
Eindejaarstips 2015 
 
En ineens is het al weer december! 

Tijd om de balans op te maken…… terug te kijken op het 

afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2016. Wat moet 

je nog doen voor het einde van het jaar? Of juist niet? 

 

Hieronder lees je onze tips voor de komende maand. Bij 

deze tips hebben we rekening gehouden met het 

belastingplan voor 2016, maar dit is nog niet definitief. 

 

We wensen je een goede decembermaand en kijken uit 

naar een mooie samenwerking in 2016! 

 

 

 

 

 

 
 
Algemeen 
 
Derde schijf inkomsten belasting opgerekt 

Volgend jaar wordt de derde schijf van de 

inkomensbelasting opgerekt naar € 66.000. Pas 

daarboven kom je in de 52% terecht. Dat klinkt leuk, 

maar kan ook nadelig zijn. Bijvoorbeeld als je 

hypotheekrente aftrek claimt. Aftrekposten worden 

namelijk ook minder waard! 

 

Verlaag je vermogen in box 3 

De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 

januari 2016. Het kan dus lonen om te zorgen dat op 

die datum het vermogen is verminderd. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een auto of 

het doen van groene beleggingen. Bij groene 

beleggingen krijg je bovendien nog een 

heffingskorting van 0,7% op het vrijgestelde bedrag. 

Maar ook het aflossen van een kleine hypotheek of 

het vooruit betalen van hypotheek rente kan je 

voordeel opleveren in box 3.  

 

Ga sparen in de B.V.  

In privé sparen levert tegenwoordig weinig op door 

de lage rentestand en de belastingdruk van 80% in 

box 3. Door te gaan sparen in een B.V. kan je de 

belastingdruk verlagen. Doe je dat nog voor 1 januari 

2016, dan is ook je vermogen in box 3 op de 

peildatum een stuk lager! 

 

 

 

Einde ouderen toeslag dichtbij 

Alleen dit jaar kan je bij de aangifte 

inkomstenbelasting nog een beroep doen op de 

ouderentoeslag. Daarna komt die te vervallen! 

 

Stop met uitkeren levenslooptegoed 

Het kan financieel aantrekkelijk zijn om je volledige 

levenslooptegoed voor het einde van het jaar in één 

keer uit te laten keren. Slechts 80% van de uitkering 

wordt dan belast.  

 

Benut het fiscale partnerschap 

Inkomstenbelasting is verschuldigd over het 

individuele inkomen. Hier wordt een uitzondering op 

gemaakt voor gemeenschappelijke zaken zoals 

inkomsten uit de eigen woning. Dan mag je een 

eventuele aftrekpost naar keuze verdelen over de 

partners. Het kan soms zelfs gunstig zijn om 

bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding toch 

fiscaal partner te blijven en dit over de jaargrens 

heen te trekken.  

 

Ondernemers 
 
Maak gebruik van de maatregelen voor innovatie 

Per 1 januari wordt de Research & Development 

aftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd 

met de afdrachtsvermindering voor Speur en 

Ontwikkelingswerk (S&O). In veel gevallen zal de 

nieuwe regeling gunstiger zijn, maar soms kan het 

verstandig zijn om nu nog snel kosten te maken! 

 

Kans op MKB krediet vergroot 

Wil je een bedrijfspand kopen, investeren in 

vervoersmiddelen of een verbouwing financieren? 

Kijk dan eens of je in aanmerking komt voor een 

MKB krediet. Er komt in 2016 bijna een miljard aan 

extra financiering beschikbaar. Meer informatie vind 

je op www.nationalefinancieringswijzer.nl. 

 

Maak gebruik van je ondernemingsverlies 

Ondernemingsverlies mag je verrekenen met 

winsten uit het verleden of in de toekomst. Verlies in 

de vennootschapsbelasting mag je verrekenen met 

de belastbare winst uit het afgelopen jaar (carry-

back) of met winst uit de komende negen jaren 

(carry-forward). Verlies in de inkomstenbelasting 

mag je verrekenen in box 1. 
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Vraag uitstel van betaling aan 

Kan je je belastingschulden even niet op tijd betalen? 

Vraag dan telefonisch kort uitstel aan. Dat kan als de 

schuld minder dan € 20.000 is, je niet eerder uitstel 

hebt aangevraagd en je wel op tijd aangifte hebt 

gedaan. Je krijgt dan maximaal vier maanden uitstel. 

