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Voor alle ondernemers
Wacht tot 2016 met energiebesparende investeringen
Bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of energiezuinige technieken kunt u mogelijk gebruik
maken van de energie-investeringsaftrek. In 2015 bedraagt deze aftrek ‘slechts’ 41,5%. Dit percentage wordt in
2016 verhoogd tot 58% (boven het drempelbedrag en tot een bepaald maximum). Het kan dus voordelig zijn om de
energie-investering uit te stellen tot 2016.

Voorkom desinvesteringsbijtelling
Bent u voornemens om bedrijfsmiddelen te vervreemden voor een overdrachtsprijs van € 2.300,-- of meer
waarvoor u in het verleden een investeringsaftrek ten laste van uw winst heeft gebracht, let dan op de
desinvesteringsbijtelling. De bijtelling moet plaatsvinden als het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het begin van het
kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden weer wordt vervreemd. Mogelijk kunt u deze bijtelling
voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot 2016.

Behaal belastingvoordeel met een herinvesteringsreserve
U kunt winst reserveren indien u een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht. De overwaarde mag aan de
zogenoemde herinvesteringsreserve (hierna: HIR) worden toegevoegd. Houd er echter rekening mee dat er een
voornemen tot herinvesteren moet zijn en dat dit ook aannemelijk gemaakt kan worden. Daarnaast dient de
herinvestering plaats te vinden binnen drie jaar na verkoop van het bedrijfsmiddel waarvoor de HIR is gevormd en
moet aan de boekwaarde-eis worden voldaan. Indien u niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden valt
de HIR alsnog vrij in de winst.
Let op! Een HIR die in het jaar 2012 is gevormd, moet dus uiterlijk op 31 december 2015 zijn benut voor een nieuw
bedrijfsmiddel. Het is dus raadzaam om te controleren of u dit jaar nog moet herinvesteren.

Neem bedrijfsmiddelen in gebruik in verband met willekeurige afschrijving
In de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 konden bepaalde investeringen, onder voorwaarden,
willekeurig worden afgeschreven. Als hoofdregel gold hiervoor dat de bedrijfsmiddelen vóór 1 januari 2016 in
gebruik genomen moeten worden. Als u van deze regeling gebruik heeft gemaakt, zorg er dan voor dat de
bedrijfsmiddelen dit jaar nog in gebruik worden genomen.

Voorkom verliesverdamping
Verliezen die zijn behaald in uw onderneming zijn niet onbeperkt verrekenbaar met de winsten. In de
inkomstenbelasting kunt u een verlies verrekenen met een winst van de drie voorgaande jaren of met uit de
komende negen jaren. In de vennootschapsbelasting kunt u een verlies verrekenen met een winst van het
voorgaande jaar of met winst uit de komende negen jaren. Een verlies dat behaald is in 2006 kan dus voor het
laatst worden verrekend met een positief resultaat uit 2015. Er zijn meerdere mogelijkheden om nog dit jaar winst
te creëren waarmee het verlies kan worden verrekend. Een optie kan zijn om stille reserves in bedrijfsmiddelen
en/of activiteiten (goodwill) te realiseren.
Let op! Voor de jaren 2009 t/m 2011 mocht in de vennootschapsbelasting een verlies worden verrekend met winst
van de drie voorgaande jaren of met winst uit de komende zes jaren. Indien u gebruik heeft gemaakt van deze
verruiming, houd dan rekening met het feit dat een nog niet verrekend verlies uit 2009 voor het laatst met het
positief resultaat uit 2015 verrekend kan worden.
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Investeer dit jaar nog in een andere auto met een lager bijtellingspercentage
Wilt u een nieuwe auto van de zaak of van de eigen onderneming gaan rijden, schaf deze auto dan dit jaar nog aan.
De bijtellingspercentages gaan in 2016 omhoog en in 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen. Door
dit jaar nog een nieuwe auto te kopen of te leasen, kan dus een aanzienlijk fiscaal voordeel worden behaald en
wordt nog vijf jaar lang genoten van de voordeligere bijtellingstarieven.

Voorlopige verliesverrekening
Indien uw onderneming en/of uw BV winst heeft behaald in 2014 maar het jaar 2015 zal afsluiten met een verlies,
kunt u verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. Het verzoek kan worden gedaan na indiening van de
aangifte inkomsten- dan wel vennootschapsbelasting 2015. Ingeval de Belastingdienst het verzoek honoreert wordt
80% van het verlies verrekend met de winst van 2014. Hierdoor ontstaat een liquiditeitsvoordeel voor de
onderneming.

