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Special

Eindejaarstips 2015

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk  

rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal  

van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Eerste Kamer  

moeten worden goedgekeurd. De stemming in de Eerste Kamer vindt naar verwachting op 

15 december a.s. plaats.
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De tips in deze special zijn onderverdeeld in zeven 
categorieën:
1. Tips voor alle belastingplichtigen
2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
4. Tips voor de bv en de dga
5. Tips voor werkgevers
6. Tips voor de automobilist
7. Tips voor de woningeigenaar

1. Tips voor alle belastingplichtigen

1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller?
Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbe-
lasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen 
boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% 
inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, 
maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypo-
theekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk 
ook minder waard.

Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, 
maar helaas uw teruggaaf ook. Het oprekken van de 
derde schijf volgend jaar tot € 66.000 kan u minder 
teruggaaf opleveren. Alleen als uw inkomen – ook na 
de renteaftrek – in het hoogste tarief zit, merkt u er 
niets van. 

2. Breng uw lijfrentepremie in aftrek
Koop dit jaar nog een lijfrente of stort op uw lijfren-
tespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. De pre-
mies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt of de 
stortingen die u doet op een lijfrentespaarrekening of 
lijfrentebeleggingsrecht, kunt u in aftrek brengen op uw 
inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting. Let 
er wel op dat u voldoet aan de voorwaarden. Zo moet 
u zelf de premies hebben betaald of gestort en moet er 
sprake zijn van onvoldoende pensioenopbouw. Onze ad-
viseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden 
en de hoogte van uw maximale premie berekenen. 

Let op! De premies zijn alleen aftrekbaar in uw aan-
gifte inkomstenbelasting 2015 als u de premies ook 
daadwerkelijk betaald heeft in 2015.

3. Bespaar op de vermogensrendementsheffing
Op 1 januari 2016 wordt de waarde van uw vermogen 
voor box 3 bepaald. Wilt u de belastingheffing op uw ver-
mogen beperken, onderneem dan vóór die datum actie 
door uw vermogen te verminderen. Beleg bijvoorbeeld 
uw vermogen in groene beleggingen of in niet ter beleg-
ging gehouden kunst en antiek. Hiervoor geldt namelijk 
een vrijstelling in box 3. Of vul saldi van zakelijke rekenin-
gen aan, stort kapitaal in uw BV, los af op uw hypotheek 
als dat voordelig is, koop een auto of doe een andere 
consumptieve uitgave.

4. Laatste kans op voordelige afkoop levenslooptegoed 
U krijgt tot 31 december 2015 de kans om fiscaal voorde-
lig uw levenslooptegoed in één keer op te nemen. Slechts 
80% van de waarde van uw levenslooptegoed op 31 
december 2013 wordt dan belast. Is uw saldo op het mo-
ment van opname hoger dan op 31 december 2013, dan 
wordt het verschil wel voor 100% van de waarde belast. 

Let op! Of een opname in één keer in 2015 voor u 
een voordelig alternatief is, is volledig afhankelijk van 
uw persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij aan 
het belastingtarief dat voor u van toepassing is, uw 
(overig) vermogen in box 3 en bijvoorbeeld uw oor-
spronkelijke bestedingsdoel. Onze adviseurs kunnen u 
nader informeren en adviseren over een keuze hierin. 

U bent niet verplicht om gebruik te maken van de 
80%-regeling. U mag ook nog tot en met het jaar 2021 
blijven deelnemen aan de levensloopregeling. Neemt u 
het tegoed in 2016 of later op, dan is dit nog steeds be-
stedingsvrij, maar wel volledig belast. 
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2. Tips voor ondernemers en 
 rechtspersonen

5. Houd rekening met wijziging in de RDA
Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaf-
trek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de 
WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide 
innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan 
gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen 
kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor 
de RDA of dit juist uit te stellen. 

Let op! Heeft u in de afgelopen jaren een RDA-be-
schikking gehad voor een 20%-deel van S&O-uitgaven 
van € 1 miljoen of meer, dan geldt een overgangsre-
geling. Deze resterende 20%-delen mag u in de ko-
mende kalenderjaren nog opvoeren onder de nieuwe 
samengevoegde regeling. 

6. Let op wijzigingen S&O-afdrachtvermindering 
In verband met de geplande samenvoeging van de RDA 
en de WBSO per 1 januari 2016, wordt de S&O-afdracht-
vermindering aangepast. Enkele wijzigingen op een rij: 
•	 Het	schijventarief	en	de	schijfgrenzen	worden	 

aangepast.
•	 Het	starterspercentage	in	de	eerste	schijf	gaat	van	 

50% naar 40%.
•	 Het	plafond	in	de	S&O-afdrachtvermindering	vervalt.
•	 Er	wordt	een	forfait	in	de	S&O-afdrachtvermindering	

geïntroduceerd.
•	 Publieke	kennisinstellingen	worden	uitgesloten	van	 

de regeling.
•	 Er	zijn	enkele	wijzigingen	in	subsidiabele	werkzaam-

heden.

