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coverstory

De samenwerking tussen Hamelwerth
en Afier: ‘Wij versterken elkaar’
Sinds begin dit jaar hebben Afier en Hamelwerth de handen ineen geslagen. Waar
Afier het midden- en kleinbedrijf als voornaamste doelgroep heeft, richt Hamelwerth
zich specifiek op vermogende particulieren en ondernemers. Daarmee vullen hun
doelgroepen en diensten elkaar naadloos aan. Sjoerd Riemersma (Afier) en Albert
van Deel en Rolf Smid (Hamelwerth) vertellen waarom en hoe beide partijen elkaar
gevonden hebben.

Het werk van iedere fiscalist lijkt
hetzelfde. Toch is niets minder waar.
Natuurlijk houden alle fiscalisten zich
bezig met belastingen, maar ook binnen dit gebied zijn er vele uiteenlopende zaken. Niet voor niets hebben Afier
en Hamelwerth elkaar gevonden in een
samenwerking. ‘Zelf ben ik belastingadviseur en ben ik van A tot Z bezig met
zaken omtrent belastingadvies’, legt
Sjoerd uit. ‘Daarbij hoort in het geval
van Afier ook het ondersteunen, het
doen en het controleren van belastingaangiftes en jaarrekeningen. Wat
betreft de advisering richten wij ons
voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar we hebben ook
particulieren in ons klantenbestand.’

Van links naar rechts:
Albert van Deel
(Hamelwerth), Sjoerd
Riemersma (Afier) en
Rolf Smid (Hamelwerth).

Rolf valt Sjoerd bij: ‘Ook ik ben
belastingadviseur, maar heb weer een
andere rol dan Sjoerd bijvoorbeeld.
Hamelwerth is namelijk een adviesorganisatie. In die adviesrol zijn we ook
pro-actief. Als er bijvoorbeeld nieuwe
belastingregels komen, dan informeren wij onze klanten die daarmee in
aanraking kunnen komen. Het komt
wel voor dat wanneer wij een klant
adviseren, we ook gevraagd worden of
we hun aangiftes kunnen doen. Dat is
geen probleem, wij ontzorgen graag.
Voor klanten is dat ook fijn: ze zitten
dan voor hun geldzaken niet bij allemaal verschillende bedrijven.’

Duidelijk verschil
Bij Hamelwerth ligt de focus dus meer
op de adviesrol en minder op aangiftes
en jaarrekeningen, terwijl dat bij Afier
meer andersom is. Maar dat is niet
het enige punt waarom beide partijen
een samenwerking zijn aangegaan.

Afier was op zoek naar een partner om
hun dienstverlening verder te kunnen verbeteren en uitbreiden. Albert
daarover: ‘We zijn allemaal fiscalisten,
maar omdat Afier en Hamelwerth verschillende accenten hebben in aanpak
en doelgroep, is er voor gekozen om
Hamelwerth als afzonderlijk label te
blijven voeren.’
Vooral in de doelgroep zit een duidelijk verschil tussen beide partijen. ‘Afier
heeft het MKB als doelgroep’, vertelt
Albert. ‘Daaronder vallen allerlei typen
bedrijven en ondernemers. Hamelwerth richt zich daarentegen enkel
heel specifiek op de zeer vermogende
ondernemers en vermogende particulieren. Op dat gebied hebben wij dan
ook specialistische kennis in huis. Een
voorbeeld wat wij doen is dat wij zorgen
dat bedrijven niet direct vindbaar zijn
met hun hele vermogen. De Quote 500
is voor veel van onze klanten iets waar
ze niet in willen komen. Dus bedenken wij structuren om ze erbuiten
te houden.’
Rolf: ‘Het is een heel specifieke dienst
voor een relatief kleine doelgroep.
Wij zijn wat specialistischer dan Afier.’
Sjoerd beaamt die woorden. ‘Onze
markt is met het MKB veel breder.
Maar gezamenlijk met Hamelwerth
hebben we nu meer kennis in huis.
Voor ons is het vooral die specialistische kennis die eerst ontbrak en die
we nu wel hebben binnen ons bedrijf.
Bovendien hebben wij ook enkele
vermogende partijen in ons klantenbestand. Op heel specifieke vragen van
klanten, maar vooral van vermogende
partijen, kunnen we nu beter in gaan.

Beide partijen zijn een mooie aanvulling voor elkaar en de ene versterkt de
ander en omgekeerd.’
‘Zeker ook omgekeerd’, valt Albert bij.
‘Bij Hamelwerth hebben we nu een
groter team om op terug te vallen. Bij
onze klanten spelen ook vaak wat algemenere vraagstukken. Samen met Afier
kunnen wij nu een bredere dienstverlening aanbieden.’

Drukke weken
Voor beide partijen zijn de laatste weken van het jaar altijd de meest drukke.
In deze periode bieden ze elkaar dan
ook ondersteuning waar ze kunnen.
‘Voor het einde van het jaar moeten er
altijd nog diverse dingen gebeuren’,
vertelt Sjoerd. ‘We willen dat het nu
goed geregeld is, zodat we er volgend
jaar geen last meer van hebben. Ook
hebben we nu de eindejaarsgesprekken
gehad. Uit die besprekingen komen
altijd nog veel zaken naar voren waar
wij mee aan de slag gaan. Per situatie
levert dat weer ander werk op. Zo is
dus geen dag hetzelfde.’ Albert: ‘Een
fiscalist is iemand die verstand heeft
van fiscale wetgeving, oftewel belastingregels. De Belastingdienst heeft zelf
fiscalisten in huis, maar wij zitten aan
de andere kant van de tafel en adviseren de particulieren om hun zaken zo
te regelen dat ze uiteindelijk binnen
de kaders van de wet zo min mogelijk
belasting hoeven te betalen. En dat
gaat natuurlijk heel het jaar door. Maar
zoals Sjoerd al aangeeft, zit de piek wel
in het einde van het jaar. Je gaat dan
kijken of je nog dingen kan doen die
een gunstig effect kunnen hebben op
de belastingdruk.’
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klant aan het woord

‘Ik wilde de werkgever worden
die ik zelf niet kon vinden’
Als ondernemer is een goede samenwerking met een accountant belangrijk.
Aldwin Bruin, eigenaar van onder andere BQA en de Oude Gasfabriek, vond
deze eigenschap in de samenwerking met Afier. Vanaf het begin van zijn
ondernemerschap is Afierist Erik-Jan Kreuze betrokken bij de ontwikkelingen
van de verschillende bedrijven van Aldwin.
In 2006 loopt Aldwin Bruin voor het
eerst het kantoor van Afier binnen. Met
een aktetas vol plannen, goede hoop en
ambitie schuift hij bij registeraccountant
Erik-Jan Kreuze aan tafel en vertelt over
zijn toekomstplannen. Erik-Jan weet nog
goed zijn eerste reactie op de plannen
van Aldwin: ‘Ik vond zijn plannen op dat
moment heel ambitieus’, vertelt hij lachend. ‘Maar ik had er vertrouwen in en
het is hem gelukt. Een jaar later kwam
Aldwin met goede resultaten terug. En
ieder jaar daarop lukt het hem ook om
zijn jaardoelen te halen!’

De mens centraal
Onder één van deze toekomstplannen
viel het oprichten van het bedrijf BQA,
“Be Quality Aware”, een bedrijf gespecialiseerd in alle vormen van softwaretesten. Voor Aldwin niet vreemd, gezien
zijn achtergrond in de ICT. Hij is na zijn
studie begonnen bij KPN, waar hij door
de jaren heen veel verschillende rollen
heeft vervuld. ‘Van sales consultant tot
data-expert’, legt hij uit. ‘Ik vond het
interessant om de bruggen te bouwen
tussen techniek en de mens. Later ben
ik manager geworden bij de testafdeling
van KPN, toen is het erg snel gegaan.
Ik moest een testafdeling opzetten, en
al snel volgde er een tweede, derde,
enzovoorts, in verschillende delen van
het land.’