Heb je langer nodig? Vraag dan meteen schriftelijk 

uitstel aan voor langere periode. 

 

Vraag BTW over facturen van niet-betalers terug 

Als je over 2015 debiteuren hebt die niet meer gaan 

betalen, mag je een verzoek voor teruggave van de 

BTW indien bij de Belastingdienst. Dat kan niet via 

een suppletieformulier of in de normale aangifte, 

maar moet via een apart verzoek. Tip: stuur de 

betreffende facturen mee!  

 

Check of je in aanmerking komt voor de KOR  

Als je op jaarbasis minder dan € 1.883 aan BTW 

verschuldigd bent, kan je de kleine 

ondernemersregeling (KOR) toepassen. Je hoeft dan 

een deel van de BTW niet te voldoen. Als je minder 

dan € 1.345 aan BTW verschuldigd bent, geldt er 

zelfs een vermindering van 100%! 

 

Houd rekening met het verdwijnen van de VAR 

Het is zo goed als zeker dat met ingang van 1 april 

2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat 

verdwijnen. Daarna kan je alleen vrijstelling van 

loonheffing krijgen met een goedgekeurde (model) 

overeenkomst. Kijk op www.belastingdienst.nl voor 

voorbeeldovereenkomsten. 

 

WKR 
 
Benut de vrije ruimte optimaal 

Een overschot in de vrije ruimte binnen de WKR kan 

je niet doorschuiven naar volgend jaar, dus volledig 

benutten als je dat nog niet gedaan hebt! 

 

Creatief omgaan met vrije ruimte 

Zo tegen het einde van het jaar is de vrije ruimte 

misschien al bijna helemaal verbruikt. Dan zijn er 

altijd wel creatieve oplossingen te bedenken. 

Misschien dit jaar een nieuwjaars borrel in januari in 

plaats van de standaard kerstborrel? Als je verwacht 

volgend jaar ook niet uit te komen met de vrije 

ruimte, dan kan je wellicht de borrel binnenshuis 

organiseren. Als dit zonder maaltijden gebeurt, 

wordt het op nihil gewaardeerd! 

Zorg dat je administratie WKR proof is 

Aan het einde van het eerste (verplichte) jaar met de 

WKR is het belangrijk dat je administratie goed 

bijgewerkt is. Uit de administratie moet duidelijk 

blijken welke verstrekkingen en vergoedingen ten 

laste van de vrije ruimte komen. 

 

Investeringen 
 
Maak gebruik van de investeringsaftrek 

Heb je in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? 

Check dan de investeringsaftrek. Als de 

investeringen tussen de € 2.300 en € 309.693 

vallen, dan kan je bij de aangifte een beroep doen op 

de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zit je daar 

onder of boven, kijk dan of je het beter kan spreiden 

of juist extra investeren! 

 

Duurzaam investeren aantrekkelijk  

Als je milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, 

zijn er verschillende mogelijkheden voor aftrek: 

Energie-Investeringsaftrek (EIA), Milieu-

Investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige 

afschrijving op milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL).  

Daarnaast kan je ook nog gebruik maken van de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zo loopt het 

voordeel nog verder op. 

 

Vorm een herinvesteringsreserve en houd de 

looptijd in de gaten 

Als je een bedrijfsmiddel verkoopt met winst, mag je 

de belastingheffing over die winst uitstellen door 

een herinvesteringsreserve te maken. Deze mag je 

maximaal drie jaar aanhouden. Koop je binnen die 

termijn een ander bedrijfsmiddel, dan mag je de 

herinvesteringsreserve afboeken op de 

aanschafprijs.  Doe je dat niet, dan moet je alsnog 

belasting betalen! 

 

DGA’s 
 
Nieuwe gebruikelijk loon regels 

Check of je de nieuwe regels voor het gebruikelijk 

loon hebt toegepast. Het loon moet minimaal  

€ 44.000 bedragen of het volgende als dat hoger is: 

75% van het loon uit de meest vergelijkbare 

dienstbetrekking of het hoogste loon van de overige 

werknemers. 
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Geld geleend van de B.V. voor eigen woning? 

Informatieplicht! 

Heb je geld uit de B.V. geleend voor je eigen woning? 