Let op! Aanvragen voor de WBSO voor 2016 die na  
30 november 2015 bij de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO.nl) binnenkomen, maken dat 
de WBSO ook later dan 1 januari 2016 ingaat! Voor 
zelfstandig ondernemers geldt dat zij nog tot en met 
1 januari 2016 de tijd hebben om hun WBSO-aan-
vraag in te dienen voor innovatiewerkzaamheden die 
op die datum starten.

Tip: RVO.nl heeft een handleiding opgesteld voor de 
WBSO 2016. Deze is terug te vinden op de site van 
RVO.nl onder publicaties. 

7. Maak gebruik van de investeringsaftrek
Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk 
dan of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheids-
investeringsaftrek. U dient wel investeringen te hebben 
gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder de 
drempel van € 2.300? Dan kan het misschien aantrekkelijk 
zijn om nog voor het eind van het jaar een investering 
te doen. Dreigt u het maximum van € 309.693 te over-
schrijden, dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om uw 
investeringen uit te stellen naar 2016.

Tip: Het kan ook lonen om grote investeringen te 
spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheids-
investeringsaftrek neemt namelijk af naarmate het 
totale investeringsbedrag groter wordt. 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aangifte 2015 
dan een beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 
Heeft u in het verleden ook investeringen gedaan zonder 
beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, dan kunt 
u alsnog binnen vijf jaar de Belastingdienst verzoeken om 
toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Let op! Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmer-
king voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmidde-
len met een investeringsbedrag van minder dan € 450 
uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, 
woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn 
voor beroepsvervoer. 

8. Houd rekening met de desinvesteringsbijtelling
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de 
investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer 
of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te 
maken met de desinvesteringsbijtelling, waardoor u een 
gedeelte van de aftrek weer terug moet betalen. Houd 
hier dus rekening mee. Door de vijfjaarsgrens kan het 
handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen 
tot na de jaarwisseling.
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Tip: Bent u of zijn uw werknemers innovatief bezig en 
maakt u nog geen gebruik van bovenstaande rege-
lingen, verdiep u dan eens in de mogelijkheden. Laat 
fiscaal voordeel op innovatie niet zomaar liggen.

9. Zoek uit voor welke investeringsregelingen 
 u in aanmerking kunt komen
Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, 
zijn er diverse interessante fiscale investeringsfacilitei-
ten, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-
investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving op 
milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Toets of u in aanmerking 
komt voor de EIA, MIA of VAMIL. De EIA is in 2016 58% 
van het bedrag aan energie-investeringen (boven het 
drempelbedrag en tot een bepaald maximum). In 2015 is 
deze ‘slechts 41,5%’. Het kan dus voordelig zijn om inves-
teringen uit te stellen tot 2016.

Let op! Voor EIA en MIA/VAMIL moet u de investering 
melden bij RVO.nl, binnen drie maanden nadat u de in-
vesteringsverplichting bent aangegaan. Bent u te laat, 
dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Tip: U kunt naast de EIA of de MIA/VAMIL ook 
gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesterings-
aftrek. 
Voor toepassing van de EIA en de MIA/VAMIL moet u 
investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Tweedehands 
bedrijfsmiddelen komen dus niet in aanmerking. 
Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een 
bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn.

10. Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen
Heeft u in het verleden al een herinvesteringsreserve ge-
vormd? Kijk dan of uw herinvesteringstermijn niet is ver-
lopen. Dit betekent dat u de herinvesteringsreserve die u 
in 2012 gevormd heeft, nog vóór 31 december 2015 moet 
benutten. Zo niet, dan komt de herinvesteringsreserve 
vrij te vallen en bent u belasting verschuldigd. Investeer 
daarom op tijd!

Let op! Gaat u de herinvesteringstermijn niet halen? 
U kunt dan in bijzondere omstandigheden en onder 
strikte voorwaarden de herinvesteringstermijn laten 
verlengen. Dit kan alleen met toestemming van de 
Belastingdienst.  

11. Houd rekening met wijziging van VAR naar 
 modelovereenkomsten
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt en wordt 
vervangen door modelovereenkomsten. De Eerste Kamer 
moet nog instemmen, maar de plannen zijn bekend. 
Het was de bedoeling dat de VAR vanaf 1 januari 2016 
zou worden afgeschaft, maar onlangs is bekend gewor-
den dat dit is uitgesteld tot 1 april 2016. 

