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Voorwoord

Doordat op Prinsjesdag 2017 nog geen nieuw kabinet was gevormd, brengt het Belasting-
plan 2018 in het algemeen geen ingrijpende wijzigingen in ons belastingstelsel aan. Dit zal 
anders zijn als de plannen die zijn opgenomen in het onlangs gepresenteerde regeerakkoord 
van het nieuwe kabinet verwezenlijkt gaan worden.
Toch worden er fiscale regels gewijzigd waar u kennis van moet hebben. Denk bijvoorbeeld 
maar aan de wijzigingen op het terrein van het aangaan of wijzigen van huwelijkse voor-
waarden. Voorts worden er diverse andere wijzigingen voorgesteld die specifieke doelgroepen 
aangaan. En voor sommige van deze onderwerpen kunt (en moet) u nu al in actie komen.

Uiteraard volgen wij het Belastingplan op de voet. Ook dit jaar is het weer de vraag welke 
zaken u nog in 2017 moet gaan regelen. Hierbij denken we natuurlijk aan zaken die u nog in 
2017 een fiscaal voordeel kunnen opleveren. Daarvoor zijn deze Fiscale eindejaarstips bedoeld.

In deze nieuwe Fiscale eindejaarstips treft u meer dan 100 tips aan die u dit jaar nog 
zou kunnen opvolgen.

Bij deze tips houden we uiteraard rekening met het Belastingplan 2018 zoals dat op Prinsjes-
dag is gepubliceerd. Dit pakket wordt behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Hierbij 
kunnen nog wijzigingen optreden die het noodzakelijk maken dat u daar nog dit jaar op 
moet reageren.

Van inhoudelijke wijzigingen van het Belastingpakket 2018 houden wij u op de hoogte  
via onze website bdo.nl/belastingplan en uiteraard onze e-mailnieuwsbrief (u kunt zich 
abonneren via bdo.nl).

Wij wensen u veel fiscaal voordeel met deze Fiscale eindejaarstips. Indien u meer informatie 
wilt, of een advies op maat, kunt u uiteraard contact opnemen met uw BDO-adviseur.  
Wij staan u graag met raad en daad bij.

Met vriendelijke groet,
BDO Belastingadvies
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1 Ondernemers en ondernemingen

Ondernemers - algemeen

1   De BV, wel of niet iets voor u?
De rechtsvorm waarin uw onderneming gedreven wordt, is uitermate bepalend voor de 
belastingdruk op de winst en de liquiditeit. Zo is een IB-ondernemer maximaal 44,72% 
inkomstenbelasting verschuldigd over de winst. Wel kan gebruik gemaakt worden van 
verschillende ondernemersaftrekken. Ondernemers in de BV zijn 20%-25% vennootschaps- 
belasting verschuldigd. Over de winst na vennootschapsbelasting is in de toekomst nog 25% 
inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) verschuldigd. De gecombineerde belastingdruk bedraagt 
dan 40% tot 43,75%. Wel dient een (gebruikelijk) loon in aanmerking genomen te worden 
dat maximaal belast is tegen 52%. Wat de belastingdruk in uw situatie is, hangt dus af van 
de hoogte van het loon en de winst. Bent u IB-ondernemer en maakt u meer dan € 100.000 
winst, dan kan het profijtelijk zijn om te beoordelen of uw onderneming in de BV omgezet 
moet worden. Andersom kan het voor dga’s met vennootschappen die structureel minder winst 
genereren de moeite waard zijn om terug te keren naar de inkomstenbelasting.

2   Man-vrouwmaatschap; belasting besparen door winst te delen
Hebt u een echtgenoot of partner? Dan kan het voordelig zijn om samen de onderneming 
te gaan drijven. De winst wordt dan verdeeld over u en uw echtgenoot/partner waardoor  
u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten.

3   Let op privéopnames bij ondernemen samen met familie in een  
   personenvennootschap
Onderneemt u samen met uw partner of kind in een personenvennootschap (VOF of maat- 
schap)? Ja? Let dan op de privéopnames. Ons hoogste rechtscollege heeft in 2016 een arrest 
gewezen over een situatie waarin ouders samen met hun zoon in een maatschap hun onder- 
neming dreven, waarbij de privéopnames van de zoon zo hoog waren opgelopen dat hij deze 
niet meer kon terugbetalen. De medematen, de ouders, leden daardoor verlies. Het verlies 
was bij de ouders echter niet aftrekbaar omdat zij om persoonlijke redenen het risico hadden 
aanvaard dat de zoon het geld niet zou terugbetalen. Voorkom deze pijnlijke situaties.

LET 
OP!

