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Omdat er komend jaar niet veel fiscale wijzigingen voor de inkomstenbelasting zijn, heb 
ik wat extra aandachtspunten/tips opgesteld. Uiteraard kunnen er geen rechten aan 
worden ontleend. Lees alles goed door, want ik denk dat je er wat aan kunt hebben.

Advies is altijd de actualiteit bij te houden en natuurlijk denk ik graag met je mee. Ik ben 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. De fiscalist op wie ik terug kan 
vallen is Wim van Gessel, zie http://www.omniumfiscaaladvies.nl/. Behalve dat hij deskundig is, heeft hij ook 
een scherp tarief. 

Aandachtspunten/tips:

Bank downloaden
Download meteen je bankbestanden van al je zakelijke bankrekeningen van 2016, in december t/m november 
2016 (en doe december 2016 begin januari 2017): zowel als pdf of Excel/CSV (waaruit het saldo blijkt, ter 
controle ingelezene) en als inleesbaar bestand (CAMT053 of txt). Deze bestanden zijn bij de meeste banken 
maar tot 16 maanden opvraagbaar. 
Je privérekeningafschriften moet je ook bewaren voor je administratie: die hoef ik niet aangeleverd te krijgen, 
maar download ze (evt. als Excel/CSV) zodat je ze bij een eventuele controle van de Belastingdienst kunt 
overleggen.

Neem een echt zakelijke rekening:
Van veel privé rekeningen van banken (die zakelijk geëtiketteerd zijn) zijn de inleesbare bankbestanden niet 
(meer) inleesbaar in Snelstart (CAMT053). 
Het kost wat meer over het algemeen, maar de kosten zijn aftrekbaar en altijd veel minder dan mijn extra uren 
die ik kwijt ben aan het handmatig boeken van de afschriften bij het niet kunnen inlezen van de bankbestanden.

KIA kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Grens kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is E 2.300, dus alle investeringen (aankopen boven E 450, niet op 
oa software, auto’s, maar wel bijv. op huisstijl) 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% 
belasting bij benadering.
Wacht met verkoop van 2012 investeringen waarvoor je eerder KIA hebt gehad tot begin 2017 als dat mogelijk 
is, om desinvesteringsbijtelling te voorkomen (Als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin 
van het kalenderjaar waarin je de investering deed én de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is 
dan € 2.300.).

Scannen bonnetjes (zodat ze niet vervagen)
Scan alle bonnetjes van 2016 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.

KM OV of privévoertuig (ook fiets)
Houd je zakelijke km goed bij als je geen bedrijfsauto, bedrijfsmotor, bedrijfsscooter of bedrijfsfiets hebt: dit zijn 
de enige aftrekbare kosten voor je vervoer tegen 19 ct per km. (Ook parkeerkosten zijn niet aftrekbaar.) Van OV 
kun je of de werkelijke kosten (en 6% btw eruit halen) of de km opvoeren. 

Let op bol.com 
Als je niet bij hun gekocht hebt, maar via een externe verkoper, dan kun je de facturen niet downloaden (ook al 
staat het bij “facturen” in je account wat eigenlijk meer orders zijn). De factuur zit meestal bij verzending van 
de goederen (en die heb je nodig om btw terug te vragen).
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Alle digitale facturen downloaden
Met name telefoonrekeningen, anders kun je de de btw ook niet terug vragen.

Tenaamstelling factuur voor teruggave btw
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.) 

Maar voor brandstof (ook ingeval de auto privé gereden wordt en de btw gedeeltelijk terug gevraagd wordt) 
geldt een bijzonder regeling: 
Brandstof die niet via de zakelijke pas betaald worden, daarvan is de btw niet verrekenbaar. 
Dat betekent dus factuur op naam van de zaak en betalen met de zakelijke bankrekening, tankpas of (zakelijke) 
creditcard. Vervolgens worden voor de IB de kosten naar privé overgeheveld en voor de BTW vindt een 
correctie plaats naar de verhouding privé kilometers / totale kilometers of een forfait. (Zie verder hieronder 
toelichting hierop)

Factuureisen
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

Factuurnummers: opvolgend, bij voorkeur zonder letters en streepje i.v.m. betere en snellere verwerking in 
Snelstart.
 
BTW terugvragen ander EU land: beter laten verleggen
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.

BTW/ICP aangiften altijd direct downloaden na versturen
Je kunt ze naderhand niet meer opvragen in je ondernemersomgeving helaas. Alleen telefonisch of schriftelijk 
bij de Belastingdienst, maar dat duurt weken.