Tip: Tot 1 april 2016 kunt u zich als opdrachtgever in 
ieder geval beroepen op de vrijwarende werking van 
de VAR.

Als de VAR definitief is afgeschaft, kunt u alleen nog 
vrijwaring krijgen als u werkt volgens door de Belasting-
dienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkom-
sten. Het is overigens niet verplicht om volgens zo’n over-
eenkomst te werken, maar u krijgt dan niet de gewenste 
vrijwaring. Op de website van de Belastingdienst is al een 
aantal beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkom-
sten te vinden. U kunt bovendien uw eigen overeenkomst 
aan de Belastingdienst voorleggen ter goedkeuring.

12. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw  
 zo snel mogelijk
Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor 
het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden voor 
alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door tot 
het moment de Belastingdienst schriftelijk op de hoogte 
is gesteld van het verbreken van de fiscale eenheid. De 
fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht 
beëindigd. Meld daarom het verbreken van de fiscale 
eenheid btw zo snel mogelijk schriftelijk bij de Belasting-
dienst en voorkom dat de aansprakelijkheid langer dan 
noodzakelijk blijft bestaan
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13. Verricht uw huurder nog voldoende btw- 
 belaste prestaties?
Verhuurt u een onroerende zaak en heeft u met uw huur-
der gekozen voor btw-belaste verhuur? Let er dan op dat 
uw verhuurder ten minste 90% (sommige situaties 70%) 
btw-belaste prestaties verricht. Doet hij dat niet meer, dan 
mag u niet langer btw-belast verhuren aan deze huurder, 
maar moet u vrijgesteld verhuren. Dit heeft gevolgen 
voor uw inkoop-btw – bijvoorbeeld op onderhoud –, die 
dan niet langer aftrekbaar is. Bovendien loopt u binnen 
de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening 
van de btw op de aanschaf van de onroerende zaak. Uw 
huurder is verplicht om u binnen vier weken na afloop 
van het boekjaar te informeren als hij de onroerende 
zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste prestaties 
gebruikt. 

Let op! Als de huurder in een jaar niet voldoet aan 
de voorwaarde dat hij de onroerende zaak voor ten 
minste 90% btw-belast gebruikt, hoeft u niet in alle 
gevallen de btw-belaste verhuur met terugwerkende 
kracht te corrigeren naar vrijgestelde verhuur. Onze 
adviseurs kunnen u hierover nader informeren. 

Tip: Vraag uw huurder om binnen vier weken na 
afloop van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren 
of hij de onroerende zaak ten minste 90% zakelijk 
gebruikt.

14. Verricht uw koper nog voldoende btw- 
 belaste prestaties?
Heeft u een onroerende zaak verkocht en met de koper 
geopteerd voor btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar 
van levering en het daarop volgende jaar als referentie-
periode. De koper moet binnen vier weken na afloop van 
die referentieperiode verklaren of hij de onroerende zaak 
voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) heeft ge-
bruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft hij de onroeren-
de zaak voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties 
gebruikt, dan wordt de levering van de onroerende zaak 
met terugwerkende kracht een btw-vrijgestelde levering. 
Dit heeft btw-gevolgen voor de verkoper en koper. Onze 
adviseurs kunnen u hierover meer vertellen. 

Tip: Vraag de koper van de met btw geleverde onroe-
rende zaak om binnen vier weken na de referentie-
periode te verklaren of het btw-belaste gebruik ten 
minste 90% is.

15. Denk aan privégebruik auto in uw laatste 
 btw-aangifte
Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook 
privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik re-
kening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u 
aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar.
De btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het 
onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt 
u aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste 
omzet. Als u deze auto ook privé gebruikt, moet u over 
het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruik-
maken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing 
over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de 
catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. 

Tip: Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van 
ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en 
tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait 
van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen 
btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening 
van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%. 

Let op! U hoeft geen gebruik te maken van de forfai-
taire regeling. U mag namelijk ook btw betalen over 
het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger 
zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een 
kilometeradministratie bijhouden.

16. Let op verlaagde drempel opgaaf ICL
Levert u aan ondernemers in andere EU-lidstaten? Dan 
moet u vanaf 1 januari 2016 uw opgaaf intracommunau-
taire leveringen (ICL) per maand doen indien het totaal-
bedrag van deze leveringen hoger is dan € 50.000 per 
kwartaal. Tot nu toe bedroeg deze drempel € 100.000. 

