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In deze nieuwsbrief lees je onze tips voor de komende 

maand. Wat moet je dit jaar nog regelen en waar kan je 

beter mee wachten?  

 

We wensen je een goede decembermaand en kijken uit 

naar een mooie samenwerking in 2017! 

 

 

 

 

 

 
Wet DBA uitgesteld 

Ook de Tweede Kamer ziet nu in dat er nog veel 

haken en ogen kleven aan de wet DBA en heeft de 

invoering uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit betekent 

echter niet dat je niks hoeft te doen. Het blijft 

belangrijk dat je duidelijke, schriftelijke afspraken 

maakt met je opdrachtgever of met de ZZP-er. Met 

afspraken op schrift kun je lastige conflicten met 

elkaar of met de Belastingdienst uit de weg blijven. 

Het betekent wel dat er geen boetes worden 

uitgedeeld tot 2018, tenzij er duidelijk sprake is van 

kwade wil. 

 

Pensioen in eigen beheer: afkopen of niet? 

Vanaf 1 januari 2017 wordt pensioenopbouw in 

eigen beheer belast en is dus niet langer 

aantrekkelijk. Wat moet je doen? Stop per 31 

december 2016 nog de opbouw in eigen beheer en 

bekijk welk vervolg interessant is in jouw situatie! 

 

DGA’s krijgen de mogelijkheid om hun pensioen in 

eigen beheer af te kopen, met een korting van 34,5% 

op de belastinggrondslag in 2017. Wil je dit niet of 

kan je het niet afkopen? Dan kan je gebruik maken 

van een spaarvariant (oudedagsverplichting) of het 

bevriezen van het bestaande pensioen in eigen 

beheer. 

 

De korting van 34,5% pakken klinkt interessant. Maar 

de belastingheffing van 52% over de resterende 

65,5% van de fiscale waarde betekent wel dat je dit 

bedrag beschikbaar moet hebben. Voor afkoop of 

omzetting in een oudedagsverplichting is 

toestemming van je (ex-) partner vereist. De kwestie 

op de lange baan schuiven kost ook geld: de korting 

gaat in 2018 omlaag, van 34,5% naar 25%, en in 

2019 is het nog maar 19,5%. 

 

Wat de beste optie is, hangt af van verschillende 

factoren en verschilt per DGA. Wij kijken graag 

samen naar jouw persoonlijke situatie en stemmen 

ons advies daarop af! 

 

WKR tips & tricks 

• Bekijk op tijd of je vrije ruimte (1,2% van de totale 

fiscale loonsom) al is volgelopen of dat er nog 

ruimte over is. Je kan de vrije ruimte namelijk niet 

doorschuiven naar 2017. Mocht je nog ruimte 

over hebben, dan kan je dit jaar nog een aantal 

belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen 

uitdelen. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste 

bonus. 

• Houd wel rekening met het aangescherpte 

gebruikelijkheidscriterium. De vergoedingen zoals 

een bonus mogen niet belastingvrij worden 

gedaan als ze ongebruikelijk zijn of als de omvang 

ongebruikelijk is.  

• Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van   

€ 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag 

beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen 

altijd als gebruikelijk.  

• Check of je de gerichte vrijstellingen volledig hebt 

benut. Deze mag je belastingvrij verstrekken 

zonder dat ze op je vrije ruimte drukken. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om reiskosten voor het werk, 

cursussen, zakelijke overnachtingen, 

vakliteratuur of hulpmiddelen voor de werkplek.  

• Zit je vrije ruimte al vol? Overweeg dan om van 

het Kerstpakket een Nieuwjaarspakket te maken. 

Bedenk wel dat schuiven alleen zin heeft als je 

volgend jaar niet met dezelfde overschrijding te 

maken krijgt! 

 

Auto dit jaar nog aanschaffen of niet? 

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe auto van 

de zaak te kopen? Wacht dan tot volgend jaar, tenzij 

het een zeer zuinige auto betreft!  

 

Per 1 januari 2017 worden namelijk de 

bijtellingspercentages weer aangepast zoals in de 

kolom hieronder. 

 

CO2 uitstoot 2016 2017 

0 gram 4% 4% 

0,1 – 50 gram 15% 22% 

50,1 – 106 gram 21% 22% 

Meer dan 106 gram 25% 22% 
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Met andere woorden: koop een zeer zuinige auto 

(CO2 uitstoot onder 50 gram) nog in 2016, dan 

profiteer je vijf jaar lang van een bijtelling van 15%. 