U kunt de winst niet naar willekeur toedelen. Er is een  
zakelijke onderbouwing nodig voor de winstsplitsing.
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4   Ondersteun uw ondernemende kind; schenken,  
   lenen, borg staan of toch maar samen ondernemen
Onderneemt uw kind en wilt u hem of haar financieel helpen, 
dan bestaan daarvoor veel mogelijkheden. Zo kunt u geld 
schenken, geld lenen of borg gaan staan voor een lening van 
uw kind. Geld lenen of borg staan heeft als risico dat een 
eventueel verlies mogelijk niet aftrekbaar is op grond van de 
zogenoemde onzakelijke leningenleer. Dit blijkt ook weer uit 
diverse rechtelijke uitspraken in 2017. Dat is zuur, want het 
geld is echt weg. Een andere optie is in dat geval om 
bijvoorbeeld commandiet te worden in een commanditaire 
vennootschap samen met de (BV) van uw kind. Of om aan- 
deelhouder te worden in de BV van uw kind. Verliezen zijn 
dan wel – onder voorwaarden – aftrekbaar. U deelt uw 
verlies dan met de fiscus.

5   Maak gebruik van de investeringsaftrekken
Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 55%. 
Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek 
op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Zorg wel dat u tijdig de 
formaliteiten regelt, want dat luistert erg nauw bij deze rege- 
lingen. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesterings- 
aftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor 
meer liquiditeit voor uw onderneming.

6   Uitstellen desinvesteringen in verband met  
   desinvesteringsbijtelling
De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst 
van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaats- 
vinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor eerder 
een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht 
(drempel € 2.300). Deze vervreemding wordt een desinvestering 
genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als 
de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van 
het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. 
Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties 
dat gelijk te stellen is met een verkoop. In bepaalde gevallen 

kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit 
te stellen tot 2018.

7   Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden  
   of bedrijfsmiddelen af
Als er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde 
hebben, kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed 
koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, 
voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost 
opleveren.

8   Maak uw onderneming inflatiebestendig door  
   een optimale voorraadwaardering
Bij het bepalen van de fiscale winst zijn er verschillende 
methoden om voorraden te waarderen. Een van de toegelaten 
systemen is het ijzeren voorraadsysteem. Dit waarderings-
systeem houdt kort gezegd in dat een voor de onderneming 
normale voorraad tegen de historische kostprijs gewaardeerd 
mag blijven. Dit heeft tot gevolg dat prijsstijgingen buiten 
de winst blijven. Inflatie heeft dan geen vat op uw onderne-
ming meer.

9   Zorg voor een onderbouwing van uw  
   herinvesteringsvoornemen
Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u 
de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De 
herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie 
jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar 
waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesterings-
voornemen aanwezig zijn om te investeren in:

 X  een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie 
inneemt in het ondernemingsvermogen; of

 X  bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden 
afgeschreven.

Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de 
directie van de onderneming. In een concern van vennoot-
schappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de 
concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het 
bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennoot-
schap met de HIR terecht komt. Het herinvesteringsvoornemen 
moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook 
aannemelijk gemaakt worden. Dit kan via zoekopdrachten, 
investeringsprogramma’s, etc. Zorg voor een duidelijke 
onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig 
nieuws is dat de Hoge Raad heeft beslist dat al geherinvesteerd 
is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden 
gewacht totdat het bedrijfsmiddel is geleverd.

10  Voorkom verdamping van verliezen
Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. 
Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Een verlies 
uit 2008 is dus nog maar tot en met 2017 verrekenbaar. 
Daarna verdampt het verlies. Uw BDO-adviseur kent verschil-
lende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. 
Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en 
het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in 
aanmerking mogen worden genomen.

11   Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige  
   verliesverrekening
Als u in 2017 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het 
weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag 
voor 2017 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts 
kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte 
een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 
80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast 
worden benut. Als u in 2016 nog fiscale winst had, ontvangt 
u eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus.

LET 
OP!

Het ijzeren voorraadsysteem is alleen  
toepasbaar op voorraden die soortgelijk  
of soortverwant zijn.
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12  Maak gebruik van specifieke regelingen voor  
   de startende ondernemer
Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke 
regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt 
onder andere een:

 X  soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie 
van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te 
kunnen benutten;

 X  verhoogde zelfstandigenaftrek;
 X  verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
 X  willekeurige afschrijving;
 X  lager gebruikelijk loon (start-ups).

