
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemer en onderneming 
Houd met het einde van het jaar rekening met uw fiscale 
regelingen. Bijgaand vast een paar kleine tips: 

Kunt u een voorziening vormen ? 

Weet u redelijk zeker dat u in 2020 bepaalde (grote) 
uitgaven moet doen? Dan kunt u misschien uw winst over 
2019 al verlagen door een voorziening te vormen. Een 
voorziening mag u alleen vormen voor toekomstige 
uitgaven, als die worden veroorzaak door feiten en 
omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2019 of 
eerder. De toekomstige uitgaven moeten bovendien ook 
toe te rekenen zijn aan deze jaren.  

Stel altijd een goede leningsovereenkomst op 

De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht 
voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet 
op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening 
onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als 
geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de 
schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is 
sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op 
die lening niet aftrekbaar van de winst.  

Bepaal de rechtsvorm van uw onderneming 

Bij ondernemers voor de inkomstenbelasting, is de 
winst effectief belast tegen maximaal 44,51%. Drijft 
u uw onderneming via een bv, dan bedraagt de 
gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelasting-
druk maximaal 43,75%. Over het loon dat u van uw bv 
ontvangt, betaalt u wel maximaal 51,75% 
inkomstenbelasting. Daardoor is de totale belastingdruk in 
een bv vaak hoger dan voor ondernemers in de 
inkomstenbelasting. Bepaal dus goed welke rechtsvorm 
voor u voordeliger is. 

Vraag uw EU-btw over 2019 terug 

U kunt btw op uit EU-lidstaten ontvangen en facturen 
terugvragen via een ‘portal’ van de belastingdienst. Voor 
btw over 2019 moet u dit verzoek voor 1 oktober 2020 
(laten) doen. 

Controleer uw voorlopige aanslag  

In vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de 
rente die u de Belastingdienst moet betalen erg hoog; 
voor de inkomstenbelasting 4% en voor de 
vennootschapsbelasting zelfs 8%. U moet dus kritisch zijn 
op uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf.  

Dga, werkgever en werknemer 

Werkkostenregeling 

Als u uw werknemer iets vergoedt of verstrekt, horen die 

vergoedingen en verstrekkingen tot het belaste loon. 
Binnen de werkkostenregeling is het mogelijk om deze 
vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij te doen.  

Tip! Met ingang van 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte 
verhoogd tot 1,7%.  

De Belastingdienst past een doelmatigheidsmarge toe: 
vergoedingen en verstrekkingen tot maximaal € 2.400 per 
persoon per jaar worden sowieso als gebruikelijk gezien. 
Als de vrije ruimte dit toelaat, kunt u hier dus sowieso 
vanuit gaan. 

Dividend in plaats van loon 

Drijft u uw onderneming via een bv, en wilt u dit jaar 
uzelf nog een bonus uitkeren? Door dividend uit te keren 
in plaats van een bonus, kunt u belasting besparen. Voor 
het uitbetalen van dividend moeten wel een balanstest en 
een uitkeringstoets worden gedaan.  
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Meer tips? Vraag naar onze brochure 

of vraag een persoonlijk advies. 
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Let op! Het uitkeren van dividend wordt in 2020 
zwaarder belast. Het tarief over dividend wordt in 2020 
namelijk verhoogd van 25% naar 26,25%.  

Prive 

Bespaar belasting in box 3: verlaag de grondslag 

Bent u van plan om binnenkort grote uitgaven te doen, 
probeer deze dan nog in 2019 te doen in plaats van in 

2020.  

Tip! Moet u nog een belastingaanslag betalen? U kunt 
deze beter voor het eind van het jaar betalen zodat het 
geld niet meer tot uw vermogen behoort. 

Laat uw testament (regelmatig) controleren 

Wetten worden gewijzigd, u heeft mogelijk een gewijzigde 
persoonlijke situatie en misschien zelfs nieuwe wensen. 
Daarom doet u er goed aan om uw testament 

(regelmatig) te laten controleren. 

Laat uw huwelijksvoorwaarden controleren 

Door de jaren zijn de wetten gewijzigd en misschien ook 
uw persoonlijke situatie en wensen. Laat daarom uw 
huwelijksvoorwaarden (regelmatig) controleren en, indien 
nodig, aanpassen. 

Heeft u huwelijksvoorwaarden met een periodiek 
verrekenbeding? Dan is het heel belangrijk dat u deze 

voorwaarden steeds nakomt. U moet dus de inkomsten 
periodiek verrekenen. Als u dit niet doet, dan kan dat 
grote nadelige gevolgen hebben. Mocht het huwelijk dan 
namelijk onverhoopt eindigen, dan wordt afgerekend alsof 
er sprake was van een gemeenschap van goederen. 

 