Aldwin Bruin en
Erik-Jan Kreuze

Ondanks de successen die Aldwin boekte
bij KPN, wilde hij meer. Hij wilde zijn
eigen dromen waarmaken, in plaats van
die van anderen. ‘Ik heb altijd de wens
gehad om voor mezelf te beginnen’,
vertelt hij. ‘Ik heb nooit de werkgever
kunnen vinden die ik wilde. Dus toen

dacht ik: ik begin voor mezelf, een
bedrijf waarbij de mens centraal staat, en
dan word ik de werkgever die ik niet kon
vinden.’

Levensfase
Toen BQA eenmaal een goedlopend bedrijf was, vond Aldwin het tijd om mensen in dienst te nemen. Vanuit zijn tijd
bij KPN wist hij welk soort werknemers
hij zocht. ‘Ik wilde mensen hebben waar
ik mijn best voor wilde doen. Mensen
met een aantal jaar ervaring, bepaalde
vaardigheden en mensen die ervoor
zorgen dat ze onderdeel van de oplossing zijn, niet van het probleem. Die
mensen zitten vaak ook in een bepaalde
levensfase, de huisje-boompje-beestje-fase, om het zo maar even te noemen.
Maar zoveel vissen zwemmen er niet in
de vijver, dus moest ik een organisatie
neerzetten die geschikt was voor mensen
in een andere, eerdere levensfase. Zo
is in 2013 InQuisitive ontstaan. Daar
werken ook de testprofessionals, net als
bij BQA, maar zij zijn qua privéleven
nog niet helemaal gesetteld. De mensen
die houden van spontaan pizza eten en
vrijdagmiddagborrels, zonder dat er een
oppas geregeld hoeft te worden. Hierdoor zijn het ook andere mensen dan
de mensen bij BQA, maar daardoor is er
veel aantrekkingskracht onderling bij de
beide teams.’

Kweekvijver
De bedrijven zijn gepositioneerd op de
levensfases van hun medewerkers, legt
Aldwin uit. ‘Het zijn allemaal testprofessionals met dezelfde opleiding, maar op
deze manier kunnen ze doorgroeien en
groeit het bedrijf met ze mee. Maar ook

die vijver is niet zo groot en die moet
ook worden aangevuld’, gaat hij verder.
‘Dus toen hebben we Eager opgericht,
een bedrijf wat specifiek gericht is op
het opleiden, begeleiden en coachen
van jonge testprofessionals. Eager is een
opleidingsinstituut, voor bijvoorbeeld
schoolverlaters, mensen die het testvak
in willen stappen of mensen die toe zijn
aan een verandering. Zij kunnen op den
duur doorgroeien naar InQuisitive, en
uiteindelijk van InQuisitive naar BQA.
En zo maak ik mijn eigen vijver met
testprofessionals.’

Door de cijfers heen
Deze drie bedrijven vormen samen de
MMXII Group. Naast deze onderneming heeft Aldwin nog tal van andere
ondernemingen, werkmaatschappen en
holdings, waarvan het grootste gedeelte
van de financiële afhandeling door Afier
wordt verzorgd. Eén van deze ondernemingen is de Oude Gasfabriek, een
horecagelegenheid in hartje Groningen.
‘Met Afier loop ik door alle cijfers heen.
Zij wijzen mij op bepaalde uitgaven. Eén
van de mooiste voorbeelden daarvan is
toen we de resultaten van BQA gingen
bespreken, ergens in 2010. Bij BQA
hebben we namelijk een hele gulle
bonusregeling, die we in stand wilden
houden ondanks dat de marges terugliepen. Afier heeft mij er toen op gewezen
dat het een mooi principe is, maar dat
ik op die manier wel mijn organisatie
uithol. Toen ben ik op zoek gegaan naar
een andere bonusregeling, want als ik
niet goed voor het bedrijf zorg, kan ik
ook niet goed voor mijn medewerkers
zorgen. Het advies van Afier was daarom
enorm waardevol.’
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FISCALE EINDEJAARSTIPS 2017
Met het einde van het jaar in zicht, is dit
een goed moment om na te gaan of u op
fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.
Voor sommige zaken kunt u niet wachten
tot 2018, maar andere zaken vragen juist
om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder
geval zijn er diverse veranderingen die om
aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in
deze eindejaarstips.

Bedrijfsmiddel in 2017 nog niet in gebruik genomen? Doe een aanbetaling
Als u eind 2017 verplichtingen aangaat voor de investering in
een bedrijfsmiddel, kunt u hiervoor een beroep doen op de
KIA. Voorwaarden om in 2017 nog van de KIA gebruik te kunnen maken is dat u het bedrijfsmiddel in 2017 heeft betaald en
in gebruik heeft genomen. Heeft u een bedrijfsmiddel in 2017
nog niet in gebruik genomen? En zou de investeringsaftrek uitgaan boven hetgeen bij het einde van 2017 voor die investering
is betaald? Dan wordt de KIA beperkt tot het bedrag wat in
2017 is betaald. Het meerdere komt als KIA in 2018 in aftrek.
Wilt u de KIA toch volledig benutten, doe dan een aanbetaling zodat de totale betaling in 2017 voor de investeringen ten
minste het bedrag van de KIA voor 2017 bedraagt.

Investeer nu nog in energiebedrijfsmiddel
Als u in 2017 nog investeert in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energielijst, kunt u daarvoor de energie-investeringsaftrek claimen. Deze bedraagt sinds 1 juli 2017 nog 55%,
maar zal in 2018 dalen naar 54,5%. Een belangrijke voorwaarde voor de energie-investeringsaftrek is dat u binnen drie
maanden na het aangaan van de investeringsverplichting de
investering aanmeldt bij RVO.nl.

Let op!

Check of het budget voor de energie-investeringsaftrek voor 2017 al is bereikt. Blijkt dat het geval te zijn,
overweeg dan in 2018 te investeren.

Haal uitgaven in 2018 naar voren
Een manier om de fiscale winst over 2017 te drukken is door
het vormen van een voorziening voor (grote) uitgaven die u
in 2018 of later denkt te zullen doen. Ondernemers mogen
echter alleen in 2017 een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2017 of eerder. Deze
feiten en omstandigheden moeten ook toerekenbaar zijn aan
dat jaar. Daarnaast moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven
zult maken. Overleg met uw adviseur of u in 2017 nog een
voorziening kunt vormen.

Herinvesteer voor 31 december 2017
Heeft u in 2014 een bedrijfsmiddel vervreemd en daarbij de
behaalde boekwinst gedoteerd aan de herinvesteringsreserve
(HIR)? Doe dan nog in 2017 een herinvestering. Anders valt
de HIR in beginsel vrij in de winst. En dus moet u daarover belasting betalen. U kunt desnoods de Belastingdienst verzoeken
om de driejaarstermijn te verlengen als de aanschaf van het
nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden. Maar dan moet u wel kunnen aantonen dat een begin
is gemaakt met de herinvestering.

Verkoop bedrijfsmiddel in 2018
Bent u van plan om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in
2013 heeft aangeschaft? En heeft u destijds met betrekking tot
de investering in deze bedrijfsmiddelen een investeringsaftrek
toegepast? Overweeg dan of u de verkoop kunt uitstellen tot

begin 2018. Als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na
het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed,
moet u namelijk een deel van die aftrek terugbetalen via de
desinvesteringsbijtelling. Maar de desinvesteringsbijtelling blijft
ook achterwege als de overdrachtsprijzen van de vervreemde
bedrijfsmiddelen onder de € 2.300 blijven. De desinvesteringsbijtelling is overigens nooit meer dan de destijds genoten
investeringsaftrek.
In het geval van een zogeheten fictieve vervreemding
(bijvoorbeeld het onttrekken van het bedrijfsmiddel
uit het ondernemingsvermogen) wordt de waarde in
het economische verkeer van het bedrijfsmiddel genomen als
overdrachtsprijs.
Let op!

