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HET JAAR GOED AFSLUITEN

Geld in kas tellen op oudejaarsdag!
Winkeliers, marktkoopmannen en handelaren met contant geldverkeer, tel uw geld in kas op
oudejaarsmiddag. Daarmee kunnen we op de balans het juiste kassaldo aangeven.
Het tellen van de voorraad
Die ondernemer met een winkel- of handelsvoorraad doet op oudejaarsmiddag een voorraadtelling.
Dit is echt nodig voor de waardering van de aanwezige voorraad op de balans. De waarde is
aantallen keer inkoopprijs exclusief BTW.
Financieel overzicht 2017 van uw bankier
Download tijdig uw bankafschriften en financieel overzicht in pdf want bij de meeste banken kan je
maar 15 maanden terug. Sla ze op in uw digitale administratiemap. Bij het opmaken van de
jaarrekening vraag ik standaard naar het financieel overzicht 2017. Wees me voor en mail het alvast.
Zakelijk gereden kilometers met de privé auto declareren
Als u uw privé auto zakelijk gebruikt, mag u deze zakelijk gereden kilometers a € 0,19 declareren bij
uw IB-onderneming. Wist u dat u dan ook een deel van de voorbelasting op brandstof en onderhoud
mag terugvragen via de onderneming? Daarvoor is wel een overzicht van deze kosten nodig. Maak een
overzichtelijke lijst van zakelijke ritten en betaal uzelf uit. Spreekt voor zich dat de kosten van de privé
auto dan ook privé gedragen dienen te worden. Parkeergeld, tolgeld, e.d. zijn dan ook privé.
Ondernemers met een besloten vennootschap kunnen de BTW niet terugvragen.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Kijkt u of u nog dit jaar investeringen wilt doen, zodat u voor alle investeringen in 2017 de KIA kunt
toepassen. Het totale bedrag van alle investeringen moet hoger zijn dan € 2.300, = exclusief BTW.
Urencriterium 1.225 uren
Om de ondernemersaftrek te mochten toepassen, moet u meer dan 1.225 ondernemersuren
gemaakt hebben. En die moeten ook meer zijn dan uw eventuele loondiensturen. Zorg er voor dat u
uw uren kunt aantonen middels een agenda of Excel overzicht. Her en der maak ik mee dat
bewijsstukken worden opgevraagd. Ook indirecte uren als schoonmaak, cursussen, administratie,
reistijd naar klanten en leveranciers, enzovoort tellen mee.
BTW correcties in aangifte BTW laatste tijdvak van 2017
Voor het privé gebruik van zakelijke goederen, voornamelijk de auto, moet een BTW correctie
plaatsvinden in het laatste tijdvak van 2017. Houdt u rekening met een extra bedrag af te dragen.
Nieuw in de BTW aangifte is het terugvragen van BTW op verkoopfacturen die oninbaar zijn geworden.
Zijn ze meer dan een jaar oninbaar dan moet de BTW teruggevraagd worden want de belastingdienst
gaat daarvan uit. Doet u dat niet en wordt de factuur alsnog betaald, moet op dat moment de BTW
weer worden afgedragen. Het omgekeerde geldt trouwens ook voor inkoopfacturen die niet betaald
worden.
Controleer de voorlopige aanslagen of teruggaven IB/ZVW 2017
Is de hoogte van uw voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of bijdrage ZVW 2017 nog juist?
Controleer ze en laat ze tijdig aanpassen indien nodig. Heeft u ze nog niet? Kijk dan eens of het nuttig
is voor u. U mag een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en ZVW in 11 termijnen betalen
gedurende dat belastingjaar (mits ontvangen in januari). Voordeel is dat u meer inzicht krijgt in uw
liquiditeiten.

