EINDEJAARSTIPS 2019

NOG EVEN DOEN IN DECEMBER!
Telling van hoeveelheid geld in de kassa of portemonnee
Veel winkeliers, marktkoopmannen en handelaren hebben te maken met contant geldverkeer. Om een
juiste kassaldo op de balans te kunnen melden, 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 nog iets doen. Namelijk het tellen (balansen) van
de winkel- of handelsvoorraad. Dit is echt nodig voor de waardering van de aanwezige voorraad op de
balans. De waarde is aantallen keer inkoopprijs exclusief BTW. Maak een mooi overzicht van tellingen
en waarden.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA is de fiscale aanmoediging om te investeren in uw onderneming. Als u op jaarbasis meer
investeert dan € 2.300, = exclusief BTW, krijgt u 28% van het investeringsbedrag aan aftrekpost. U kunt
hier dus verschillende aankopen 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.
Urencriterium 1.225 uren
Om de ondernemersaftrek te mochten toepassen, moet u in 2019 meer dan 1.225 ondernemersuren
gemaakt hebben. En die moeten ook meer zijn dan uw eventuele loondiensturen. Ook indirecte uren als
schoonmaak, cursussen, administratie, reistijd naar klanten en leveranciers, enzovoort tellen mee. Zorg
er voor dat u uw uren kunt aantonen middels een agenda of Excel overzicht. De belastingdienst heeft er
al meermaals naar gevraagd. Heeft u al voldoende uren gemaakt?
Controleer de voorlopige aanslagen IB of ZVW of VPB 2019
Veel ondernemers betalen hun inkomstenbelasting en bijdrage ZVW (of vennootschapsbelasting) 2019
gedurende het jaar 2019 met een voorlopige aanslag. Aan het einde van het jaar is meestal wel te
zeggen hoe het resultaat er uit gaat zien. Kijk even of de voorlopige aanslag gewijzigd moet worden.
Heeft u nog geen voorlopige aanslag IB of ZVW of VPB 2019? 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.
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.
Jaarlijks belastingvrij schenken
Ouders kunnen in 2019 elk kind een belastingvrij bedrag schenken van € 5.428, =. Aan kleinkinderen
mag u € 2.173 belastingvrij schenken. Overigens mag dat bedrag ook aan ieder ander persoon.

Vrije ruimte benutten
Voor het geval u gaat denken aan een plekje op de bank of parkeervak ga ik het ‘even’ uitleggen. Vrije
ruimte is die ruimte die ondernemers hebben om geld belastingvrij naar hun medewerkers te kunnen
brengen. Het klinkt eenvoudig maar is dat niet. Simpel gezegd, naast loon, gerichte vrijstellingen
(onkosten/reizen) en nihil waarderingen (gratis verstrekken van koffie/thee) is er nog een categorie, vrije
ruimte. Vrije ruimte is heel beperkt, 1,2% van de totale loonsom. Het vult zich al gauw met
vrijdagmiddagborrels, personeelsetentjes, duurdere kerstgeschenken, verjaardagscadeautjes, enz.
Mocht er nog ruimte zijn, benut het dan met een geldbedrag.
Boetevrij aflossen
Mocht u overtollige middelen bezitten en nog een aflossingsvrije hypotheek, denk dan na over een
boetevrije aflossing. 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
2019 kunt u nog een flinke korting pakken op het afkopen van de eeuwigdurende erfpacht. Als u dat zou
doen aan het einde van uw erfpachttermijn ergens in 2035 bijvoorbeeld, kost u dat vele malen meer. Op
www.amsterdam.nl/erfpacht leest u er alles over.
Premie storten op uw lijfrenteverzekering of bankspaarprodukt
Pensioenopbouw is niet zo hot meer als vroeger. Toch blijft het belangrijk. Ondernemers bouwen alleen
AOW op. Voor een aanvullend pensioen zult u premies moeten storten op een lijfrenteverzekering of
bankspaarprodukt. Dit kabinet gaat binnenkort box 3 weer aanpassen en beleggers meer belasten.
Daardoor wordt een lijfrenteverzekering of bankspaarprodukt weer aantrekkelijker.
Dividend uitkeren
Het belastingpercentage over dividendbelasting gaat per 2020 omhoog naar 26,25% en vanaf 2021
wordt het 26,90%. Het is nu nog 25%. Nog even snel een dividend nemen? Denk om de uitkeringstoets!
WAT IS ER TE DOEN IN JANUARI?
Aanpassingen in de salarissen per 1 januari 2020
Werkgevers verzoek ik om aanpassingen aan salarishoogten, wijzigingen van vergoedingen in verband
met de werkkostenregeling, enzovoort, tijdig aan mij door te geven.
Nieuwe werkgeverspremies 2020 doorgeven
De belastingdienst heeft reeds de nieuwe werkgeverspremies 2020 naar de werkgevers verstuurd. Wilt u
deze meteen doorsturen naar uw salarisadministrateur!
Verzamelen van jaaroverzichten 2019
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 2019
Voor het privé gebruik van zakelijke goederen, vaak de auto, moet een BTW correctie plaatsvinden in
het laatste tijdvak van 2019. Houdt u rekening met een extra bedrag af te dragen in januari.