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 2016 in januari 
2017 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 en let erop dat wat je in q1, q2 en q3 heb terug ontvangen, dan ook weer 

moet betalen. (De KOR wordt weer bij je inkomsten geteld)
• Bijtelling privé gebruik zakelijke auto, telefoon etc.
• Bij gedeeltelijke belaste omzet voorheffing cumulatief uitrekenen (voor percentage onbelaste omzet t.o.v. 

totale omzet kun je de voorbelasting niet aftrekken)
• 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

Je kunt mij ook vragen de btw aangifte van het laatste kwartaal te verzorgen, wanneer ik je btw aangiften niet 
verzorg.
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Betaling aan niet bedrijf
Als je een betaling aan een niet bedrijf doet, dus een willekeurige derde (iemand zonder btw nummer), vraag 
dan om kopie id (die je niet mag bewaren daarna) en noteer NAW: deze moet je namelijk opgegeven via 
zogenaamd IB47 formulier, betaling aan willekeurige derde (opvragen bij Belastingdienst), zie: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/
uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden2

Zorg dat je zakelijk en privé goed scheidt
Wanneer je een privéuitgave doet met je zakelijke rekening, betaal die dan weer terug vanuit je privé rekening 
en visa versa.

Benoem inkomende facturen goed, ook in Moneybird
Dat is handiger bij het downloaden, bij voorkeur: leveranciersnaam (spatie) factuurnummer en er is eenvoudig 
een inzichtelijk en overzichtelijk inkoopboek van te downloaden.

Contante ontvangsten: kasboek bijhouden!
Wanneer je contante betalingen ontvangt, dan moet je een kasboek bijhouden. Dat houdt in dat je behalve de 
inkomsten en en evt. uitgaven ook de telling doet: dus sluit het werkelijke geldbedrag aan met het kasboek? 
Er is een Excel blad voor wat ingelezen kan worden in Snelstart, zie http://www.sforsoftware.nl/blog/excel-
kasboek-voor-snelstart Laat me weten wanneer je hier mee wilt werken, dan kijken we hoe het handigst dit op 
te pakken.

Toelichting op auto die privé of zakelijk kan zijn voor BTW (en voor de IB)
Is de auto in privé voor de BTW, dan kan alle BTW (benzine en onderhoud) worden teruggevraagd (mits betaald 
via de zakelijke bankrekening, zie hierboven).
Alle BTW op benzine en onderhoud kan worden teruggevraagd gedurende het jaar (mits natuurlijk betaald met 
de zakelijke bankpas) en aan het einde van het jaar vindt dan een correctie plaats ter grootte van:
• 1,5% forfaitair of
• In de verhouding privé/totale kilometers.
Woon-werkverkeer wordt voor de BTW als privé aangemerkt.
Dus dat pakt ongunstig uit als er veel woon-werkverkeer is.

Is de auto ondernemingsvermogen voor de BTW, dan kan wederom alle BTW (ook de aanschaf BTW) worden 
teruggevraagd en dient er in het geval van een met BTW aangeschafte auto 2,7% worden gecorrigeerd en de 
overige gevallen 1,5% (auto langer dan vijf jaar in gebruik van je bedrijf of zonder BTW gekocht) voor het privé 
gebruik.

Voor de toepassing van de Inkomstenbelasting zijn alle woon-werkkilometers zakelijk, inclusief de ritten om 
thuis te lunchen, i.t.t. de Omzetbelasting dus.

Urenadministratie
Maak je urenadministratie compleet, zeker als je naast je bedrijf nog een baan hebt en wanneer niet duidelijk is 
dat je een bron van inkomen uit je bedrijf haalt, dus (nog) niet veel winst hebt. 
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 van je baan.

Hypotheekrente vooruit betalen
Als je verwacht minder inkomen te verdienen in 2017 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 2017, is in 2016 volledig aftrekbaar.
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Voorlopige aanslag
• De Belastingdienst legt steeds vaker voorlopige aanslagen op, gebaseerd op de winst van 2 jaar eerder. Het 

prettige is dat je dan minder of geen belastingrente betaalt bij inkomstenbelasting 2016.
• Wanneer je geen voorlopige aanslag hebt gehad, of deze naar verwachting niet klopt, dan kun je hem 

aanvragen/bijstellen. Ik verzorg het ook graag voor je (reken ik twee uur voor).