Stel KIA voor 2017 veilig
Wilt u in 2017 nog investeren in bedrijfsmiddelen? Houd er
dan rekening mee dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA) komt te vervallen als uw investeringen die recht geven
op de KIA in een kalenderjaar meer bedragen dan € 312.176
(bedrag 2017). Bij mogelijke overschrijding van dit bedrag
is het misschien beter om een investering uit te stellen tot in
2018.
Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moet u voor het bepalen van de
KIA kijken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.
Let op!

Verreken verliezen 2008 in 2017
Verliezen in box 1 zijn niet onbeperkt te verrekenen. Voor
zover een verlies uit 2008 nog niet is verrekend met winsten uit
uit 2005 tot en met 2007 (als u een IB-ondernemer bent) of
uit de jaren 2009 tot en met 2017, verdampt het per 1 januari
2018. Als u zich in zo’n situatie bevindt, is het misschien beter
om uw fiscale winst over 2017 niet te drukken, maar juist te
verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door af te zien van een dotatie
aan de oudedagsreserve of door een boekwinst niet onder
te brengen in de herinvesteringsreserve of af te zien van een
herinvesteringsvoornemen en de gevormde herinvesteringsreserve vrij te laten vallen.

Rond verhuizing tijdig af

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2018 voordelen uit
bepaalde aangewezen projecten zullen zijn vrijgesteld. Het zal
dan gaan om projecten die zijn gericht op hinderbeperking
tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu zal nadere voorwaarden bekend
maken en de aangewezen projecten bekend maken in de
Staatscourant.

Ondernemers die inkomstenbelasting betalen over hun ondernemingswinst, kunnen een deel van de kosten van een verhuizing in het kader van de onderneming aftrekken. De aftrek is
gelijk aan de kosten van het overbrengen van de inboedel plus
€ 7.750. Een verhuizing die bijvoorbeeld is begonnen met een
verplaatsing van de onderneming op 1 januari 2016 vindt in
ieder geval plaats in het kader van de onderneming als vóór
1 januari 2018 de afstand tussen de woning en de werkplek van
de onderneming is afgenomen met 60% of meer. De afstand
tussen werk en woning moest eerst minstens 25 kilometer zijn
geweest.

Vraag tijdig WBSO 2018 aan

Controleer uw voorlopige aanslag 2017

Als u tijdig een WBSO-tegemoetkoming aanvraagt, kunt u de
(loon)kosten van uw R&D-project verlagen. Als een bedrijf in
januari 2018 meteen gebruik wil maken van de WBSO-tegemoetkoming, moet het de aanvraag uiterlijk 30 november 2017
indienen. Bent u een zelfstandige, dan heeft u nog de tijd tot
en met 1 januari 2018. Normaal gesproken mogen bedrijven
hoogstens drie keer per jaar een aanvraag indienen, maar voor
ZZP’ers geldt geen maximum.

Heeft u al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017
ontvangen, maar verwacht u voor 2017 een hogere winst?
Voorkom dan dat u belastingrente betaalt op uw definitieve
aanslag inkomstenbelasting 2017 en vraag voor 1 juli 2018 een
nadere voorlopige aanslag 2017 aan. Bij een aanslag inkomstenbelasting 2017 met een dagtekening na 1 juli 2018 betaalt
u namelijk 4% belastingrente.

Participeer in project hinderbeperking

Alle ondernemers

arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven en minstens
70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Beschikt u elders ook over een werkruimte, dan moet
u in 2017 zelfs 70% van uw arbeidsinkomen in de werkruimte
in uw eigen woning verwerven. Hierbij is van belang te realiseren dat in dit verband pensioenuitkeringen ook als arbeidsinkomen tellen. Ontvangt u in 2017 zo’n uitkering, zorg dan
ervoor dat u voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit
de werkruimte behaalt in 2017 om te voldoen aan het 30%- en
70%-criterium.

Tenzij u een starter bent, moet u ook meer dan
de helft van uw totale arbeidstijd besteden aan uw
onderneming. Daardoor is het van belang om niet te
veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld
‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking). U bent een starter als u in
een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.
Let op!

Werk verder in werkruimte
Als u de kosten van een werkruimte in uw eigen woning in
2017 wilt aftrekken, moet u aan verschillende voorwaarden
voldoen. U moet in ieder geval in 2017 minstens 30% van uw
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Vennootschappen en DGA’s
Stel winst uit tot in 2019

Deponeer vóór 2018 jaarstukken

Kan uw B.V. het moment waarop een transactie of andere
rechtshandeling plaatsvindt dusdanig beïnvloeden dat het
resultaat pas in 2019 valt? Een factor die deze optie aantrekkelijk maakt is de geplande verlaging van het vennootschapsbelastingtarief vanaf 2019. De tarieven van 20% en 25% zullen
in 2019 dalen naar 19% respectievelijk 24%. In 2020 en 2021
zal een verdere daling van de tarieven met 1,5%-punt per jaar
plaatsvinden.

Een B.V. moet tijdig haar jaarstukken deponeren om nare aansprakelijkheidskwesties bij een eventueel faillissement te voorkomen. Uiterlijk acht dagen na vaststelling van de jaarrekening
moet het deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK)
plaatsvinden. Deponeer desnoods de voorlopige jaarrekening.
Maar wat is de uiterste termijn? Het bestuur van een B.V. moet
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. Onder
bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het
bestuur maximaal vijf maanden uitstel verlenen. Vervolgens
hebben de aandeelhouders twee maanden de tijd voor het
vaststellen van de jaarrekening. De uiterste deponeerdatum
voor het boekjaar 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
met maximaal uitstel is dus 31 december 2017 (5 + 5 + 2 = 12
maanden).

Behoud vordering tot na 1 januari 2018
Als u als dga al geruime tijd een vordering op uw B.V. heeft,
kunt u besluiten om deze vordering liquide te maken. Dit kan
bijvoorbeeld door de B.V. haar schuld te laten aflossen of door
uw vordering op de B.V. over te dragen aan een derde. Het
is wel aan te raden om dit te doen na 1 januari 2018. Anders
valt het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2018.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, resulteert een ondertekening van de
jaarrekening meteen in een vaststelling. In dit geval
was de uiterste deponeringstermijn voor de jaarrekening over
boek- en kalenderjaar 2016 8 november 2017. In statuten kan
overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!
Let op!

Als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt, zal de inspecteur de
vordering toerekenen aan het box 3-vermogen terwijl
hij tegelijkertijd het voordeel uit deze terbeschikkingstelling
belast. Hetzelfde geldt als de terbeschikkingstelling langer dan
drie maanden maar niet meer dan zes maande duurde, zij het
dat u in deze situatie de dubbele heffing kunt ontlopen als u
aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50%
zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.
Let op!

Voorkom verliesverdamping bij uw B.V.
In de vennootschapsbelasting zijn geleden verliezen beperkt
aftrekbaar. Een verlies van 2017 is verrekenbaar met winst van
2016 of met de winsten van de jaren 2018 tot en met 2026.
Heeft u nog verrekenbare verliezen in uw B.V. van 2008?
Voorkom dan dat deze verliezen verdampen. Laat bijvoorbeeld
voorzieningen vrijvallen, zoals de herinvesteringsreserve of
verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde
vennootschap. Een andere methode is sale/lease back van
bedrijfsmiddelen met stille reserves.
Het nieuwe kabinet wil in de toekomst de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
beperken van negen tot zes jaar. B.V.’s krijgen dus
minder tijd om hun verliezen te verrekenen!
Let op!

Zet in 2017 oud ab-verlies om in korting
Als u zowel in 2017 als in 2016 geen aanmerkelijk belang (ab)
meer had, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt u
dit verlies omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 25% van het openstaande ab-verlies. Zet u uw
ab-verlies in 2017 om in een belastingkorting, dan mag u de
korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2017 tot en met 2024. Zo’n belastingkorting is echter uiterlijk te benutten in het negende jaar na het kalenderjaar waarin het ab-verlies is geleden. Daarom is het van belang
om een ab-verlies uit 2008 nog in 2017 om te zetten in een
belastingkorting. Voor zover u deze korting niet kunt aftrekken
van uw belasting over box 1, verdampt zij op 1 januari 2018.

