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Voor alle IB ondernemers
Gebruik verklaring arbeidsrelatie tot vervanging door modelovereenkomst in 2016
In de loop van 2016 worden opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel beiden verantwoordelijk voor de
kwalificatie van hun arbeidsrelatie. De verklaring arbeidsrelatie (hierna: VAR) verdwijnt en de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties treedt dan in werking. De inwerkingtreding is waarschijnlijk per 1 april 2016. Zolang het
werk hetzelfde blijft en wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft de VAR 2014 of
2015 tot die tijd geldig.
Let op! Verandert het werk of veranderen de omstandigheden en voorwaarden waaronder de opdrachtnemer
werkt, dan moet deze een nieuwe VAR aanvragen.

Geef beloning aan meewerkende partner
Als uw partner meewerkt in de onderneming is het mogelijk om een reële arbeidsbeloning aan hem of haar toe te
kennen. Deze vergoeding komt bij u ten laste van de winst en is bij uw partner belast. Geldt het toptarief van 52%
inkomstenbelasting voor u, dan kan een flink voordeel worden behaald; zeker wanneer uw partner geen of slechts
weinig andere inkomsten in box 1 (werk en woning) heeft. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat de beloning
minimaal € 5.000,-- moet bedragen en periodiek aan de partner betaald moet worden.
De ondernemer die recht heeft op de zelfstandigenaftrek kan ook meewerkaftrek claimen als de partner minimaal
525 uur in de onderneming werkt zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. De faciliteit bedraagt minimaal
1,25% en maximaal 4% van de winst en de partner wordt dan niet belast voor de aftrek.

Doteer aan de oudedagsreserve
Ondernemers die winst behalen, kunnen een deel van de winst aanwenden voor de oudedagsreserve. Daarvoor
moet wel voldaan worden aan het urencriterium en aan het begin van het kalenderjaar mag de ondernemer de
AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De verschuldigde inkomstenbelasting wordt door deze toevoeging verlaagd.
De maximale toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt in 2015 9,8% van de winst met een maximum van
€ 8.631,--.

Specifieke regelingen voor de startende ondernemer
Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.
Hierbij kunt u denken aan onder andere:
 Soepeler urencriterium;
 Verhoogde zelfstandigenaftrek;
 Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers.

Geen verplichte herwaarderingswinst bij inbreng van activa
Op 1 juli 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet meer verplicht is om herwaarderingswinst te nemen
indien een activum in een personenvennootschap wordt ingebracht tegen de waarde in het economische verkeer,
indien en voor zover de ondernemer een belang in het activum behoudt. U kunt op basis van dit arrest ook één
activum inbrengen in plaats van een (gedeelte van de) onderneming.
Het is dus makkelijker geworden om, ter voorkoming van bijvoorbeeld verliesverdamping, één activum in te
brengen in een personenvennootschap. De herwaarderingswinst kan vervolgens verrekend worden met de nog
openstaande verliezen.
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Pas kleineondernemersregeling toe bij een laag btw-bedrag
Indien u als ondernemer op jaarbasis maximaal € 1.883,-- aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent,
komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. In dat geval hoeft u een deel van de BTW niet te
voldoen en geldt er zelfs een vermindering van 100% als u op jaarbasis niet meer dan € 1.345,-- aan btw bent
verschuldigd.
Let op! De kleineondernemingsregeling geldt niet voor landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen
voor de normale btw-regels.

Denk aan middeling
Heeft u een sterk wisselend belastbaar inkomen in box 1 (werk en woning), dan kan middeling mogelijk een
voordeel opleveren. Indien uw inkomsten over drie opeenvolgende jaren sterk hebben gewisseld, kan het inkomen
over die jaren in gelijke delen verdeeld worden. Alvorens verzocht kan worden om middeling, dienen de
belastingaanslagen over de betreffende jaren wel definitief te zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden.
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