZVW of VPB 2020? En vermoedt u dat u moet gaan betalen? 
U kunt nog een voorlopige aanslag aanvragen tot de uiterste datum waarop uw aangifte binnen moet 
zijn.         
 
Een voorlopige aanslag is prettig voor uw financiële planning. Het voorkomt dat u op een veel later 
tijdstip een groot belastingbedrag mag overmaken. Tevens bespaart u op een fikse belastingrente 
bovenop dat bedrag. 
 
 
 
 
 



  

   
 
Jaarlijks belastingvrij schenken 
 
Ouders kunnen in 2020 elk kind een belastingvrij bedrag schenken van  €  5.515, = (vrij te besteden). In 
elk ander geval mag u  €  2.208 belastingvrij schenken.  
 
Er zijn eenmalig verhoogde vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen of een partner in de leeftijd 
tussen 18 en 40 jaar. Neem hiervoor wel contact op met uw belastingadviseur. 
 
Hypotheek boetevrij aflossen 
 
Mocht u overtollige middelen bezitten denk dan na over een boetevrije aflossing van uw hypotheek. U 
heeft altijd de mogelijkheid om jaarlijks 10% (percentage verschilt per bank) van uw hypotheek boetevrij 
af te lossen.  
 
Afkopen eeuwigdurende erfpacht 
 
Ongeveer 80% van Amsterdamse woningen staat op gepacht grond van de gemeente Amsterdam. In 
2018 en 2019 gaf de gemeente nog een flinke korting (35%) op het afkopen van de eeuwigdurende 
erfpacht. Die korting is voor 2020 nog maar 25%. Tevens lopen de WOZ-waarden hard omhoog, ook dat 
beïnvloedt de afkoopwaarde. Op  erfpachtafkoop.nl  kunt u zelf een berekening maken. 
 
Premie storten op uw lijfrenteverzekering of lijfrentebankspaarproduct 
 
Ondernemers bouwen alleen gratis AOW op zolang ze in Nederland wonen. Voor een aanvullend 
pensioen zult u premies moeten storten op een lijfrenteverzekering of lijfrentebankspaarproduct. De 
premies zijn aftrekbaar (binnen marges) mits zij betaald zijn in 2020. 
 
 
           

WAT IS ER TE DOEN IN JANUARI? 
 
 
Verzamelen van jaaroverzichten 2020 
 
Januari is de maand bij uitstek voor het verzamelen van jaaroverzichten 2019. Denk maar aan de 
jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie, het jaaroverzicht van de hypotheekverstrekker, 
verzekeraar en/of uw bank. Minder bekent zijn de mededelingen van ANBI-instellingen of uw betaalde 
rente op uw zakelijke financiering. 
 
Btw-correcties in laatste aangifte van 2020 
 
Voor het privégebruik van zakelijke goederen, vaak de auto, moet een btw-correctie plaatsvinden in het 
laatste tijdvak van 2020. Houdt u rekening met een extra bedrag af te dragen in januari. 
 
Subsidie op aanschaf nieuwe elektrische personenauto 
 
In 2021 kunt u een subsidie van €  4.000 krijgen op grond van Subsidieregeling Elektrische 
Personenauto’s Particulieren (SEPP).  Wees er snel bij, want het budget is beperkt. U kunt in 2020 nog 
wel subsidie (€ 2.000) krijgen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto.  
 
Beoordelen hoogte voorlopige aanslagen 2021 
 
Traditiegetrouw vallen in Januari de voorlopige aanslagen 2021 op de mat. Ook in december heb ik er al 
een paar voorbij zien komen. 
 
Beoordeel de hoogte van die voorlopige aanslagen. Mocht u het te hoog of te laag vinden, geef het dan 
even door zodat we een wijziging kunnen indienen. 