Maak innovatie in 2017 rendabel
Als u enige invloed kunt uitoefenen in welk jaar bepaalde
kosten en opbrengsten met betrekking tot een immaterieel activum kunnen vallen, kijk dan of het mogelijk is om dit activum
in 2017 rendabel te maken. Tenminste, als u dit immateriële
activum kunt en wilt onderbrengen in de innovatiebox. Per 1
januari 2018 worden positieve voordelen uit de innovatiebox
effectief belast tegen 7% vennootschapsbelasting. Nu is het
effectieve tarief nog 5%.

Bewaar laatste VAR
Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in het
kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
(Wet DBA) komen te vervallen. Dit leidde tot de nodige ophef
en het nieuwe kabinet is daarom van plan de Wet DBA te vervangen. In dit kader lijkt het verstandig om de laatste geldige
VAR te bewaren. Als de aard van uw werkzaamheden niet zijn
veranderd, is de laatste VAR als een soort indicatie op te vatten.
Maar belangrijker is dat de fiscus een boekenonderzoek kan
houden. De inspecteur kan tot naheffing overgaan als hij
meent dat een opdrachtgever ten onrechte geen loonbelasting
heeft ingehouden. De VAR kan als bewijs dienen dat terecht
inhouding van loonheffing achterwege is gebleven.

Let op!

nemen. Hierdoor vindt een verrekening van de vordering en
schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de
vorderingen, ontstaat een schuld aan de B.V. Die schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Hierdoor kan een besparing
van belasting over uw vermogen in box 3 worden bereikt.
Als per saldo een vordering op uw B.V. ontstaat, valt
Let op! deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling en moet u over de rente in box 1 belasting
betalen. Ga na of dat wenselijk is. Is dit niet wenselijk, draag
dan een lager deel van de vordering over!

Vereffen in 2017
Normaal gesproken vallen verliezen uit een deelneming
onder de deelnemingsvrijstelling, zodat ze bij de holding niet
tot aftrek leiden. In het geval van liquidatie van het lichaam
waarin de holding een deelneming houdt, is het verlies onder
voorwaarden wel aftrekbaar. Maar dan moet de vereffening wel
zijn voltooid in het jaar waarin uw holding het liquidatieverlies
wil aftrekken. Rond dus de vereffening nog in 2017 af als u het
liquidatieverlies in 2017 wilt aftrekken. Stel de vereffening juist
uit als u wilt dat het liquidatieverlies in 2018 valt.

Neem uw kind nog in 2017 in dienstbetrekking bij
B.V.
Wilt u als dga uw ab-aandelen in uw B.V. schenken aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger, dan zult u in beginsel inkomstenbelasting moeten betalen over het verschil tussen
de waarde in het economische verkeer van de aandelen en de
verkrijgingsprijs. U kunt echter afrekening voorkomen en de
fiscale claim doorschuiven. Aan deze geruisloze doorschuiving
zijn verschillende voorwaarden verbonden. Een voorwaarde
die wat voorbereiding vergt, is de eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was

Als uw B.V. effecten bezit die in waarde zijn gedaald, maar
waarvan u vermoedt dat ze wel weer in waarde zullen stijgen,
overweeg dan om ze in privé of via een vrijgestelde beleggingsinstelling over te nemen. Uw B.V. realiseert dan een aftrekbaar
verlies, terwijl de latere waardestijging zelf niet wordt belast.

Decertificeer aandelen vóór 2018
In oktober 2015 is een wetsvoorstel ingediend waardoor in
beginsel geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
meer kan bestaan tussen een holding en een B.V. waarvan
de aandelen zijn gecertificeerd. Bij wijze van overgangsrecht
konden bestaande fiscale eenheden tussen holdings en B.V.’s
waarvan zij de certificaten hielden in stand blijven. Met ingang
van het boekjaar, dat 24 maanden na het indienen van het
wetsvoorstel begint, is het overgangsrecht niet meer van toepassing. Als u wilt dat een fiscale eenheid tussen een holding
en een B.V. met gecertificeerde aandelen blijft voortbestaan
en het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dan zal vóór
1 januari 2018 een decertificering van de aandelen moeten
plaatsvinden.

Controleer uw voorlopige aanslag 2017
Verwacht u dat u over 2017 vennootschapsbelasting moet
bijbetalen? Vraag een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan voor 1 juli 2018. Bij belastingaanslagen
met een dagtekening na 1 juli 2018 brengt de Belastingdienst
8% belastingrente in rekening.

Vraag btw over 2017 terug

Debiteur: betaal btw tijdig terug

Betaalt een debiteur uw factuur niet? Vanaf 1 januari 2017 verkrijgt u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden
van een vordering recht op teruggaaf van btw. Het bedrag van
de teruggaaf mag u in mindering brengen op de periodieke
btw-aangifte. U hoeft geen afzonderlijk verzoek meer in te
dienen bij de Belastingdienst. Is voor 31 december 2017 al
duidelijk dat de factuur door uw debiteur niet zal worden betaald? Dan moet u om teruggaaf btw verzoeken over het tijdvak
waarin duidelijk wordt dat uw debiteur niet zal betalen. Als de
oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald,
moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw
opnieuw op aangifte voldoen.

Heeft u facturen ontvangen waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken en heeft u deze facturen nog niet
betaald? Dan moet u de btw die u destijds in aftrek heeft gebracht aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit moet uiterlijk
binnen één jaar (‘1-jaarstermijn’) na het opeisbaar worden van
de schuld.

Heeft u in 2016 facturen uitgereikt en zijn deze
nog niet betaald? U kunt dan vanaf 1 januari 2018
verzoeken om teruggave van btw. Als echter op enig
moment in 2017 al vast komt te staan dat sprake is van een
oninbare vordering, moet u de teruggave over het tijdvak in
2017 terugvragen waarin de vordering definitief oninbaar is
gebleken.
Let op!

Leningen of vorderingen zijn bezittingen die in box 3 bij u
als dga belastbaar zijn. Als u grote belastingschulden heeft,
zijn deze schulden niet aftrekbaar in box 3. U kunt uw B.V. de
vorderingen die u heeft en de belastingschulden over laten

Neem in 2017 verliesbelegging van B.V. over

BTW en overdrachtsbelasting

Voor de VAR geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Laat B.V. vorderingen en belasting-schulden
overnemen

bij de B.V. Als de bedrijfsopvolger dus bijvoorbeeld op 30 november 2017 in dienst treedt bij uw B.V., kan de schenking op
1 december 2020 plaatsvinden met geruisloze doorschuiving.

Meld u vóór 1 januari 2018 aan voor MOSS-regeling
Als uw onderneming digitale diensten levert aan particulieren
in andere EU-landen, kunt u ook in 2018 gebruikmaken van
de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS). U hoeft de btw over
deze diensten dan maar in één EU-land aan te geven, bijvoorbeeld Nederland. Als u deze regeling voor het eerst wilt toepassen, moet u zich hiervoor aanmelden met het formulier ‘Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen’.
In het registratieformulier geeft u de gewenste ingangsdatum
aan. Vanaf die datum moet u uiterlijk 20 dagen na afloop van
het kwartaal een btw-melding doen en de verschuldigde btw
betalen. Wilt u de regeling in heel 2018 toepassen, meld u dan
zo snel mogelijk aan.
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Heeft u al eerder een digitale dienst geleverd, dan
moet u uw aanmelding uiterlijk indienen op de 10e
dag van de maand die volgt op de maand waarin u
de dienst heeft geleverd. Als u zich ná de 10e dag aanmeldt,
riskeert u dat de MOSS-regeling niet voor alle digitale diensten
kan worden toegepast. En dan moet u zelf contact opnemen
met de belastingdienst van het EU-land waar de dienst is verricht en daar navragen of u zich daar moet registreren.
Let op!

afgedragen btw corrigeren met een suppletieaangifte. Dit kan
niet alleen over 2017, maar ook over de vijf voorgaande jaren.
Evenals bij de correctie van te weinig afgedragen btw hoeft
u de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie niet
hoger is dan € 1.000. In dat geval mag u de correctie namelijk
verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Let op!