Tip: Houd rekening met de verlaging van de drempel 
van € 100.000 naar € 50.000 en beoordeel of u vanaf 
1 januari 2016 maandelijks ICP-opgaaf moet gaan 
doen. Zorg dat u tijdig opgaaf doet. Als de opgaaf 
ICP niet of niet tijdig wordt ingediend, kan de Belas-
tingdienst verzuimboetes opleggen.
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3. Tips voor de ondernemer in de  
 inkomstenbelasting

17. Houd een urenadministratie bij
Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke onderne-
mersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de starters-
aftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaf-
trek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. 
Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken 
aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen on-
dernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er 
een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan 
de helft van uw totale werktijd aan uw bedrijf besteden. 
Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij 
vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval 
aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

Let op! Er gaan geluiden dat het kabinet overweegt 
om de ondernemersfaciliteiten af te bouwen. Concre-
te plannen zijn er echter nog niet. Uiteraard houden 
we u hiervan op de hoogte.

18. Pensioen buiten uw onderneming
U kunt uw pensioen buiten uw onderneming regelen. Als 
ondernemer bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een 
aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Dat kan ook bui-
ten de onderneming om, bijvoorbeeld met een lijfrente 
via een verzekeraar. 

Let op! Pensioenopbouw wordt beter beschermd. Zo 
hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen 
als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krij-
gen beginnende zzp'ers per 1 januari 2016 langer de 
tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan 
het pensioenfonds van hun voormalige werkgever. 

19. Uw onderneming in een nieuw jasje?
Ga na of de bv-vorm wel of niet aantrekkelijk voor u 
is. De oprichting van een bv is eenvoudiger geworden. 
Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de bv 
hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van 
€ 18.000. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder 
eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van 
de bv.

 

4. Tips voor de bv en de dga

20. Nieuwe gebruikelijkloonregels toegepast?
De regels rondom het gebruikelijk loon voor de dga zijn 
per 1 januari 2015 aangescherpt. Van belang is dat uw 
salaris het hoogste van de volgende bedragen is:
•	 75%	van	het	loon	uit	de	meest	vergelijkbare	dienst-

betrekking; 
•	 het	hoogste	loon	van	de	overige	werknemers	van	de	bv	

of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); 
•	 €	44.000.	

Bespreek met uw adviseur of uw inkomen in combina-
tie met het gebruikelijk loon en uw aftrekposten in de 
inkomstenbelasting nog optimaal is en wat de fiscale 
mogelijkheden zijn. Zo kan bijvoorbeeld een combinatie 
van loon en dividend fiscaal voordelig uitvallen.

21. Geld geleend van uw bv voor uw eigen woning? 
 U heeft een informatieplicht
Heeft u geld geleend van uw bv voor uw eigen woning? 
Dan moet u verplicht bepaalde gegevens doorgeven aan 
de Belastingdienst. Deze informatieplicht geldt alleen 
voor eigenwoningleningen waarvoor vanaf 1 januari 
2013 de aflossingsverplichtingen gelden. Vergeet niet te 
voldoen aan deze informatieplicht, anders verliest u uw 
recht op renteaftrek in box 1. 

De verplichting houdt in dat u van een afgesloten lening 
in 2015 de gegevens uiterlijk verstrekt bij uw aangifte 
inkomstenbelasting 2015, maar uiterlijk op 31 december 
2016. Is de lening al eerder afgesloten maar zijn er wijzi-
gingen in 2015, dan moet u uiterlijk voor 1 februari 2016 
deze gegevens verstrekken.

Tip: Voor het verstrekken heeft de Belastingdienst 
een modelformulier “opgaaf lening eigen woning”.
Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2016 wijzigt de 
informatieverstrekking en verstrekt u de gegevens in 
uw aangifte inkomstenbelasting. 
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Tip: Onlangs is aangekondigd dat de termijn voor 
informatieplicht met betrekking tot de wijzigingen in 
de lening wordt opgerekt van 1 februari 2016 naar  
31 december 2016. U kunt zich echter pas met zeker-
heid op deze aankondiging beroepen als deze nader 
is uitgewerkt in een aangekondigd beleidsbesluit.

22. Laat als dga uw verzekeringsplicht herbeoordelen
Per 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzeke-
ringsplicht van de dga. Mogelijk zorgen deze gewijzigde 
regels ervoor dat u vanaf 1 januari 2016 ineens wel 
verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, terwijl 
u dat voor die tijd niet was. Of andersom. Met name bij 
complexe structuren zouden zich wijzigingen kunnen 
voordoen.

Let op! De beoordeling of sprake is van verzekerings-
plicht of niet is complex. Daarbij komt dat de uitwer-
king van de jurisprudentie nog niet in alle gevallen 
duidelijk is. Onze adviseurs kunnen u hierover nader 
informeren. 

Tip: Laat nu al beoordelen hoe de nieuwe regels voor 
verzekeringsplicht voor u uitwerken vanaf 1 januari 
2016. Op die manier kunt u tijdig anticiperen op mo-
gelijke veranderingen.