Bespaar uzelf belastingrente op belastingschulden
Het is raadzaam om de voorlopige aanslag van 2015 van uw onderneming te controleren. U kunt waarschijnlijk al
een redelijke schatting maken van de winst die behaald is in het jaar 2015 en concluderen of de voorlopige aanslag
van 2015 te hoog of te laag is vastgesteld.
Ingeval u niet in staat bent om vóór 1 april 2016 een belastingaangifte in te dienen en u naar verwachting een
hoger bedrag aan belasting verschuldigd bent dan de voorlopige aanslag, is het raadzaam om vóór 1 mei 2016 een
voorlopige aanslag aan te vragen. Op deze manier voorkomt u dat belastingrente in rekening wordt gebracht over
de verschuldigde belasting. Voor het belastingjaar 2015 vindt de berekening van belastingrente plaats vanaf 1 juli
2016. De belastingrente bedraagt voor de inkomstenbelasting ten minste 4% en voor de vennootschapsbelasting
ten minste 8%.
Let op! Indien u om een onjuiste voorlopige teruggaaf vraagt of opzettelijk een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting tot een onjuist bedrag heeft laten herzien, kan er een vergrijpboete worden opgelegd. Dit kan
leiden tot een boete van 100% van het door de Belastingdienst “misgelopen” bedrag.

Correctie btw-aangifte over 2015 (en eerdere jaren) tijdig indienen
De teveel of te weinig aangegeven btw moet zo snel mogelijk worden gecorrigeerd door middel van een suppletie
(een vrijwillige verbetering). Indien deze correctie minder dan € 1.000,-- bedraagt, mag deze correctie worden
verwerkt in de eerstvolgende btw-aangifte. Een correctie voor hogere bedragen dient met een suppletieformulier
aangegeven te worden. Dit formulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan
loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete.

Houd rekening met lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP
Vanaf 2016 moeten ondernemers en vennootschappen die in een kwartaal voor meer dan € 50.000,-- aan
goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties), voortaan maandelijks
een opgaaf ICP indienen. Deze grens ligt in 2015 nog op € 100.000,-- per kwartaal.

Maak gebruik van de investeringsaftrekken
Bij investeringen in bedrijfsmiddelen zijn er verschillende mogelijkheden om een deel van de investering terug te
krijgen. Dit zorgt voor meer liquiditeit binnen uw onderneming. Via de milieu-investeringsaftrek kunt u in
aanmerking
komen
voor
een
aftrek
van
13,5%,
27%
of
zelfs
36%.
Bij
de
energie-investeringsaftrek heeft u recht op een extra aftrek van 41,5% (maar let op! In 2016 gaat dit percentage
omhoog). Daarnaast kunt u via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een aftrek realiseren, mits het
investeringsbedrag niet hoger is dan € 309.693,--.
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Benut de mogelijkheden om de winst te verlagen
U kunt als ondernemer op een relatief eenvoudige wijze uw winst verlagen door kritisch naar uw balans te kijken.
Soms is het mogelijk om een voorziening voor verwachte uitgaven te vormen of kan een vordering die niet meer
volwaardig is, worden afgewaardeerd.

Vraag (maximaal) vier maanden uitstel bij betalingsproblemen
Kunt u als ondernemer of kan uw BV de belastingschulden niet meer betalen, dan kunt u telefonisch om uitstel van
betaling vragen voor een periode van vier maanden. Dit uitstel geldt alleen voor schulden tot € 20.000,--.

Vraag btw over facturen van niet-betaalde debiteuren terug
De btw die al door u is afgedragen, maar niet (meer) kan worden geïnd van de debiteur kan bij de Belastingdienst
worden teruggevraagd. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de
eerstvolgende aangifte btw, maar dient in briefvorm te worden ingediend bij de Belastingdienst. Deze brief moet
binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen, verstuurd
worden aan de Belastingdienst.

Ben u bewust van risico’s van inlenen van personeel of het uitbesteden van werk
Indien u personeel inleent of werk uitbesteedt, kunt u al sinds jaar en dag geconfronteerd worden met
aansprakelijkstellingen als de uitlener of degene die werk voor u uitvoert zijn verplichtingen jegens de
Belastingdienst niet nakomt. Deze kan u dan aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonbelasting,
omzetbelasting en premies. De risico’s zijn met ingang van 1 juli 2015 echter alleen maar groter geworden. Naast
de niet betaalde belasting en premies kunnen de opdrachtgevers ook nog aansprakelijk gesteld worden voor het
niet-betaalde loon. Het is dan ook raadzaam dit met uw adviseur te bespreken indien u regelmatig werk
uitbesteedt of personeel inleent.
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