EU-btw over 2017 terugvragen
Heeft u in 2017 btw betaald in een ander EU-land en heeft
u deze btw nog niet teruggevraagd? Mits u voldoet aan de
voorwaarden die de verschillende EU-landen hanteren voor
de teruggaaf van btw, kunt u dit alsnog doen via de website ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’. Hiervoor heeft u wel
inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen via een hulpmiddel op de website van de Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek uiterlijk op 30 september 2018 indienen, maar het is
aan te raden om u hierop al vroeg voor te bereiden.

Corrigeer privégebruik auto 2017
De btw die in 2017 aan u in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto,
kunt u in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor
belaste omzet. Heeft u de auto in 2017 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u voor dit privégebruik een correctie
toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2017. U kunt hiervoor
gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van
2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming
zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs
(inclusief btw en BPM) toepassen.

Controleer uw btw-aangiften over 2017
Controleer zo spoedig mogelijk of uw ingediende btw-aangiften over 2017 correct zijn. Houd hierbij ook rekening met
eventuele btw-correcties voor bijvoorbeeld het privégebruik
van de auto van de zaak en het privégebruik van elektriciteit,
gas en water. Blijkt uit uw controles dat u over 2017 te weinig btw heeft aangegeven, dan moet u dit vóór 1 april 2018
corrigeren met een suppletieaangifte. U betaalt dan over het
bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente (4% in
2017). Wel kunt u over het verschuldigde bedrag een verzuimboete van 5% krijgen.
Vanaf 1 januari 2018 kunt u een suppletieaangifte
Let op! alleen nog maar digitaal indienen. Dit kan dan op
drie manieren: via de site van de Belastingdienst (bij
‘Inloggen voor ondernemers’), met eigen software of via een
adviseur.
U hoeft de suppletieaangifte uitsluitend te gebruiken
bij correcties van meer dan € 1.000. Lagere correcties
mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.
De grens van €1.000 geldt echter niet als u gebruikmaakt van
de kleineondernemersregeling, want dan moet u bij een correctie altijd het suppletieformulier gebruiken.
Let op!

Vraag te veel afgedragen btw tijdig terug
Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften ontdekt dat u
te veel btw heeft afgedragen, dan kunt u ook de bovenmatig

Btw die u in 2012 te veel heeft afgedragen, kunt u alleen in 2017 nog corrigeren. Ga dus zo snel mogelijk
na of u over 2012 nog een correctie moet uitvoeren.

Vergeet de BUA-correctie niet
Als u in 2017 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de laatste
btw-aangifte over 2017 nagaan of u één of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft
bevoordeeld. Ook moet u nagaan of u één of meer relaties
voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Is dit het geval, dan
moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2017 de
afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit wordt ook
wel de BUA-correctie genoemd (BUA: Besluit uitsluiting aftrek
omzetbelasting).
Voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van
eten en drinken aan personeel gelden aparte regels.
Verder vallen de auto van de zaak en de fiets van de
zaak buiten de BUA-regeling.
Let op!

Let op de herzieningstermijn
Met betrekking tot uw roerende en onroerende zaken is het
belangrijk om de btw-herzieningstermijnen in de gaten te
houden. Deze termijn is tien jaar voor onroerende zaken en
vijf jaar voor roerende zaken (andere bedrijfsmiddelen). Heeft
u in 2017 geïnvesteerd in een onroerende zaak en de btw daarover afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u aan het eind
van 2017 én de komende negen jaren (vier jaren voor roerende zaken) toetsen of het oorspronkelijk geplande gebruik nog
overeenkomt met het werkelijke gebruik. Verschilt het werkelijke gebruik meer dan 10% van het door u ingeschatte gebruik,
dan moet u de afgetrokken btw corrigeren. Deze 10%-marge
geldt niet in het jaar van eerste ingebruikname.

Maak volledig gebruik van de vrije ruimte
Ga na of u in 2017 de vrije ruimte van de werkkostenregeling
wel volledig heeft benut. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de
fiscale loonsom. Als blijkt dat er nog voldoende vrije ruimte
is, kunt u die bijvoorbeeld benutten voor het kerstpakket of
voor een eindejaarsborrel, die overigens alleen binnen de vrije
ruimte hoeft te vallen als deze op een externe locatie plaatsvindt. En heeft u dan nog ruimte over, dan kan het handig zijn
om verstrekkingen die begin 2018 zijn gepland en onder de
vrije ruimte vallen, zo mogelijk te vervroegen. Verder kunt u
alvast bekijken of u in 2018, als de vrije ruimte eveneens 1,2%
is, rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte
van het afgelopen jaar.

Geef uw werknemer nog in 2017 een bonus
Als u aan het einde van 2017 nog vrije ruimte over heeft én u
overweegt om één of meer werknemers een bonus te geven,
dan kunt u deze bonus in de vrije ruimte laten vallen, mits u
deze nog in 2017 uitbetaalt. Hierbij geldt wel dat de bonus aan

het gebruikelijkheidscriterium moet voldoen. Dit betekent dat
de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is.

Let op!

Wilt u een hogere bonus toepassen, dan moet u bewijzen dat een dergelijke bonus in uw sector gebruikelijk is.

langer te splitsen. U kunt de concernregeling toepassen bij een
aandelenbelang van minimaal 95%. Daarnaast is er ook sprake
van een concern als twee of meer stichtingen gedurende het
gehele kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zo met elkaar zijn verweven, dat zij een eenheid
vormen.

Ga na of de sectorindeling voor 2018 klopt

Wilt u nog in 2017 een personeelsfeestje organiseren
Let op! en heeft u niet veel vrije ruimte meer? Houd er dan
rekening mee dat maaltijden bij een personeelsfeest
niet vrij kunnen worden verstrekt. Het normbedrag is in 2017
€ 3,30.

Eind 2017 krijgt u van de Belastingdienst een beschikking met
de sectorindeling én de premies voor de werknemersverzekeringen voor 2018. Ga na of de sectorindeling klopt met de
activiteiten van uw bedrijf, want als u in de verkeerde sector
wordt ingedeeld, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Overweeg de concernregeling

Controleer ook de premies! Want ook als de sectorindeling juist is, kunnen de premies werknemersverzekeringen toch onjuist zijn berekend. Reken
dit dus na.

Is sprake van twee of meer concernonderdelen, overweeg dan
om voor de werkkostenregeling de concernregeling toe te passen. U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers van meer dan één concernonderdeel dan namelijk niet

Let op!

Estate planning/privé
Schenk nog vóór 1 januari 2018

Rond onderhoud woning tijdig af

Doet u nog vóór 1 januari 2018 een schenking aan uw (klein)
kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een
eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526. Hierbij
valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens.
Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de
eenmalige vrijstelling € 53.176. Bij een schenking voor een
eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Met
betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet
noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want
in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de
schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van
€ 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

Heeft uw kind in 2015 de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast op uw schenking voor de verbetering of onderhoud van
een eigen woning? Houd er dan rekening mee dat het bedrag
van de schenking binnen twee jaren na het kalenderjaar waarin het bedrag is geschonken, moet zijn besteed aan de verbetering of het onderhoud. Deze schenking kan namelijk worden
ontbonden indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden.
Wijs uw kind dus erop dat die werkzaamheden in 2017 moeten
zijn afgerond zodat de schenking niet vervalt!

Met betrekking tot een eenmalige vrijstelling mag
de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet
overschrijden, ook niet als u gespreid schenkt. Heeft
degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is diens partner wel jonger, dan kan de eenmalige
vrijstelling toch worden toegepast.
Let op!