23. Laatste kans voor DGA-gepensioneerde om 
 eigenbeheerpensioen af te stempelen
Een DGA heeft sinds 1 januari 2013 de mogelijkheid om 
het pensioen in eigen beheer eenmalig op de pensioen-
datum belastingvrij af te stempelen. Er moet dan sprake 
zijn van onderdekking. Dit houdt in dat de commerciële 
waarde van de activa minder dan 75% van de fiscale 
waarde van de pensioenverplichting is. Zo'n afstempe-
ling wordt niet gezien als een belaste afkoop door de 
DGA. Als de pensioenuitkering al is ingegaan op 1 januari 
2013, mag tot en met 31 december 2015 alsnog worden 
gebruikgemaakt van deze afstempelmogelijkheid. Gepen-
sioneerde DGA's hebben daarom nog maar kort de tijd 
om dit te doen.

Let op! De winst die vrijvalt door de verlaging van de 
pensioenaanspraak, is bij de BV wel belast voor de 
vennootschapsbelasting. Dit is uiteraard te verreke-
nen met eventuele compensabele verliezen. 

5. Tips voor werkgevers

24. Benut uw vrije ruimte optimaal
Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. 
De werkkostenregeling is een regeling in de loonbelas-
ting. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen 
vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van 
de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven 
betaalt u 80% belasting. 

Het gebruikelijkheidscriterium legt een beperking op 
aan de vergoedingen en verstrekkingen die u onder kunt 
brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat 
inhoudt dat u vergoedingen en verstrekkingen niet in de 
vrije ruimte kunt onderbrengen als deze voor meer dan 
30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt 
wordt. 

Gelukkig heeft de Belastingdienst een doelmatigheids-
marge gegeven: vergoedingen, verstrekkingen of terbe-
schikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon 
per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder geval als 
gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge, dan kunt u dus 
zonder problemen binnen het resterende deel van uw 
vrije ruimte een onbelaste vergoeding of verstrekking 
geven. 

Hebt u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan 
voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije 
vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers, 
zoals een kerstpakket of een bonus. 

25. Wijs uw vergoedingen en verstrekkingen vooraf aan
De werkkostenregeling brengt ook bepaalde adminis-
tratieve verplichtingen met zich mee. Niet voldoen aan 
deze verplichtingen kan leiden tot onverwachte belas-
tinggevolgen. Om gebruik te kunnen maken van uw vrije 
ruimte, moet u de vergoedingen en verstrekkingen bij-
voorbeeld vooraf aanwijzen als eindheffingsbestanddeel 
in deze vrije ruimte. Doet u dat niet, dan worden deze 
vergoedingen en verstrekkingen individueel belast bij uw 
werknemers. De te betalen belasting is dan afhankelijk 
van de hoogte van het loon van de werknemer en kan 
oplopen tot 108,30% als u de belasting niet verhaalt op 
de werknemer.
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Let op! Ook gerichte vrijgestelde vergoedingen en 
verstrekkingen moet u aanwijzen als eindheffings-
bestanddeel. Doet u dit niet, dan loopt u de kans om 
in plaats van 0% belasting tot 108,30% te moeten 
betalen.

De manier van aanwijzen is niet wettelijk voorge-
schreven. Aanwijzen kan bijvoorbeeld blijken uit 
de cao, een personeelsreglement, een arbeidsover-
eenkomst of anderszins. De Belastingdienst gaat er 
gedurende het kalenderjaar van uit dat sprake is van 
een aanwijzing in de vrije ruimte als u een vergoe-
ding of verstrekking niet individueel heeft belast bij 
uw werknemer.

Let op! Dit geldt niet als de Belastingdienst meent dat 
u door een vergissing de vergoeding of verstrekking 
niet individueel heeft belast of als niet voldaan wordt 
aan het gebruikelijkheidscriterium.

26. Zorg dat uw administratie WKR-proof is
Aan het eind van het jaar moet uw administratie tonen 
welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen 
als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De wijze 
van verwerking is wettelijk niet voorgeschreven. Dat 
betekent dat u dit intracomptabel (in uw financiële admi-
nistratie), maar ook extracomptabel (bijvoorbeeld in een 
apart Excelbestand) kunt doen. Niet verwerken is echter 
geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat 
geval de vergoedingen en verstrekkingen, ook als sprake 
is van een gerichte vrijstelling, individueel belast bij uw 
werknemers.