Zorgtoeslag
Om geen zorgtoeslag mis te lopen als je verwacht nabij de inkomensgrens te zitten: alleenstaande € 27.857 in 
2017 (€ 27.012 in 2016), toeslagpartners € 35.116 in 2017 (€ 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 bericht 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.

Periodieke giften
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_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften
Periodieke giften zijn fiscaal voordelig, omdat er dan geen drempel is: de gift is direct aftrekbaar van het 
inkomen.

Middelen
Bij sterk wisselende inkomsten kan middelen belastingvoordeel opleveren. Ik kan het in KBP berekenen en het 
verzoek opstellen. Geef mij aan wanneer je denkt ervoor in aanmerking te komen.

Studiekosten
Studie zijn alleen aftrekbaar:
• als ondernemerskosten wanneer deze vakinhoudelijk zijn en niet algemeen vormend
• in IB als scholingskosten, als het een opleiding is, dus geen cursus, met een drempel en let op, dit kan alleen 

nog in 2016 en 2017. In 2018 komen er mogelijk scholingsvouchers voor een gerichte doelgroep, maar dat is 
nog niet zeker.

Kosten mbt AOV lijfrente
Zijn niet aftrekbaar, dus bemiddelingskosten, “onderhoudskosten” etc, zeker niet als bedrijfskosten, maar ook 
niet als kosten voor inkomensvoorziening.

Wijzigingen en aandachtspunten m.b.t. 2016

Als je in 2016 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 

De privébijtelling auto’s wijzigt
Ook de wegenbelasting verandert in 2017. Als je in 2016 nog een hybride of elektrische auto koopt heb je 
aanmerkelijk minder bijtelling, maar als je een milieuvervuilender auto wilt kopen, kun je beter wachten 
tot 2017, gezien het algemene bijtellingspercentage naar beneden gaat van 25% naar 22%, 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. 
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Zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar nog aanschaffen
Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeft je niet op te geven in 
box 3. Ben je van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat je deze aanschaf uiterlijk 31 
december hebt gedaan en betaald. 

Los kleine schulden af voor peildatum 1 januari 2017
Doordat deze schulden namelijk de heffingsgrondslag van box 3 verminderen moet eerst een drempel van 
€ 3000 per partner zijn overschreden (bedrag 2016). Bovendien is de rente op deze kredieten niet aftrekbaar. 
Belastingaanslagen mogen niet als schuld worden aangemerkt voor box 3 dus die betalen vóór 1 januari 2017. 
Zo voorkomt je  dat je over deze bedragen box 3 heffing moet afdragen.

Los eigenwoningschuld af 
Het kan in bepaalde gevallen voordelig zijn om je eigenwoningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Bijvoorbeeld 
nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een vrij hoge rente en belast vermogen in box 3 dat je kunt 
missen? Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat je netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen 
waarschijnlijk voordelig. Informeer in dat geval hoeveel je boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% 
van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. 

Gooi oude administratie weg 
In beginsel je administratie over 2009 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2016. De wettelijke 
bewaartermijn voor de administratie is zeven jaar. Het begrip administratie is ruim. De Belastigndienst ziet alle 
gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing als onderdeel van de administratie. Daarbij valt 
te denken aan je agenda’s, de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en 
facturen van crediteuren en debiteuren. Uiteraard bewaar je de documenten die je nog nodig denkt te hebben, 
zoals pensioen- en lijfrentepolissen.

Download je agenda van 2016
Je (zakelijke) agenda hoort ook bij je administratie: wanneer deze digitaal is, bijv. in Google, pdf hem dan voor 
heel 2016. 

Vrijstelling spaarloonregeling is vervallen per 1 januari 2016
Dit geblokkeerd spaartegoed moet opgegeven worden in box 3.

Schenkingsvrijstelling 2016
In de jaren voor 2010 was het bedrag van de schenkingsvrijstelling maar ongeveer de helft van het huidige 
bedrag. Om die reden kan vanaf 2010 nogmaals een beroep op de verhoogde vrijstelling worden gedaan tot 
een bedrag van € 27.570 (bedrag 2016). Is hiervan tot en met 2016 geen gebruik gemaakt, dan bedraagt de 
vrijstelling vanaf 2017 nog maar € 27.517. Is echter in de jaren 2015 of 2016 wel een beroep hierop gedaan, dan 
kan in 2017 of 2018 nog gebruik worden gemaakt van een vrijstelling van € 46.984. Ga naar een notaris voor 
een advies als dit bij je speelt.