Schenk koopsom eigen woning in gedeelten
Overweegt u een woning te schenken en is de WOZ-waarde hoger dan de getaxeerde waarde? Denk dan eens aan overdracht
van die woning waarbij de koopprijs wordt omgezet in een
lening en vervolgens gedeeltelijke kwijtschelding (=schenking)
van die lening in december 2017 en in januari 2018. Als u in
2017 nog niets heeft geschonken aan de verkrijger, dan kan hij
voor 2017 gebruik maken van de vrijstelling en nogmaals in
2018. Ook kunt u zo de schenking van de koopsom (kwijtschelding) zo plannen dat u zowel in 2017 als in 2018 zoveel
mogelijk gebruik maakt van de laagste tarieven schenkbelasting. Bij een schenking van de koopsom binnen korte tijd (in
ieder geval binnen een maand) na overdracht van de woning,
kunt u bovendien een gedeelte van de in rekening gebrachte
overdrachtsbelasting verrekenen.

Voorkom dat de vrijstelling verdampt
Als in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) voor de eigen woning, kunt u in 2017 of 2018 als
schenker uw eerdere schenking nog aanvullen met maximaal €
46.824. Hierbij geldt wel dat de ontvanger of diens partner nog
altijd aan de geldende leeftijdseis (18-40 jaar) moet voldoen.
Ook moet het gehele bedrag worden gebruikt voor de eigen
woning.

Plan scholing in 2018
Ook in 2018 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie
gericht op een (toekomstig) beroep toch nog aftrekbaar. De
afschaffing van de aftrek voor scholingsuitgaven is namelijk
uitgesteld tot 1 januari 2019. Dit betekent dat u in 2017 geen
haast meer hoeft te maken door nog even snel scholingsuitgaven te doen, want die zijn in 2018 ook nog aftrekbaar. Natuurlijk kan het geen kwaad om wel alvast een planning te maken
van de scholing die u wilt volgen.

Schenk aan culturele instelling
Als u nog in 2017 een schenking wilt doen aan een goed doel,
is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende
instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan
een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert
namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken
bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is
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gemaximeerd op € 1.250. Ook geldt evenals bij gewone
giften een drempel van 1% van het verzamelinkomen (maar
de drempel bedraagt minstens € 60) vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek en een maximale aftrek van 10% van
het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).
De extra aftrek voor giften aan een culturele instelling zou per 1 januari 2018 vervallen. Maar om het
nieuwe kabinet te laten beslissen over het afschaffen
van deze faciliteit, is deze maatregel met een jaar uitgesteld. U
kunt dus ook in 2018 nog extra fiscaal voordelig schenken aan
een culturele instelling.
Let op!

Betaal uw alimentatie nog in 2017
Alimentatie die u moet betalen aan uw ex-echtgenoot vormt
een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Het is wel
belangrijk dat u de betaalde partneralimentatie in het juiste
jaar opgeeft in uw aangifte inkomstenbelasting. Alimentatiebedragen zijn namelijk alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze
zijn betaald. De alimentatie moet dus uiterlijk op 31 december
2017 zijn betaald om deze nog in 2017 in aftrek te kunnen
brengen.
Let op!

Een alimentatieverplichting mag niet als schuld worden opgevoerd in box 3.

Regel uw fiscaal partnerschap in 2017
Zijn u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner terwijl dit
in 2017 wel al voordeel zou opleveren? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om alsnog voor het hele jaar als elkaars
fiscale partner te worden aangemerkt. U moet dan in elk
geval ongehuwd samenwonen, per 1 januari 2017 op hetzelfde woonadres staan ingeschreven én aan één van de overige
voorwaarden voldoen. De voorwaarde die het makkelijkst op
korte termijn te realiseren is, is het afsluiten van een notarieel
samenlevingscontract. Maar het is ook nog mogelijk om uw
partner aan te wijzen als gerechtigde tot het partnerpensioen.
Als u dit vóór 1 januari 2018 regelt en aan de eerdergenoemde
voorwaarden voldoet, kunt u alsnog voor heel 2017 als fiscale
partners worden aangemerkt.

Verlaag eigen bijdrage Wlz
Uw box 3-vermogen is niet alleen relevant voor de inkomstenbelasting, maar bijvoorbeeld ook voor de toekenning van
toeslagen, aangezien hierbij een vermogenstoets geldt. Ook de
eigen bijdrage voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg
(Wlz-zorg) is mede afhankelijk van het box 3-vermogen op
de peildatum (1 januari). Daarom kan het raadzaam zijn om
uw box 3-vermogen vóór 1 januari 2018 te verlagen. Dit kunt
u bijvoorbeeld doen door te schenken, door geen voorlopige
belastingteruggaaf aan te vragen of met eigen geld uw eigenwoningschuld af te lossen, al kan deze laatste actie wel leiden
tot een vermindering van de hypotheekrenteaftrek.
Bij bepaling van de eigen bijdrage voor de Wlz wordt
Let op! standaard gekeken naar uw vermogen van twee jaar
geleden. Dit betekent dat een verandering in dit
vermogen (bijvoorbeeld door nu te schenken) pas twee jaar
later effect heeft. U kunt onder voorwaarden voor 2018 echter
verzoeken om verlegging van het peiljaar 2016 naar 2018. Dan
heeft verlaging van uw vermogen per 1 januari 2018 wel effect
voor 2018. Informeer hiervoor bij het Centraal Administratie
Kantoor (CAK).

Vermijd hoge heffing op spaargeld per
1 januari 2018
Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. U kunt dit in
2018 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2018 uw
spaargeld te gebruiken voor één van de volgende alternatieven: uw spaargeld inbrengen in een nieuwe B.V., uw spaargeld
inbrengen in een open fonds voor gemene rekening, uw spaargeld storten als informeel kapitaal of agio in uw B.V., of uw
spaargeld omzetten in een vordering op uw B.V. (zogeheten
terbeschikkingstellingsvordering).
Aan de genoemde voordelen kunnen wel nadelen en
risico’s verbonden zijn. Zo zijn aan de oprichting van
een B.V. kosten verbonden. Ga na wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld
in box 3 te laten staan. Per 1 januari 2018 wordt voor kleine
spaarders bovendien de box 3-heffing gunstiger.
Let op!

Vergeet periodieke verrekening 2017 niet

Los kleine schulden vóór 1 januari 2018 af

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en in deze
voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen,
moet u niet vergeten om deze afrekening ook over 2017 op te
stellen. Verrekent u niet, dan loopt u het risico dat er bij het
einde van het huwelijk (door scheiding of overlijden) wordt
afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was.

Als u kleine schulden heeft die in box 3 vallen en over voldoende vermogen beschikt, kan het fiscaal voordelig zijn om
de box 3-schulden af te lossen. Deze schulden verminderen de
heffingsgrondslag van box 3 namelijk pas als een drempel van
€ 3.000 per partner is overschreden (bedrag 2017). En als u
deze schulden aflost, daalt het vermogen waarover de heffing
in box 3 wordt berekend. Los deze schulden daarom zo veel
mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2018.

Betaal uw lijfrentepremie nog in 2017
Als u een pensioengat heeft, kan een goede oplossing zijn om
een lijfrente af te sluiten. De premies die u voor een dergelijke
regeling betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal
aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie
beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie
alleen aftrekbaar als deze ook daadwerkelijk is betaald in het
jaar waarin u de aftrek wilt toepassen. Zorg er daarom voor dat
u de lijfrentepremie nog in 2017 betaalt.

Doe grote uitgaven vóór 1 januari 2018
Is uw vermogen zodanig groot dat u box 3-heffing moet
betalen en heeft u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven
nog in 2017 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen
die u eigenlijk in 2018 had willen doen, zoals de aanschaf
van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2018
te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de
grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u

voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari
2018 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in
box 3 flink wat besparen!

lastingaanslag vóór 1 januari 2018 te betalen. Over de gelden
waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen box
3-heffing te betalen.

Betaal een aanslag vóór 2018
Belastingaanslagen mogen niet als schuld worden aangemerkt
voor box 3. Daarom is het raadzaam om een ontvangen be-

Eigen woning
Betaal hypotheekrente 2018 in 2017

Woning onder water? Verkoop vóór 1 januari 2018

Bereikt u in 2018 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan in 2017
nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode
tot 1 juli 2018. U betaalt minder belasting doordat u deze
rente dan tegen een hoger tarief aftrekt.