27. Beoordeel de mogelijkheden van uw vaste 
 onkostenvergoedingen
Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u nog steeds 
vaste onkostenvergoedingen toekennen aan uw werkne-
mers. Als u deze vaste onkostenvergoeding aanwijst als 
eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte kan dit zelfs 
onbelast, zolang het totaal aan vergoedingen, verstrek-
kingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte niet 
overschrijdt. Overschrijdt u deze vrije ruimte wel, dan is 
het verstandig om de vaste onkostenvergoedingen tegen 
het licht te houden. Dit helpt u misschien niet met terug-
werkende kracht, maar kan u in de toekomst wel 80% 
belastingheffing besparen.

Let op! U moet de vaste onkostenvergoeding wel 
aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije 
ruimte. Verzuimt u dit, dan wordt de vaste onkosten-
vergoeding individueel belast bij uw werknemer. 
Door het aanwijzen van de volledige vaste onkos-
tenvergoeding in de vrije ruimte wordt wellicht een 
groot gedeelte van deze vrije ruimte al gebruikt. En 
dat is jammer, omdat wellicht een aantal gerichte 
vrijgestelde vergoedingen of vergoedingen voor 
intermediaire kosten mogelijk is binnen de vaste on-
kostenvergoedingen. 

Tip: Als (een deel van) uw vaste onkostenvergoeding 
gericht vrijgesteld is of als intermediaire kosten niet 
tot het loon behoort, houdt u meer vrije ruimte over 
om onbelast vergoedingen en verstrekkingen te 
doen.
Beoordeel daarom of binnen uw vaste onkosten-
vergoeding nog mogelijkheden zijn voor gerichte 
vrijstellingen en intermediaire kosten. Denk bijvoor-
beeld aan:
•	 een	vergoeding	voor	woon-werkverkeer	à	€	0,19		
 per kilometer (gerichte vrijstelling);
•	 een	vergoeding	voor	het	wassen	van	de	auto	van		
 de zaak (intermediaire kosten);
•	 een	vergoeding	voor	het	internetgebruik	thuis		
 (gerichte vrijstelling: noodzakelijkheidscriterium);
•	 een	vergoeding	voor	een	mobiele	telefoon	 
 (gerichte vrijstelling: noodzakelijkheidscriterium).

Heeft u mogelijkheden, dan is het goed om te weten 
dat er nog een aantal nadere voorwaarden geldt. Een 
van de belangrijkste is dat u vooraf een onderzoek 
moet doen naar de werkelijk gemaakte kosten (een 
steekproef). 

Onze adviseurs kunnen u hierover nader informeren.
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28. Loonadministratie op orde?
Door de invoering van de WAS (Wet Aanpak Schijncon-
structies) moet u vanaf 1 januari 2016 rekening houden 
met nieuwe maatregelen. Bent u daar al op voorbereid?
•	Op	de	loonstrook	moet	u	ook	kostenvergoedingen	spe-

cificeren die onderdeel zijn van het loon. Uit de specifi-
catie moet duidelijk zijn waarvoor de kostenvergoeding 
is bedoeld.

•	 Het	minimumloon	moet	giraal	worden	uitbetaald.	Het	
meerdere mag contant worden uitbetaald.

•	 Verrekeningen	met	en	inhoudingen	op	het	wettelijk	
minimumloon zijn niet meer toegestaan, tenzij het een 
voorschot betreft en dit van tevoren is afgestemd met 
de werknemer.

29.  Veranderingen op komst in personeelslening 
 eigen woning
Verstrekt u aan uw werknemers een personeelslening 
eigen woning, houd dan rekening met veranderingen.  
Nu geldt nog een nihilwaardering voor een eventueel 
rentevoordeel dat ontstaat bij een dergelijke lening, 
omdat uw werknemer u minder rente betaalt dan dat hij 
kwijt zou zijn bij een andere kredietverlener. Die nihil-
waardering van het rentevoordeel van de personeelsle-
ning eigen woning wordt afgeschaft per 1 januari 2016. 
In plaats daarvan wordt het rentevoordeel dan tot het 
belastbaar loon van uw werknemer gerekend. Dit voor-
deel is 'loon in natura' waarover u loonheffingen moet 
berekenen. Uw werknemer kan het belastbare rentevoor-
deel vervolgens in aftrek brengen binnen de eigenwo-
ningregeling in de inkomstenbelasting.

Wanneer u nu geen actie onderneemt door het overeen-
komen van een zakelijke rente, bent u vanaf 1 januari 
2016 door deze renteloze lening meer loonkosten ver-
schuldigd. 

U mag het eigenwoningrentevoordeel volgend jaar ook 
niet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de werk-
kostenregeling.

