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1. INVESTEREN
1.1 - BEDRIJFSINVESTERINGEN
Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft of bent u 
van plan dit te doen? U kunt hiervoor onder voorwaarden 
in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een investering is een 
bedrijfsmiddel van minimaal € 450 exclusief btw.

Om in aanmerking te komen voor de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2020 
tenminste € 2.401 geïnvesteerd hebben. Tot en 
met € 58.238 is de aftrek het grootst (28%). Over 
het restant boven de € 58.238 ontvangt u geen 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer. Het is mogelijk 
aantrekkelijk om eventuele investeringen uit te stellen bij 
het bereiken van € 58.238.
Mocht dit het geval zijn, neem dan contact met ons op 
om de voor- en/of nadelen te bespreken.

Voorbeeld 1: Mocht u in het jaar 2020 tot op heden € 
1.200 geïnvesteerd hebben en u wilt in 2021 iets kopen van 
€ 1.300? Het is dan fiscaal aantrekkelijk om die investering 
van € 1.300 nog in 2020 te doen. Het investeringsbedrag 
komt dan op € 2.500 in 2020. Dit zorgt ervoor dat er over 
het hele investeringsbedrag aftrek gekregen wordt. 

Voorbeeld 2: Mocht u in het jaar 2020 tot op heden 
€ 50.000 geïnvesteerd hebben en u wilt nu nog één 
investering doen van € 20.000? Dan is het verstandiger om 
even te wachten met deze investering van € 20.000 zodat 
deze in het jaar 2021 valt.

TABEL KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK 2020

1.2 - MILIEUVRIENDELIJKE OF ENERGIEZUINIGE 
INVESTERINGEN
Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, 
kunt u mogelijk een beroep doen op de energie-
investeringsaftrek (EIA, 45%), milieu-investeringsaftrek 
(MIA, 13,5% - 36%) of willekeurige afschrijving op 
milieubedrijfsmiddelen (Vamil).

Let op!
De investering moet binnen 3 maanden nadat u de 
investeringsverplichting bent aangegaan, gemeld 
worden bij RVO.nl. Het aangaan van een verplichting is 
bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. 
Bent u te laat, dan komt u niet meer in aanmerking voor 
de aftrek! Neem daarom contact met ons op als u van 
plan bent om een milieuvriendelijke of energiezuinige 
investering aan te gaan!

1.3 - BEDRIJFSMIDDELEN VERKOPEN
Bent u van plan om een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga 
dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien 
u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar 
geleden de investeringsaftrek hebt toegepast, dan kan 
het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen 
(desinvesteringsbijtelling).

Tip:
Beoordeel of de vijfjaarstermijn reeds verstreken is. Zo 
niet, stel een verkoop van het bedrijfsmiddel dan, indien 
mogelijk, uit. Heeft u de aanschafdatum niet in beeld? 
Neem dan contact met ons op.

Tips voor alle ondernemers

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Niet meer dan € 2.400  0%

€ 2.401 t/m € 58.238 28%

€ 58.239 t/m € 107.848 €16.307

€ 107.849 t/m € 323.544
€16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het 

investeringsbedrag boven de € 107.848

Meer dan € 323.544 0%
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2. WBSO (SPEUR- EN 
ONTWIKKELINGSWERKZAAMHEDEN)
Houdt uw onderneming zich bezig met speur- en 
ontwikkelingswerk? U kunt mogelijk WBSO aanvragen voor 
de ontwikkeling van een product, een productieproces, 
programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-
wetenschappelijk onderzoek voor:
• Speur- & Ontwikkelingswerkzaamheden van uzelf 
en/of uw medewerkers;
• kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren 
van uw eigen S&O-project.

Let op!
U kunt alleen voor toekomstige werkzaamheden WBSO 
aanvragen. Een WBSO-aanvraag dient u dus altijd vooraf 
in. Neem contact met ons op als u denkt hiervoor in 
aanmerking te komen!

3. VOORLOPIGE AANSLAG VERLAGEN 
OF VERHOGEN
Verwacht u een lager resultaat? Dan is het mogelijk 
de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting naar beneden bij te stellen. U 
hoeft dan maandelijks minder belasting te betalen en zo 
heeft u meer financiële ruimte. 