DIT JAAR NOG KANSEN BENUTTEN ! ? !
Geschenkenregeling
Mocht u eraan denken u werknemer(s) een kerstgeschenk te geven, weet dan dat er een
belastingvrije mogelijkheid is. De geschenkenregeling houdt in dat u per gelegenheid (!) tot maximaal
€ 25, = inclusief BTW een geschenk mag geven aan uw werknemer(s). Het mag geen geld of
waardebon zijn; een persoonlijk geschenk bij een speciale gelegenheid. Een duurdere uitvoering van
een kerstpakket valt in de vrije ruimte. De geschenkenregeling valt onder de werkkostenregeling.
Jaarlijkse vrijstellingen bij schenken
Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van € 5.320, = (2017). Voor
kleinkinderen geldt een vrijstelling van € 2.129, = (2017).
Betaal hypotheekrente vooruit
Het kan aantrekkelijk zijn om hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2018 vooruit te betalen in
2017. Dit kan uw eventuele box 3-belasting verlagen. Daarnaast wordt de renteaftrekbeperking in
2018 weer verhoogd met 0,5 procent.
Toepassen dotatie oudedagsreserve of lijfrentestorting
Voor belastingplichtigen die nog aftrekruimte hebben in de hoogste belastingschijf kunnen nog kijken
naar een dotatie in de oudedagsreserve of een storting aan een verzekeraar of bank in een
lijfrenteverzekering resp. bankspaarproduct.
Afkopen pensioen in eigen beheer voor 1 januari 2018
In 2017 is de afkoopkorting het hoogst, dus stel de afkoop van uw pensioen in eigen beheer niet
langer uit.
Trouwen voor 1 januari 2018
In de Fiscaliteiten 2017 heb ik bericht over de aanstaande wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Per 1 januari 2018 trouwen we in Nederland standaard in beperkte gemeenschap van
goederen. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen de vermogens en schulden van vóór en tijdens
het huwelijk. Dus mensen met een onderneming met trouwplannen dienen hun onderneming te laten
taxeren op de trouwdatum. En dient er een opstelling gemaakt te worden van persoonlijke
vermogens en schulden, ontvangen schenkingen en erfenissen.
Onderschat deze wijziging in het huwelijksvermogensrecht niet. Het is veelomvattend. Natuurlijk
bestaat nog altijd de mogelijkheid om onder huwelijkse voorwaarden te huwen of geheel in
gemeenschap van goederen. Echter, nu moet u daarin actie ondernemen.
Dit jaar nog inkeren zonder vervolging door het OM
Tot 1 januari 2018 kunt u nog gebruik maken van de inkeerregeling. Inkeren is een term die gebruikt
wordt als een belastingplichtige een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan en dit achteraf
vrijwillig wilt herstellen. Vanaf 1 januari 2018 loopt u risico op ontdekking door de belastingdienst met
als gevolg navorderingen, hoge boetes en afhankelijk van de situatie kan strafrechtelijke vervolging
worden ingesteld. Vrijwillig inkeren zonder gevolgen kan dan niet meer, tenzij de politiek een nieuwe
inkeerregeling voorstelt.

WAT U NU VAST KUNT DOEN VOOR VOLGEND JAAR

Veranderingen in de salarissen per 1 januari 2018
Werkgevers verzoek ik om aanpassingen aan salarishoogten, wijzigingen van vergoedingen in verband
met de werkkostenregeling, enzovoort, tijdig aan mij door te geven.
Nieuwe werkgeverspremies 2018 doorgeven
De belastingdienst heeft reeds de nieuwe werkgeverspremies 2018 naar de werkgevers verstuurd. Wilt
u deze meteen doorsturen naar uw salarisadministrateur!
Proactief advies
Boekhouden komt altijd nadat de beslissingen zijn gevallen en tot actie is overgegaan. Belastingadvies
heeft zijn nut als het vóór een beslissing gegeven kan worden. Daarom vraag ik u met klem tijdig
advies in te winnen bij grote en belangrijke beslissingen. Navragen wat de fiscale consequenties zijn
voorkomt soms nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld als u een bedrijfsruimte gaat huren, of als u een
nieuwe auto wilt kopen, gaat trouwen of scheiden of kinderen krijgt. Een kamer gaat verhuren of een
hypotheek wilt gaan oversluiten. Allen hebben fiscale gevolgen die je maar beter in je besluitvorming
kunt meenemen. Geef me de kans u proactief te adviseren.
Belastingrente
De belastingrente in de IB-sfeer is minimaal 4% en bij de vennootschappen minimaal 8%. Om hoge
belastingrente op aanslagen te voorkomen, gaan veel belastingplichtigen over op voorlopige
aanslagen. Daarmee betaalt u de verwachte verschuldigde belasting gedurende het betreffende jaar.
Kijk of uw voorlopige aanslagen 2018 goed zijn ingeschat of dien het verzoek voor een voorlopige
aanslag tijdig in.
Boetevrij aflossen?
Al jaren hoor ik de vreugde over het benutten van de hypotheekrenteaftrek. Jaren geleden nog terecht,
maar er is een verandering gaande. De hypotheekrente is laag en daardoor weinig aftrek, de WOZ
waarde loopt fors omhoog en daarmee de huurwaardeforfait en de rendementsheffing in box 3 loopt
progressief op. Zo spannend is de hypotheekrenteaftrek heden ten dage niet meer. Wie een
aflossingsvrije hypotheek heeft (55% in Nederland), heeft zijn aflossingsprobleem uitgesteld. En
wellicht ook nog niet opgelost. Want als de hypotheekduur verstreken is, moet de aflossingsvrije
hypotheek volledig en ineens afgelost worden. (ja, de naam is erg misleidend) Kunt u dat niet met
eigen middelen, dan moet u verder gaan met lenen of uw woning verkopen. Denkt u na over een
aflosplan waarbij u gebruik maakt van de boetevrije aflosmogelijkheden bij uw bank. Of herfinancier de
eigenwoningschuld bij de eigen B.V. In sommige gevallen is het zelfs beter de schuld in box 3 te
krijgen, maar dat heeft wat voeten in de aarde.
Afschaffing aftrek scholingsuitgaven
Bent u van plan om een opleiding of studie te volgen, dan kunt u de kosten daarvan in 2017 en 2018
nog in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. De persoonsgebonden aftrekpost voor
scholingsuitgaven vervalt namelijk vanaf 1 januari 2019.