6. Tips voor de automobilist

30.  Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak 
gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s 
met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan 
nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto 
aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 
maanden 15%.
Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2- 
uitstoot van 51 gr/km tot en met 82 gr/km zijn aantrekke-
lijker om in 2015 nog nieuw aan te schaffen. Bij aan-
schaf in 2015 geldt een bijtelling van 14% gedurende 60 
maanden, terwijl bij aanschaf in 2016 de bijtelling 21% 
bedraagt gedurende 60 maanden. 
Heeft u een auto op het oog met een CO2-uitstoot van 83 
gr/km tot en met 106 gr/km, dan zijn de verschillen min-
der groot: 20% bijtelling bij aanschaf in 2015 tegenover 
21% bijtelling in 2016.

Tip: Plan de aanschaf van uw auto van de zaak slim. 
Aanschaf in december 2015 kan u een flinke bijtelling 
schelen ten opzichte van aanschaf in januari 2016.

31. Koop de auto met een CO2-uitstoot van 
 107 gr/km tot en met 110 gr/km in 2015 of 2017
Een nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 
107 gr/km tot en met 110 gr/km valt bij aanschaf in 2015 
gedurende 60 maanden in een bijtelling van 20%. Schaft 
u dezelfde auto in 2016 aan, dan bedraagt de bijtelling 
25% gedurende 60 maanden, maar wacht u tot 2017, dan 
daalt de bijtelling weer naar 22% gedurende 60 maan-
den.
Kunt u het nog volgen? Eén ding lijkt duidelijk. Aanschaf 
in 2016 lijkt voor uw bijtelling in ieder geval een onver-
standige keus!

Let op! Koop uw nieuwe auto van de zaak met een 
CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km in 
2015 of stel de aankoop uit naar 2017.

32.  Vergeet geen milieu-investeringsaftrek aan te 
 vragen voor uw milieuvriendelijke auto
Schaft u nog in 2015 een milieuvriendelijke auto aan, dan 
komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investe-
ringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor (semi)-elektrische 
auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km. Er 
gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima 
gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbe-
dragen.
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Let op! Dieselauto’s komen niet in aanmerking voor 
de MIA. Om in aanmerking te komen voor de MIA, 
moet u uw investering melden bij RVO.nl binnen drie 
maanden nadat u de investeringsverplichting bent 
aangegaan. Bent u te laat, dan komt u niet meer in 
aanmerking voor de aftrek!

Het is nog niet bekend of de MIA ook in 2016 geldt 
voor de milieuvriendelijke auto, omdat pas eind 2015 
de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2016 bekend 
worden gemaakt. 

Tip: Wordt uw auto pas in 2016 geleverd maar bent 
u in 2015 de investeringsverplichting al aangegaan, 
meld uw investering dan binnen drie maanden na 
aangaan van de investeringsverplichting bij RVO.nl. 
Uw auto maakt dan nog gebruik van de MIA 2015. 
Meldt u zich te laat, dan komt u niet meer in aanmer-
king voor de MIA, ook niet voor de MIA 2016!

Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto geldt 
in 2015 de MIA. Hierbij zijn geen nadere beperkingen 
gesteld met betrekking tot de brandstof van de hy-
bride auto (diesel of benzine). Het aftrekpercentage 
voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag 
op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven 
worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investerings-
kosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in 
aanmerking voor de MIA/VAMIL. 

33. Houd rekening met hogere motorrijtuigenbelasting
Rijdt u in een zuinige auto, dan betaalt u nu mogelijk 
geen motorrijtuigenbelasting. Voor personenauto’s met 
een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt in 2015 een 
vrijstelling motorrijtuigenbelasting.

Dit gaat in 2016 veranderen. Alleen voor personenauto’s 
zonder CO2-uitstoot geldt dan nog een vrijstelling motor-
rijtuigenbelasting. Voor personenauto’s met een CO2-
uitstoot van 1 tot en met 50 gram geldt in 2016 een halve 
vrijstelling motorrijtuigenbelasting. 

34.  Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak
Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorieën omlaag. 
Het algemene bijtellingspercentage gaat in 2017 omlaag 
van 25 naar 22%. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) 
blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 2019 
geldt de 4%-bijtelling alleen voor de eerste € 50.000 van 
de cataloguswaarde; daarboven geldt een bijtelling van 
22%. 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

*tot € 50.000, daarboven 22%

Let op! De bijtellingspercentages gelden alleen voor 
nieuwe auto’s die in het betreffende kalenderjaar 
voor het eerst op kenteken zijn gezet. Voor auto’s 
die in een ander kalenderjaar op kenteken zijn gezet, 
geldt gedurende 60 maanden het toentertijd gelden-
de bijtellingspercentage.