Koop een minder zuinige auto pas volgend jaar, want 

dan wordt de bijtelling verlaagd van 25% naar 22% 

van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Dat 

scheelt toch 3% netto, vijf jaar lang!  

 

Tip: Krijgt één van je werknemers een nieuwe auto 

van de zaak en gaat hij er niet privé in rijden? Dan 

moet je zorgen voor een nieuwe “verklaring geen 

privégebruik”. Als werkgever kan je geen rechten 

ontlenen aan de verklaring van de vorige auto! 

 

Gaat de werknemer er wél privé in rijden? Houdt er 

dan rekening mee dat je werkgeverspremies 

verschuldigd bent over de bijtelling. Die kosten 

kunnen behoorlijk oplopen! 

 

Strenge controle op gebruikelijk loon DGA’s 

De belastingdienst controleert streng op het naleven 

van de regels voor het gebruikelijk loon van DGA’s. 

De regeling geldt al sinds 1 januari 2015, maar wordt 

regelmatig aangescherpt. Check dus of je voldoet 

aan de laatste aanpassingen! 

 

BTW teruggaaf van oninbare vorderingen 

Heb je recht op BTW teruggaaf van oninbare 

vorderingen? Wacht dan tot na 1 januari 2017 met 

terugvragen. Het recht op BTW teruggaaf wordt dan 

namelijk eenvoudiger: het ontstaat automatisch na 

één jaar. Bovendien hoef je geen apart 

teruggaafverzoek in te dienen, maar mag je het 

bedrag gewoon in mindering brengen op de BTW 

aangifte. 

 

Telefonisch kort uitstel van betaling 

Heb je zo tegen het einde van het jaar moeite om de 

belastingen op tijd te betalen? Vraag dan telefonisch 

kort uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst.  

Voorwaarde is wel dat de openstaande 

belastingschuld minder is dan € 20.000 en dat je 

voorheen netjes op tijd aangifte hebt gedaan. Het 

uitstel geldt voor maximaal vier maanden en over 

het uitstel wordt wel rente berekend. 

 

Meld betalingsonmacht tijdig  

Kom je helemaal in de problemen met je liquiditeit? 

Meldt de betalingsonmacht van je BV dan tijdig bij de 

Belastingdienst. Zo’n melding kan niet telefonisch, 

maar moet schriftelijk en per BV gedaan worden. De 

melding moet binnen twee weken nadat de 

belastingen of premies betaald hadden moeten 

worden, binnen zijn. Doe je dat niet, dan kan je 

persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.  

 

Kind op de payroll 

Heb je studerende kinderen? Dan kan het heel 

aantrekkelijk zijn om hen parttime op de loonlijst te 

zetten! Over de eerste € 6.000 loon betaalt hij of zij 

dan geen belasting vanwege de algemene 

heffingskorting en arbeidskorting. Bovendien valt je 

zoon of dochter dan ook onder de WKR en kan je 

(binnen de vrije ruimte) nog extra belastingvrije 

verstrekkingen doen. Blijf echter wel reëel qua 

salaris en werkzaamheden zodat je niet in de 

problemen komt met de Belastinginspectie of de 

studiefinanciering. 

 

EZ: zorg voor een urenadministratie 

Voor ondernemers met een eenmanszaak is het 

belangrijk om een urenadministratie bij te houden. Je 

moet aannemelijk kunnen maken dat je ten minste 

1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Dat is 

de sleutel tot veel fiscaal gunstige regelingen, zoals 

de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de 

oudedagsreserve en de meewerkaftrek. Ook 

indirecte of niet declarabele uren tellen mee! Denk 

bijvoorbeeld aan reistijd, telefoongesprekken met 

klanten, administratie, maar ook acquisitie of het 

opmaken van een (betere) website.  

 

Box 3-heffing: anticiperen!  

De belasting in box 3 blijft 30% en het heffingsvrij 

vermogen is voor 2017 vastgesteld op € 25.000 per 

persoon. Maar vanaf 1 januari 2017 wordt in box 3 

gewerkt met drie schijven in plaats van de huidige 

4% voor iedereen.  

 

Schijf Vermogen (na aftrek 

heffingsvrij vermogen) 

Forfaitair 

rendement 

1 € 75.000 of minder 2.87% 

2 € 75.001 - € 975.000  4.60% 

3 Meer dan € 975.000 5.39% 

 

Het vermogen op 1 januari 2017 is doorslaggevend. 

Dus neem deze maand nog maatregelen om onder 

de grens van een schrijf te blijven en de heffing in 

box 3 te beperken! Dat kan bijvoorbeeld door 

vermogen over te hevelen naar box 2. 