Als uw eigen woning ‘onder water staat’ en u verhuisplannen heeft, kan het verstandig zijn om uw woning in 2017
te verkopen. Want alleen als u uw woning nog vóór 1 januari
2018 met verlies verkoopt, kunt u de rente op de restschuld
nog maximaal 15 jaar aftrekken in box 1. Deze regeling geldt
namelijk alleen als de restschuld is ontstaan ná 28 oktober
2012 en vóór 1 januari 2018. Als u uw eigen woning op of na 1
januari 2018 met verlies verkoopt, is de rente op de restschuld
niet aftrekbaar.

Let op!

U mag niet voor een langere periode vooruitbetalen. Als u dat doet, weigert de Belastingdienst de
vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2017.

Verkoop eigen woning na 1 januari 2018

Verhuur eigen woning na 1 januari 2018

Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning te
verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen?
Overweeg daar mee te wachten tot in 2018. Verkoopt u uw
woning namelijk vóór 1 januari 2018, dan valt de ontvangen
koopsom al in 2017 in box 3 en telt deze in 2018 mee voor de
vermogensrendementsheffing (peildatum 1 januari 2018).
Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 5 januari 2018, dan
valt de koopsom in 2018 nog niet in box 3.

Overweegt u om uw eigen woning te verhuren? Wacht hier
dan mee tot ná 1 januari 2018. Want als u uw eigen woning
verhuurt, wordt deze voortaan gezien als beleggingsvermogen
en niet meer als eigen woning. Hierdoor verplaatst de woning
zich van box 1 naar box 3, waar de woning meetelt voor de
grondslag voor de box 3-heffing. Even wachten is dan dus
verstandig.

Los uw eigenwoningschuld in 2017 af
In bepaalde gevallen kan het voordelig zijn om uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Heeft u bijvoorbeeld
nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een vrij
hoge rente en belast vermogen in box 3 dat u kunt missen? Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat u
netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk
interessant. Informeer in dat geval hoeveel u boetevrij kunt
aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande)
hypotheekbedrag per jaar. Als u vóór 1 januari 2018 aflost,
behaalt u hierbij een box 3-voordeel. Blijft er geen of slechts
een kleine hypotheekschuld over, dan betaalt u ook nog eens
geen inkomstenbelasting over de inkomsten uit eigen woning
(eigenwoningforfait).
Vermoedelijk kunt u uitsluitend nog in 2018 volledig van de bovenstaande regeling profiteren. In het
Regeerakkoord staat namelijk dat het belastingvoordeel voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben
afgelost, in de komende 30 jaar geleidelijk wordt beëindigd.
Let op!

Regel verbouwing eigen woning in 2017 al
Heeft u plannen om te gaan verbouwen? Als u dit nog in
2017 regelt en de verplichtingen dus voor 1 januari 2018 aangaat, verlaagt u uw grondslag voor de heffing in box 3.

Let op!

Verhuurt u vanaf 1 januari 2018 (peildatum), dan telt
de woning in heel 2018 mee voor de heffingsgrondslag voor box 3.

Plan verbouwing monumentenpand
De afschaffing van de aftrek van de kosten voor het onderhoud
van monumentenpanden is uitgesteld tot 1 januari 2019. De
onderhoudskosten voor monumentenpanden zijn dus in 2018
nog fiscaal aftrekbaar. Plan dus nu alvast het onderhoud, want
als het onderhoud uitloopt en kosten pas in 2019 vallen, kost
dit u een aftrekpost.
Met vriendelijke groet,
Het team van Afier

16 De Afier

De Afier 17

event

Inmiddels heb ik twaalf eigen ondernemingen. Belangrijk is dat je blijft
dromen, want in je dromen heb je geen
grenzen.’
Ook aan de studenten wordt naar hun
dromen gevraagd, waarop één van de
studenten antwoordt: ‘Ik zou later wel
een eigen accountantskantoor willen.’
Volgens Aldwin is de belangrijkste
vraag die je jezelf moet stellen op het
moment dat je een eigen onderneming
begint: ‘Waarom zou iemand anders
met jou in zee willen gaan?’, waarop
de studenten bedenkelijk knikken en
het zichtbaar met hem eens zijn. ‘Als je
vanuit je droom praat, neem je andere mensen daarin mee. Dan worden
andere mensen ook enthousiast. Als je
echt wat wilt bereiken, begin je met je
droom’, besluit Aldwin.

‘Ik ben een dromer
die zijn dromen
waarmaakt’

‘In je dromen heb je geen grenzen,
alleen kansen en mogelijkheden’
Aan het eind van de ochtend op dinsdag 28 november wordt het steeds drukker
bij de Oude Gasfabriek in hartje Groningen. De ene na de andere student van de
opleiding Accountancy aan de Hanzehogeschool komt binnen voor het inhouse
event van Afier. Afier organiseert het event in samenwerking met Check, een
studievereniging voor accountancystudenten van de Hanzehogeschool. Afier
wordt op het event vertegenwoordigd door registeraccountant Erik-Jan Kreuze en
assistent-accountant Jeroen Brus. ‘Dit event is voor ons een mooie mogelijkheid
om in gesprek te gaan met eventuele stagiairs’, legt Jeroen uit. ‘En om banden te
houden met de opleiding Accountancy en de studievereniging Check.’
Ongeveer vijftien studenten verzamelen
zich op de bovenverdieping bij de Oude
Gasfabriek en nemen plaats aan de
U-vormige opstelling van tafels. Zowel
eerste- als vierdejaars studenten van de
opleiding zijn vertegenwoordigd. Sommige van hen hebben er al één of meerdere
stages opzitten, sommigen moeten het
hele traject nog beginnen. ‘We zijn hier

in de hoop er een stage- of scriptieplek
aan over te houden’, vertelt één van de
studenten. Op het event is Aldwin Bruin,
eigenaar van de Oude Gasfabriek, ook
aanwezig. Naast het feit dat hij al geruime tijd klant is bij Afier, weet hij uitgebreid te vertellen over dromen, ambities
en kansen. Precies waar de studenten
naar op zoek zijn.

Dromen waarmaken
Aldwin bijt tijdens het event dan ook het
spits af en vertelt: ‘Mijn vrienden en familie kennen mij als een dromer, maar wel
een dromer die zijn dromen waarmaakt.
Toen ik bij KPN ging werken kwam ik er
snel genoeg achter dat ik op dat moment
iemand anders zijn dromen aan het waarmaken was en dat wilde ik niet meer.

The Big Five For Life
Daarna is het woord aan Erik-Jan, die
ook vervolgt met een speech over ambities, het ondernemerschap en doelen.
‘Doen wat je leuk vindt is uiteindelijk
het belangrijkst’, vertelt hij. Ondertussen pakt hij het boek “The Big Five For
Life” erbij, waarmee hij refereert aan de
vijf belangrijkste levenswensen van een
persoon. Vervolgens gaan de studenten aan de slag met een variant op de
business-canvas en delen hun dromen en
ambities, maar ook hoe ze die waar gaan
maken. Een grote diversiteit aan dromen
en ambities passeert de revue. Aldwin
en Erik-Jan geven daar dan weer hun
reacties op.
Na de speeches en de interactieve sessie
is het tijd voor een uitgebreide lunch
en is er de gelegenheid om vragen te
stellen aan Erik-Jan, Jeroen en Aldwin.
De studenten maken hier gretig gebruik
van. Halverwege de middag zit het event
er op en vertrekken de studenten weer
richting de collegezalen, vol nieuwe kennis en met misschien wel een stage- of
scriptieplek. ‘Het was een zeer geslaagde
middag’, besluiten de Afieristen trots.
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mensen achter de cijfers

column

Bij Afier draait het natuurlijk vooral om de cijfers. Maar wat houdt de
Afieristen buiten werktijd bezig? Hoe zag hun leven er voor Afier uit? En
wat zijn hun ambities? Nick de la Haye en Michiel de Vries zijn werkzaam bij
Afier als assistent-accountant. Zij houden zich bezig met het samenstellen
van jaarrekeningen, opstellen van tussentijdse rapportages, opzetten en
voeren van administraties en het opstellen van aangiften omzetbelasting.