Soort auto MIA % Maximaal in aan-
  merking te nemen  
  investeringsbedrag

Nulemissieauto’s 
(CO2-uitstoot = 0) 36% € 50.000

Plug-in hybride 
(CO2-uitstoot max. 30) 27% € 35.000

Plug-in hybride 
(CO2-uitstoot 31 t/m 50) 13,5% € 12.500

AfTREKPERCENTAGES MIA

VOORUITZICHTEN BIjTELLING AUTO VAN DE ZAAK

 2016 2017 2018 2019 2020

0 4% 4% 4% 4%* 4%*

1 t/m 50 15% 17% 19% 22% 22%

51 t/m 106 21% 22% 22% 22% 22%
 
vanaf 107 25% 22% 22% 22% 22%



11

7. Tips voor de woningeigenaar

35.  Verkoop uw eigen woning slim rondom de 
 jaarwisseling
Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht 
gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij 
de notaris dan fiscaal slim.

Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een 
winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de 
overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als 
u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van 
een nieuwe eigen woning, valt deze winst namelijk per 1 
januari 2016 in de heffing van box 3. U kunt de belasting-
heffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de over-
dracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 4 januari 2016.

Tip: Plan de overdracht van uw eigen woning net na 
de jaarwisseling. U bespaart daar mogelijk box 3-hef-
fing mee. 

Draagt u uw eigen woning bij de notaris over voor 1 
januari en wendt u de winst nog voor 1 januari aan 
voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de no-
taris? Dan valt de winst op de verkoop van de eigen 
woning niet in box 3. 

36.  Koop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling
Heeft u een eigen woning gekocht en staat de overdracht 
gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij 
de notaris dan fiscaal slim.

Koopt u een eigen woning en betaalt u deze aankoop 
(gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel 
nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris na 1 
januari plaatsvindt. Het eigen geld behoort dan namelijk 
per 1 januari 2016 nog tot uw vermogen in box 3. U kunt 
de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door 
de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 30 decem-
ber 2015.

Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd 
eenvoudig omdat uw koper (of bij koop uw verkoper) 
een ander belang kan hebben. 

37. Wacht met schenken voor de eigen woning
Wilt u uw zoon, dochter of iemand anders een bedrag 
schenken voor de eigen woning, wacht dan nog even. De 
Eerste Kamer moet nog instemmen, maar de plannen zijn 

er al. Vanaf 2017 kunt u gebruikmaken van de verhoogde 
en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking 
voor de eigen woning. De vrijstelling wordt dan structu-
reel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) naar € 100.000. 
Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schen-
king moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waar-
door er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden 
gemaakt van de 

Let op! De verhoogde schenkingsvrijstelling voor 
de eigen woning is eenmalig. De verkrijger kan hier 
eenmaal per schenker gebruik van maken. Heeft u 
als schenker ten aanzien van dezelfde verkrijger in 
2013 of 2014 al gebruikgemaakt van de toenmalige 
vrijstelling van € 100.000, dan is dit vanaf 2017 niet 
meer mogelijk. Schenkt u aan uw zoon of dochter 
in 2015 of 2016 eenmalig een bedrag voor de eigen 
woning (maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016), 
dan mag u dit bedrag in 2017 of 2018 nog aanvullen 
tot € 100.000. 

Tip: Degene die de schenking ontvangt, moet deze 
gebruiken voor de eigen woning. Het gaat om de ver-
werving of verbouwing van een eigen woning, de af-
koop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming 
met betrekking tot die woning en de aflossing van de 
eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop van 
de eigen woning. 

38. Los een kleine hypotheek af
Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het 
verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. U hoeft na-
melijk geen eigenwoningforfait in aanmerking te nemen 
als u geen hypotheekrente in aftrek brengt. Vanaf het 
moment dat uw hypotheekrente net zo hoog of lager is 
dan uw eigenwoningforfait, lijkt aflossen daarom gunstig. 
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Let op! Als u uw vermogen in box 3 gebruikt voor 
aflossing van uw eigenwoningschuld, houd dan wel 
rekening met de vermindering van uw box 3 ver-
mogen. Dit is uiteraard gunstig voor de te betalen 
belasting in box 3, maar kan vervelend uitpakken als 
u op een later moment andere bestedingsdoelen zou 
hebben voor dit vermogen. 

39.  Betaal uw hypotheekrente vooruit
Valt uw inkomen in 2016 in een lager tarief dan in 2015, 
dan is het mogelijk financieel aantrekkelijk om in 2015 
uw hypotheekrente vooruit te betalen. Uw hypotheekren-
te wordt in 2015 dan nog afgetrokken tegen het hogere 
tarief. 

Let op! U mag maximaal de in 2015 vooruitbetaalde 
hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2016 in 
2015 in aftrek brengen. 

Belangrijk: Bij de samenstelling van de teksten is naar 
uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 
gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de 
gevolgen hiervan. 

Verschijningsdatum: 8 december 2015.
  

Kijk voor meer informatie over onze diensten en adressen op www.mth.nl

http://www.mth.nl

