
CC BOEKHOUDING EN ADVIES

Onderstaand een niet volledig overzicht van de wijzigingen inkomstenbelasting 2015 en 2016 
en algemene aandachtspunten en tips.
Ik heb ze uit verschillende bronnen verzameld en alleen de punten die mogelijk voor veel van mijn klanten van toepassing 

kunnen zijn geselecteerd en uiteraard kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Advies is altijd de actualiteit bij te 

houden en natuurlijk denk ik graag met je mee. Uiteraard ben ik geen fiscalist of accountant, maar een boekhouder die op 

de hoogte is van de algemeen geldende belastingplicht. Als je specifiek, fiscaal geadviseerd wilt worden, dan verwijs ik je 

graag door naar een specialist.

Aandachtspunten/tips:

•  Download meteen je bankbestanden van al je bankrekeningen van 2015, in december t/m november 2015 (en doe 

december 2015 begin januari): zowel als pdf of Excel (waaruit het saldo blijkt, ter controle ingelezene) en als inleesbaar 

bestand (MT940 of txt). Voor je zakelijke rekeningen het verstandigst dit per kwartaal te doen. (Deze bestanden zijn bij 

de meeste banken maar tot 16 maanden opvraagbaar.)

•  Om geen zorgtoeslag mis te lopen als je verwacht nabij de inkomensgrens te zitten: alleenstaande E 26.316 (E 27.012 

in 2016), toeslagpartners E 32.655 (E 33.765 in 2016), let ook op vermogensgrens, die bij zorgtoeslag aanmerkelijk 

hoger is dan andere toeslagen, zie site Belastingdienst. Vraag in dit geval aan het begin van het jaar wel zorgtoeslag aan 

en geef een hogere winst/inkomen op. Dan ontvang je een brief met de mededeling dat je er geen recht op hebt. Als je 

er achteraf toch recht op blijkt te hebben, dan zit je in het systeem van de Belastingdienst.

•  Als je in een ander EU land koopt als ondernemer, vraag dan er om de btw te verleggen (je btw nummer wordt dan 

op de factuur vermeld). Anders moet je de btw terug vragen bij het desbetreffende land, wat meer tijd kost en waar 

bovendien een drempel op zit. Zorg ervoor dit voor 1 oktober na afloop van het jaar te doen.

•  Overeenkomst voor periodieke giften hoeven sinds 2014 niet meer bij notaris vastgelegd te worden, maar kan direct 

bij de stichting/vereniging, zie voor voorwaarden http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/

belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/

voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_periodieke_giften . Periodieke giften zijn fiscaal voordelig, omdat er dan geen 

drempel (1% van het gezamenlijke inkomen met een minimum van E 60) geldt: de gift is dan direct aftrekbaar van het 

inkomen.

•  Grens kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is E 2.300, dus alle investeringen (aankopen boven E 450 (ex btw als je btw 

plichtig bent) totaal in 1 jaar. Maar investeer alleen als het nuttig is, want bij weinig of geen belastingheffing heeft het 

nauwelijks fiscaal voordeel, alleen bij de hoogste schijf scheel het 10% bij benadering. 

Bij sterk wisselende inkomsten kan middelen belastingvoordeel opleveren. Breng het in als bespreekpunt bij de 

bespreking jaarrekening. Ik kan het in KBP handig berekenen het verzoek opstellen.

•  Scan alle bonnetjes van 2015 i.v.m. bewaarplicht 7 jaar. Bonnen per kostensoort (bijv. brandstof, zakelijke verteringen, 

kantoorartikelen) kun je in 1 document scannen, zodat het zo gebeurd is. Als je zo vooraf op datum legt is het helemaal 

overzichtelijk en ze de naam van de kostensoort geeft wanneer je ze in mapje “inkoop” in Dropbox zet.

•  Noteer 1 januari km stand privé auto i.v.m. btw terugvraag autokosten.

•  Houd je zakelijke km goed bij als je geen bedrijfsauto, bedrijfsmotor, bedrijfsscooter of bedrijfsfiets hebt: dit zijn de 

aftrekbare kosten voor je vervoer. (Ook parkeerkosten zijn niet aftrekbaar in dat geval.)
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•  Vraag btw terug van niet betalende klanten: moet binnen 1 maand nadat is gebleken dat de debiteur niet zal betalen 

met een speciaal verzoek aan de inspecteur. (Niet via creditfactuur). 

•  Als je verwacht minder inkomen te verdienen in 2016 dan dit jaar, dan kan het voordelig om je hypotheekrente nog dit 

jaar vooruit te betalen. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2016, 

is in 2015 volledig aftrekbaar.

•  Factuur moet op bedrijfsnaam of eigen naam staan (bij eenmanszaak) als het factuurbedrag hoger dan E 100 incl. btw 

is, om de btw mogelijk te kunnen terug vragen. (Niet mogelijk bij representatie en horecagelegenheden.) 

•  De belastingwet stelt een groot aantal eisen aan de btw-factuur. Wat erop moet staan:

 NAW-gegevens van leverancier en afnemer, de datum van uitreiking, het btw-nummer, de hoeveelheid en aard van 

de geleverde dienst of goederen, het tijdstip van de prestatie, eventuele vooruitbetalingen en kortingen, het btw-

tarief en btw-bedrag, het btw-nummer van de afnemer bij een btw-verlegd of intracommunautaire levering, een 

opvolgend nummer. Zie ook: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/

administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen

•  Als je een betaling aan een niet bedrijf doet, dus een willekeurige derde (iemand zonder btw nummer), vraag dan om 

kopie id en noteer NAW: deze moet je namelijk opgegeven via zogenaamd IB47 formulier (opvragen bij Belastingdienst), 

zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/

invoerprogramma_ib_47

•  Laat je voorlopige aanslag 2016 aanpassen/wijzigen om belastingrente te voorkomen, als je vermoedt meer belasting 

te moeten gaan betalen dan op de voorlopige aanslag staat. Sparen is ook al een aantal jaren niet meer mogelijk bij De 

Belastingdienst, dus als je denkt dat je aanslag te hoog is en het gaat je niet om de rente, verlaag hem dan. Ik kan het 

ook voor je verzorgen natuurlijk!