Verwacht u een hoger resultaat? Dan is het mogelijk 
de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting naar boven bij te stellen. U 
moet dan maandelijks meer belasting betalen, maar dat 
voorkomt dat u later een hoge aanslag kunt verwachten.

4. AUTO VAN DE ZAAK
Verkoopt en/of koopt u een auto op de zaak? Neem contact 
met ons op om de voor- en/of nadelen te bespreken. 

U moet dan één van de volgende keuzes maken:

* Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik moet direct bij 
aanschaf aangevraagd worden!

5. LAATSTE BTW-AANGIFTE VAN HET 
JAAR ZELF DOEN
In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal 
afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt 
dan onder andere voor privégebruik van goederen en 
diensten die tot uw onderneming behoren een gedeelte 
van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Denk aan  
bijvoorbeeld de auto van de zaak. U betaalt dan voor het 
privégebruik btw terug in de laatste btw-aangifte van het 
jaar. 

Tip:
Twijfelt u eraan of alles goed staat? Wij staan er voor 
open om in januari 2021 met de laatste aangifte door uw 
administratie heen te lopen en dit te controleren en/of toe 
te voegen. Indien gewenst, geef dan even een seintje.

6. BOX 3-VERMOGEN 
PRIVÉ VERMOGEN: ZOALS BANK- EN 
SPAARTEGOEDEN, 2E WONING, BELEGGINGEN, 
ETC.

Het heffingsvrij vermogen in 2021 is:
€   50.000 (indien geen fiscaal partner)
€ 100.000 (indien met fiscaal partner)

Tip:
Komt uw privé vermogen bijna boven het heffingsvrij 
vermogen? Spaar oftewel laat geld staan op de zakelijke 
rekening(en) en maak alleen hetgeen naar privé over wat 
je maandelijks nodig hebt. Uw zakelijke rekening(en) valt 
buiten het box 3-vermogen.

Keuze Bijtelling Sluitende rittenregistratie
Verklaring uitsluitend 

zakelijk gebruik

100% zakelijk rijden Nee Nee Ja*

Niet meer dan 500km privé 

rijden
Nee Ja Nee

Ook privé rijden Ja Nee Nee
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7. URENCRITERIUM
1.225 UUR PER JAAR = ONGEVEER 24 UUR PER WEEK)

8. KEER DIVIDEND UIT

Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke 
ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, 
de startersaftrek voor beginnende ondernemers en 
de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het 
urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren 
werken aan uw onderneming. 

Komt u in de buurt van de grens van 1.225 uur per jaar en 
wilt u wel profiteren van deze faciliteiten, zorg er dan voor 
dat u deze uren jaarlijks kunt aantonen door middel van 
een uren bij te houden in een agenda of iets dergelijks.

Bent u van plan dividend uit te keren? Doe dat dan nog in 
2020 en maak gebruik van het tarief van 26,25%. 
Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%.

Let op!
Dividend uitkeren gaat wel ten koste van uw liquide 
middelen of verhoogd uw privé vermogen zodanig dat u 
daarover belasting moet betalen.

Bent u dit van plan maar wilt u weten of dit ook 
aantrekkelijk is? Neem dan contact met ons op!

Tips voor ondernemers met een Eenmanszaak, Maatschap 
of Vennootschap Onder Firma

Tips voor ondernemers met een Besloten Vennootschap
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9. VRIJE RUIMTE GESCHENKEN PERSONEEL (WKR)

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste 
vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het 
verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening 
te houden met de vrije ruimte. Blijft het totale bedrag 
onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom 
van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als 
vergoeding geven. 

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 
400.000 is in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. 

Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de 
mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd 
extra tegemoet te komen. 

Wilt u ongeveer weten hoeveel u uw werknemers kunt 
geven? Neem dan contact met ons op!

Tips voor ondernemers met personeel
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Jansen Accountancy

Julianastraat 9
6732 AT Harskamp

0318 - 45 76 92
info@jansenaccountancy.nl