Koffietijd

1. Wat wilde je vroeger worden?
Michiel: ‘Brandweerman, de spanning en
het gevaar trokken mij aan en het leek
mij geweldig om mensen te helpen.’
Nick: ‘Toen ik heel jong was zei ik altijd
dat ik computerspelletjesmaker wilde
worden. Later had ik al vrij snel het idee
om accountant te worden, dit kwam
voor een deel omdat een familielid van
mij accountant is.’
2. Wat was je eerste bijbaantje?
Michiel: ‘Ik heb meerdere bijbaantjes
(tegelijk) gehad: folders bezorgen, hamburgers bakken en vakkenvullen, om zo
snel te kunnen sparen voor een scooter.
Toen ik 16 werd heb ik die bijbaantjes
opgezegd en ging ik werken in een
videotheek.’
Nick: ‘Reclamefolderbezorger. Dat heb
ik twee jaar lang gedaan, eerst met mijn
oudere zus en daarna met een vriend.’

Nick de la Haye (24) en Michiel
de Vries (32) zijn werkzaam als
assistent-accountant bij Afier. Nick
studeert HBO duaal Accountancy,
Michiel volgt momenteel de
Vakopleiding Bedrijfsadministratie
en Accountancy.

3. Wat maakt je baan zo leuk?
Michiel en Nick: ‘Het mooie van het
accountancy-vak vinden wij de diversiteit
aan werkzaamheden, het helpen en
ontzorgen van klanten.’
4. Hoe besteed je je vrije tijd?
Michiel: ‘Mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk aan mijn gezin. Sinds februari
dit jaar ben ik trotse vader geworden
van een zoon en wil ik zoveel mogelijk
tijd met hem en mijn vriendin doorbrengen. Daarnaast doe ik graag aan fitness.’
Nick: ‘Ik kijk graag films en series, voornamelijk met vrienden. Ook luister ik
muziek en doe ik aan gamen. Daarnaast
heb ik een interesse in tech en auto’s.’
5. Wanneer moest je voor het laatst
ergens heel hard om lachen?
Michiel: ‘Ik lach eigenlijk iedere dag,
maar wat mij vooral bijblijft is het
avondeten met mijn zoon. Dan hangt
hij zo erg de komiek uit, waardoor mijn
vriendin en ik continu dubbel liggen
van het lachen (en hij niet hoeft te eten,
wat zijn doel dan ook is…).’
Nick: ‘Toen ik met familie in een reuzenrad ging (met open bakjes!) terwijl
het 1°C was en we vijf minuten lang
aan de top stil kwamen te hangen. De
opmerking die toen gemaakt werd “wie
z’n idee was het om in het reuzenrad te
gaan!?” Daar kon ik erg om lachen.’
6. Wat maakt het werken bij Afier
zo leuk?
Michiel: ‘De persoonlijke benadering
en vrijheid. Daardoor voel ik mij erg
welkom en kan ik mijn werk goed aanpassen op mijn privésituatie.’
Nick: ‘De informele werksfeer en leuke
collega’s. Je kunt iedereen altijd benaderen voor vragen of een praatje.’

7. Wat zou je doen als je dit werk
niet deed?
Michiel: ‘Dat vind ik een erg lastige
vraag. Ik vind mijn werk erg leuk. Als ik
toch een keuze zou moeten maken, ga
ik voor brandweerman.’
Nick: ‘Ik wist al vrij snel dat ik accountant wilde worden. Anders misschien
automonteur, het lijkt mij leuk en vooral
handig om mijn eigen auto te kunnen
repareren en onderhouden.’
8. Welke Afier-collega zou je voor een
dag willen zijn en waarom?
Michiel: ‘Het lijkt mij leuk om een dag
Erik-Jan te zijn. Erik-Jan heeft een zeer
vlotte babbel en is commercieel zeer
sterk. Het lijkt mij leuk om het accountancy-vak ook eens vanuit zijn “commerciële” kant te zien.’
Nick: ‘Erik-Jan Kreuze, vanwege zijn
humor en extraverte persoonlijkheid.’
9. Wat is de beste raad die je ooit
hebt gehad?
Michiel: ‘”Maak je niet te druk en laat
dingen los.” Ik kan mij ergens helemaal
in vastbijten. Als ik het dan loslaat geeft
dat rust en kan ik er op een ander moment rustig naar terugkijken.’
Nick: ‘Om duaal (werken en leren) accountancy te gaan studeren in plaats van
voltijd. Ik heb enorm veel geleerd en
ervaring opgedaan van de combinatie
werken en leren.’
10. Waar zie je jezelf over tien jaar?
Michiel: ‘Over tien jaar wil ik een
zelfstandige (MKB-)adviseur zijn. Ik
vind het geweldig om met cijfers te
werken en wil deze goed en zelfstandig
kunnen vertalen in een advies richting
de MKB-klant.’
Nick: Als afgestudeerde accountant,
werkzaam bij Afier, met veel dezelfde
en nieuwe collega’s en klanten.’

Het jaar 2017 is bijna voorbij en het is weer tijd om terug te kijken op
het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar 2018. Op radio, tv en internet komen de lijstjes met gebeurtenissen weer volop voorbij. Daar zal ik
het niet over hebben. Bij Afier blikken wij graag met onze klanten, onder
het genot van een kop koffie, terug op het bijna afgelopen jaar en vooruit
naar het nieuwe jaar. Vaak zijn dit zowel leuke als nuttige gesprekken. Het
mooie van deze gesprekken is dat er nog tijdig valt bij te sturen. We kunnen
meedenken met investeringsbeslissingen, en wij denken mee met onze klanten of ze dit jaar nog moeten investeren of dat het fiscaal voordeliger is om
dit in het nieuwe jaar te doen. Daarnaast behandelen we vragen als: is het gewenst, verstandig en mogelijk om nog een dividend uitkering in het huidige
boekjaar te doen? Moet op basis van het verwachte resultaat een aangepaste
voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden aangevraagd?
Ook hebben we het de laatste tijd veel over de boekhouding. Wij zien graag dat
onze klanten vanuit de financiële administratie grip hebben op hun onderneming. Tijdens het koffiegesprek zien we dat de administratie naar een hoger niveau kan. Boekhouden kan al snel efficiënter en eenvoudiger door het koppelen
van de bank en het gebruik van scan- en herkensoftware. Dit scheelt tijd doordat
niet alles handmatig hoeft te worden ingeklopt en daarbij wordt de kans op
fouten kleiner. Ook is het mogelijk om de administratie te digitaliseren. Voor een
aantal klanten hebben we met succes een verzoek gedaan bij de belastingdienst
om de facturen digitaal te bewaren. Dit scheelt ruimte en terugzoeken van die ene
factuur waarom gevraagd wordt is makkelijker. Misschien ook iets voor uw bedrijf
in 2018? Wij helpen graag.
Naast deze onderwerpen horen we van veel van
onze klanten dat ze gelukkig een succesvol jaar
(bijna) achter de rug hebben. Nog maar enkele
jaren geleden was dit wel anders. Veel bedrijven
hadden het moeilijk en daarbij waren wij veel
bezig om te helpen met overleven. Ook in onze
werkzaamheden is dit te merken. Veel van onze
klanten zijn weer bezig met uitbreiden en investeren. De omzetten groeien en er is weer tijd
en geld voor innovatie. Daarbij merken we dat
duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Leuk
om mee bezig te zijn.
Voor nu wens ik u, namens heel Afier,
fijne feestdagen en een gelukkig, gezond
en succesvol 2018 toe!
Coen Brilstra
Assistent-accountant

Mensen voor cijfers

Q:
Kunnen de accountants
van Afier ook periodiek
mijn cijfers opstellen?
Marjan Vonck
Assistent - accountant
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