ACTIES EINDE JAAR 2021
ZOALS EEN GOED ONDERNEMER BETAAMD
Actie 1) Contante geld in kassa of portemonnee tellen
Heeft u te maken met veel contant geldverkeer vanwege uw winkel, marktkraam of handel? Zo ja, tel
dan het contante geld in uw bezit op oudjaarsmiddag. Schrijf de telling aub in uw kasboek.
Actie 2) Het tellen en waarderen van de voorraad
Diezelfde groep klanten mogen ook de voorraadtelling gaan doen op oudjaarsmiddag. 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 en stuur het naar
Check!.
Actie 3) Noteer uw ondernemersuren
Om de ondernemersaftrek te mochten toepassen, moet u in 2021 meer dan 1.225 ondernemersuren
gemaakt hebben. En die moeten ook meer zijn dan uw eventuele loondiensturen. Zorg voor voldoende
bewijs van uw uren door middel van een agenda of Excel overzicht.
Er geldt een versoepeling vanwege de coronacrisis voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni
2021. Zie de link
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbel
asting/veranderingen-actueel-jaar/coronacrisis-versoepeling-urencriterium-2021
Actie 4) Controleer de voorlopige aanslagen IB of ZVW of VPB 2021
Indien u een voorlopige aanslag 2021 heeft gehad en betaald, is het goed te kijken of de hoogte ervan
wel aansluit op uw verwachte winst uit onderneming. Voorlopige aanslagen kunnen meermaals door het
jaar heen gewijzigd worden.
Heeft u nog geen voorlopige aanslag IB of ZVW of VPB 2021? 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
en dat is gerekend met de uitstelperiode.
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.
BEETJE MEER AFTREKPOSTEN?
Actie 5) Investeren boven de € 2.400 voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen voor meer dan € 2.400, = exclusief BTW op jaarbasis, dan
komt u in aanmerking voor de KIA. U krijgt dan 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. Nog even online shoppen?
Actie 6) Stort premie 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 2021.

JAARLIJKS BELASTINGVRIJ SCHENKEN
Actie 7) Schenk belastingvrij
Ouders kunnen in 2021 elk kind een belastingvrij bedrag schenken van € 6.604, = (vrij te besteden). In
alle overige relaties mag u € 3.244 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.
WAT ZIJN DE ACTIES IN JANUARI 2022?
Actie 8) Verzamelen van jaaroverzichten 2021
Januari is de maand bij uitstek voor het (meestal digitaal) verzamelen van jaaroverzichten. Denk maar
aan de jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie, het jaaroverzicht van de
hypotheekverstrekker, verzekeraar en/of uw bank. Ook handig zijn de brieven met gedoneerd bedrag in
2021 van ANB-instanties. Of het overzicht van betaalde rente van de autofinanciering.
Actie 9) BTW-aangifte laatste tijdvak van 2021
Lever uw administratie van het laatste tijdvak van 2021 op tijd in bij Check!. Daardoor kunnen wij ons
werk over de heel maand plannen. Wat is op tijd? Technisch is het mogelijk om 2 januari uw
administratie compleet te hebben en door te geven aan ons. Waarom langer wachten?
Actie 10) Beoordelen hoogte voorlopige aanslagen 2022
Traditiegetrouw vallen in Januari de voorlopige aanslagen 2022 op de mat.
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.
DIVERSE WEETJES
Weetje 1) BTW afdracht over privégebruik
Voor het privégebruik van zakelijke goederen, vaak de auto, moet een btw-correctie plaatsvinden in het
laatste tijdvak van 2021. Houdt u daarom rekening met een extra bedrag af te dragen in januari 2022.
Weetje 2) Aanvragen scholingsbudget bij STAP
De scholingsaftrek in de aangifte Inkomstenbelasting is afgeschaft en vervangen door een
scholingsbudget van het STAP.
Lees erover in deze link https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/persoonlijkontwikkelbudget-voor-iedereen
Weetje 3) Registratie UBO’s verplicht per 27 maart 2022
Eigenaren met het uiteindelijke financieel belang in een V.o.f., stichting of B.V. moeten zich registeren in
een UBO-register via de website van de KvK.
Weetje 4) Introductie 1 januari van thuiswerkvergoeding
Per 1 januari 2022 kunnen werkgevers hun thuiswerkend personeel een vergoeding per dag geven voor
het gebruik van privézaken thuis wanneer ze thuis werken.