Wijzigingen en aandachtspunten 2017

Schenken voor de eigen woning wordt verhoogd naar E 100.000
(eenmalig, je kunt hier geen gebruik van maken wanneer je in 2010 t/m 2014 hier al een keer gebruik van hebt 
gemaakt) Ga naar een notaris voor een advies als dit bij je speelt.

Btw op deze oninbare vordering terugvragen wordt sterk vereenvoudigd
Met ingang van 2017 kun je deze btw terugvragen via de btw-aangifte. Dit kan zodra de factuur één jaar nadat 
het bedrag opeisbaar is geworden en nog niet is betaald. Het kan als negatief bedrag in rubriek 1a 1b verwerkt 
worden.  
Het geldt overigens ook voor niet betaalde facturen. Wanneer je die niet binnen een jaar betaald hebt, dan moet 
je ook de voorheffing terugbetalen. Deze verwerk je in als negatieve voorheffing.
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Voor bestaande openstaande vorderingen/schulden is er een overgangsperiode:
Voor deze vorderingen begint op 1 januari 2017 de 1-jaarstermijn te lopen. Dit geldt ook voor nog niet betaalde 
crediteuren. Onder de huidige wetgeving is de al geclaimde btw bij niet-betaling na 2 jaar weer verschuldigd. 
Vanwege de wijziging van de 2-jaarstermijn naar de 1-jaarstermijn voor niet betaalde crediteuren, worden 
echter de posten die al opeisbaar waren in 2015 en op 1 januari 2017 nog niet zijn betaald, geacht al op 1 
januari 2016 opeisbaar te zijn geworden. Hiermee wordt een btw-lek voorkomen.

Ondanks dat het terugvragen van btw vanaf 2017 eenvoudiger wordt, kun je niet wachten met het terugvragen 
van btw op debiteuren die nu al oninbaar zijn. Deze btw moet je namelijk terug vragen binnen één maand na 
afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen. Dien daarom dit jaar nog het 
vereiste aparte schriftelijke verzoek in.

Wet DBA
Overgangsperiode verlengd tot 1 januari 2018, dus hij is niet uitgesteld. Hoewel het allemaal nog onduidelijk is, 
moet je kritisch blijven kijken naar de aard van de arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever

Nieuwe tarieven in box 3
Met ingang van 1 januari 2017 verandert het uiterlijk van box 3. Het vaste forfaitaire rendement van 4% wordt 
vervangen door drie schijven met jaarlijkse veranderende rendementen. Voor de peildatum 1 januari 2017 zijn 
deze als volgt vastgesteld:

Schijf Grondslag Fictief rendement Effectieve belastingdruk
  (na aftrek heffingsvrij vermogen)
1 € 25.000 - € 100.000 2,87% 0,86%
2 € 100.000 - € 1.000.000 4,60% 1,38%
3 Vanaf € 1.000.000 5,39% 1,62%
 Tot € 25.000 Vrijgesteld

Het fictief rendement was tot 2017 4% (en het tarief 30%, wat niet wijzigt, dus was de effectieve belastingdruk 
1,2%.) Het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag dat vrijgesteld is van belasting) wordt verhoogd naar 
€ 25.000 per persoon per 1-1-2017 (in 2016 € 24.437)

Bijtelling privégebruik zakelijke auto’s
Nieuwe CO2-uitstootgrenzen: de zeven bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak 
worden met ingang van 1 januari 2017 teruggebracht naar drie categorieën (4%, 22% en 35%). 

CO2-grenzen  Bijtelling ‘16  Bijtelling ‘17 
 0 g/km  4%  4%
 1 -50 g/km  15%  22%
 51 - 106 g/km  21%  22%
  > 106 g/km  25%  22% 

Vanaf 2017 meer aftrek algemene kosten
Het aftrekpercentage van gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters (niet voor de vennoot-
schapsbelasting) gaat met ingang van 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. Dit betekent dat deze kosten vanaf 
2017 voor 6,5% meer aftrekbaar zijn dan in 2016.
Het gaat om de volgende in aftrek beperkt kosten en lasten die verband houden met:
• Voedsel, drank en genotmiddelen,
• Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, en
• Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.
 
Bronnen: Belastingdienst, DRV Accountants @ Adviseurs, NBA, vanderlaangroep, PWC
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Debet en Credit hebben even tijd voor elkaar.