Dan ben je verplicht dit door te geven aan de 

belastingdienst. Doe je dit niet, dan verlies je het 

recht op renteaftrek in box 1. Voor het opgeven 

heeft de Belastingdienst een modelformulier 

“opgaaf lening eigen woning”. 

 

Controleer leningsovereenkomsten met de B.V. 

Leningsovereenkomsten met de B.V. moeten zakelijk 

zijn. Dat betekent dat ook een onafhankelijke derde 

de lening zou aangaan of verstrekken. Waar moet je 

op letten? Denk aan een schriftelijke vastlegging met 

aflossingsschema, zakelijke rente, 

terugbetalingsverplichting en gevolgen als je niet 

aan de voorwaarden kan voldoen. 

 

Auto  
 
Investeer in een milieu vriendelijke auto 

Aangezien de bijtelling vanaf 1 januari 2016 omhoog 

gaat, is het aantrekkelijk om nu nog een 

milieuvriendelijke auto van de zaak aan te schaffen. 

Auto’s met een CO2 uitstoot tot 50gr/km hebben 

dan nog 60 maanden 7% bijtelling, auto’s met een 

uitstoot tot 82 gr/km hebben nog 60 maanden 14% 

bijtelling. In het nieuwe jaar gaat dit omhoog naar 

respectievelijk 15% en 21%. 

 

Houd rekening met hogere motorrijtuigenbelasting 

Vanaf 2016 geldt alleen voor auto’s volledig zonder 

CO2 uitstoot nog een vrijstelling van 

motorrijtuigenbelasting. Voor auto’s met een 

uitstoot tot 50 gr/km (die nu nog vrijgesteld zijn) 

geldt dan een halve vrijstelling. 

 

Denk aan privé gebruik auto in BTW aangifte 

Gebruik je als ondernemer de auto van de zaak ook 

privé? Dan moet je over het privé gebruik BTW 

betalen in de laatste BTW aangifte van het jaar. Je 

kan daarvoor gebruik maken van een forfaitaire 

regeling. Je betaalt dan in de meeste gevallen 2,7% 

van de catalogusprijs van de auto, inclusief BTW en 

BPM.  

 

Betaal nooit contant bij tanken 

Betaal altijd met een tankpas, pinpas of creditcard 

als je met een auto van de zaak tankt. Bij een 

contante betaling kan de fiscus niet achterhalen wie 

de betaling gedaan heeft en loop je grote kans om je 

BTW aftrek mis te lopen. Dit geldt natuurlijk ook voor 

medewerkers die in een auto van de zaak rijden. Laat 

die altijd met een pas op naam van de zaak betalen! 

 

Woning 
 
Wacht even met schenken voor een eigen woning 

Wil je een zoon of dochter een bedrag schenken voor 

de aanschaf van een eigen woning? Wacht dan als 

het kan tot 2017, dan wordt het bedrag dat je 

belastingvrij mag schenken verhoogd naar 

€100.000. Bovendien wordt de regeling verruimd en 

hoeft de schenking niet naar een kind te gaan, maar 

naar iemand tussen de 18 en 40 jaar.   

 

Los een kleine hypotheek af 

Heb je nog maar een kleine hypotheek? Dan kan het 

aantrekkelijk zijn om die nu nog volledig af te lossen. 

Vanaf het moment dat je hypotheekrente lager is 

dan het eigenwoning forfait, is aflossen vaak de 

voordeligste oplossing. 

 

Betaal rente vooruit 

Als je hypotheekrente vooruit betaald voor 2016 (dat 

kan tot 6 maanden), kan je in 2015 een hoger bedrag 

aan hypotheekrente opvoeren. Dit wordt dan nog 

afgetrokken tegen het hogere tarief. Bovendien 

wordt in 2016 de derde schijf langer, zodat je minder 

snel in het toptarief terecht komt.  

 

Neem hypotheek bij eigen B.V. 

Als je nu leent bij de bank voor je hypotheek, kan het 

aantrekkelijk zijn om die lening te herfinancieren in je 

eigen B.V.. Als daar ruimte voor is, kan dit je veel 

financieel voordeel opleveren! 

 

Lenen aan kinderen voor eigen woning 

Sparen levert op dit moment weinig op. Geld 

uitlenen aan de kinderen voor de aankoop of 

verbouwing van een woning kan een aantrekkelijk 

alternatief zijn. Dit kan beide partijen behoorlijk 

voordeel opleveren! 

 