•  Maak je urenadministratie compleet, zeker als je naast je bedrijf nog een baan hebt (dan moet daar ook een overzicht 

van zijn) en wanneer niet duidelijk is dat je een bron van inkomen uit je bedrijf haalt. Als je ook een baan ernaast hebt 

en geen starter meer bent, dan moet je ook de uren bijhouden die je aan je werk in loondienst besteedt, daarbij hoort 

ook de reistijd.

Laatste btw aangifte q4:

Kleine ondernemersregeling (KOR): 

•  gezien je 15 dagen na afloop van de maand waarin je de werkzaamheden hebt verricht moet factureren, 

kan het gunstig voor de KOR werkzaamheden voor december 2015 in januari 2016 te factureren, zie http://

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/de_

kleineondernemersregeling (Omzet gaat als onderhanden werk mee.)

•  vraag KOR pas vanaf 4e kwartaal terug en let erop dat wat je evt. In q1, q2 en q3 heb terug ontvangen, dan ook weer 

moet betalen. 

•  Bijtelling privé gebruik zakelijke auto, telefoon etc.

•  Bij gedeeltelijke belaste omzet voorheffing cumulatief uitrekenen.
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•  Houd ook rekening met ICP en ICL, zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/

zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/specifieke_situaties_kleineondernemersregeling

De Belastingdienst wordt steeds feller op suppletieaangiften, dus beter de btw aangiften zo goed mogelijk te doen. Je kunt 

mij ook altijd vragen de btw aangifte van het laatste kwartaal te verzorgen, wanneer ik je btw aangiften niet verzorg, maar 

graag voor het einde van het jaar, i.v.m. drukte in januari.

Wijzigingen en aandachtspunten m.b.t. 2015

•  Afkoop levenslooptegoed kan in 2015 tegen 80% http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/

belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2015/veranderingen_2015/u_kunt_uw_levensloopregeling_

voordelig_afkopen.

•  Per 1 januari 2015 zijn de telecom, omroep- en elektronische diensten altijd btw-belast in het land waar de EU 

particuliere klant woont. Hiervoor kun je gebruik maken van de MOSS regeling, zodat je het in 1 land kunt aangeven. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_

buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/btw_berekenen_bij_diensten/wijziging_in_digitale_

diensten_vanaf_2015/eu_btw_melding_doen_met_moss

•  Als je in 2015 je huis gefinancierd hebt met een lening van een familielid, van bv of van een buitenlandse bank, geef 

die lening door aan de Belastingdienst, want anders heb je geen recht op renteaftrek op die lening. Je kunt de vereiste 

informatie verstrekken met Opgaaf lening eigen woning (online formulier). http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/

connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/opgaaf_lening_eigen_woning Met dit formulier 

kan een nieuwe eigenwoninglening worden doorgegeven of een eerder doorgegeven lening worden gewijzigd of 

ingetrokken. 

•  De privébijtelling auto’s wijzigt, maar ook de wegenbelasting verandert in 2016. Als je in 2015 nog een hybride of 

elektrische auto koopt heb je aanmerkelijk meer voordeel, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-

auto-en-motor/inhoud/voorgenomen-wijzigingen-autobelastingen-2017-2020 De tarieven gaan wijzigen, maar blijven 

hetzelfde 60 maanden na eerste tenaamstelling. 

•  Afgeschafte kindregelingen in 2015:

 -  Ouderschapsverlofkorting : Ouderschapsverlof zelf bestaat nog wel, alleen geen fiscaal voordeel niet meer.

 -  Aftrek levensonderhoud voor kinderen (kinderalimentatie o.a.)

 -  Alleenstaande ouderkorting

 In plaats van deze kindregelingen is er extra kindgebonden budget. Aanvulling op het minimuminkomen voor 

alleenstaande ouders. Voor lagere inkomens komt hiervoor ook extra kindgebonden budget. (Kindregelingen die dan 

nog bestaan: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting).

•  Verdere afbouw uitbetaling heffingskorting bij minstverdiende partner (aanrechtpremie).
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Wijzigingen en aandachtspunten 2016

•  VAR wordt vervangen door beoordeelde overeenkomsten per 1 april 2016, tot die datum is de VAR nog geldig 

(als de wet doorgaat), zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/

ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/

komende_nieuwe_wet_en_regelgeving_in_2015_overgangsregeling. Deze modelovereenkomsten worden per 

sector opgesteld en op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. ZZP’ers en bedrijven kunnen de contracten 

downloaden, invullen en (her)gebruiken. Naast de modelovereenkomsten is het voor de opdrachtgever ook mogelijk 

om voor alle opdrachtnemers tegelijk eigen overeenkomst op te stellen voor soortgelijk werk. Na goedkeuring door de 

Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken. De implementatieperiode loopt tot 1 januari 2017.

 De hamvraag is: is er sprake van een dienstverband of niet? Als het dienstverband is, dan is de opdrachtgever 

verantwoordelijk voor afdracht loonheffingen, sociale premies etc. De overeenkomsten gaan per opdrachtgever, is niet 

verplicht, maar deze geeft zekerheid. Het maakt de opdrachtgever mede verantwoordelijk.

•  vrijstelling spaarloonregeling vervalt: per 1 januari 2016 moet dit geblokkeerd spaartegoed opgegeven worden in box 3.