13   Inbreng in personenvennootschap nog makkelijker
Op grond van goed koopmansgebruik is het niet langer 
noodzakelijk om (herwaarderings)winst te nemen bij inbreng 
van activa in een personenvennootschap tegen de waarde in 
het economische verkeer, indien en voor zover de ondernemer 
een belang bij het activum behoudt, aldus de Hoge Raad. 
Daarmee is de Hoge Raad teruggekomen op een arrest uit de 
jaren 60 van de vorige eeuw. Het is nu makkelijker geworden 
om een onderneming in een samenwerkingsverband in te 
brengen. Als herwaardering gewenst is (bijvoorbeeld in verband 
met verliesverdamping), kan echter nog steeds een beroep 
worden gedaan op het arrest uit de jaren 60. In 2016 is zelfs 
beslist dat ook een deel van de stille reserves kan worden 
voorbehouden en voor een deel kan worden afgerekend.  
Dat biedt perspectief voor een optimale bedrijfsoverdracht 
of optimale verliesverrekening. Bekijk of het voor u voordelig 
is om een personenvennootschap aan te gaan.

Ondernemingen – vennootschapsbelasting

14  BV of toch maar een andere rechtsvorm
De meest gebruikte rechtspersoon in het bedrijfsleven is de 
BV. Dat is vaak een goede keuze en een vertrouwde rechts-
vorm. Onbekend maakt echter onbemind. Vanuit juridisch 
en fiscaal perspectief is het soms flexibeler om gebruik te 
maken van een NV, een coöperatie of andere rechtsvorm. 
De coöperatie is een flexibel alternatief voor grote samen-
werkingsverbanden. Het in- en uitstappen is eenvoudig en 
de leden-lichamen kunnen ongeacht de omvang van hun 
belang in principe de deelnemingsvrijstelling benutten. 
Omzetten van de BV in een Stichting kan prettig zijn om een 
vermogen meer zelfstandig te laten fungeren. Van Stichting 
naar BV kan ook en daar gelden de omgekeerde argumenten. 
Ook een buitenlandse rechtspersoon kan voordeel opleveren, 
zeker als u op termijn van plan bent om naar het buitenland 
te verhuizen. Naar Nederlands recht opgerichte rechtsperso-
nen blijven namelijk altijd fiscaal verbonden met Nederland 
(zogenoemde oprichtingsfictie); een naar buitenlands recht 
opgerichte rechtspersoon heeft geen last van deze oprichtings-
ficties. Wel dient u rekening te houden met de spelregels die 
verbonden zijn aan deze buitenlandse rechtsvormen. BDO 
kan u helpen de beste ondernemingsvorm te kiezen.

15  Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV
Met ingang van 1 oktober 2012 bestaat de Flex-BV. Als u 
gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmoge-
lijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winst- 
rechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met 
verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende 
stemrechten), laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen 
door een fiscalist.

16  Maak optimaal gebruik van de fiscale  
   stimuleringsmaatregelen voor innovatie
De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u 
veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox en de 
afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O- 
regeling) en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf 
voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resul- 
taat te brengen. Met ingang van 1 januari 2017 is de S&O- 
afdrachtvermindering nog aantrekkelijker en zijn de regels voor 
de innovatiebox aangescherpt. Om gebruik te maken van de 
innovatiebox is voortaan altijd een S&O-verklaring noodzakelijk. 
Voor grote belastingplichtigen (belastingplichtigen die deel 
uitmaken van een concern met een netto-omzet van € 250 
miljoen in vijf jaar of € 37,5 miljoen innovatieboxvoordeel in 
vijf jaar) is aanvullend ook nog vereist dat er een octrooi (patent, 
kwekersrecht, medicijnvergunning, etc.) is (aangevraagd) of dat 
sprake is van programmatuur. Dit extra toegangsticket voor 
de innovatiebox levert de nodige aanvullende complexiteit op 
in de regeling. Daarnaast mogen minder voordelen aan de 
innovatiebox worden toegerekend als sprake is van uitbestede 
R&D-werkzaamheden. Bestaande afspraken moeten opnieuw 
worden bekeken. De nieuwe regels nopen tot een visie op het 
wel of niet aanvragen van patenten, etc. In het regeerakkoord is 
aangekondigd dat het kabinet voornemens is om het belasting- 
percentage van de innovatiebox per 1 januari 2018 te verhogen 
van 5% naar 7%. In dit kader is het goed om te beoordelen of 
kosten eventueel kunnen worden uitgesteld tot 2018 en op- 
brengsten (mits toegestaan onder goed koopmansgebruik) al in 
2017 in aanmerking te nemen. Uw BDO-adviseur helpt u hier 
graag bij.

17   Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal
In beginsel komen zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag  
van € 4.500 niet in aftrek. Bij aanwezigheid van één of meer 
werknemers wordt dit niet-aftrekbare bedrag vervangen door, 
kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale 
loonsom van meer dan € 1.100.000 wordt het niet-aftrekbare 
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bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen 
om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) 
niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer 
gemengde kosten in aftrek worden gebracht.

18  Maak uw beleggingsverliezen definitief  
   (en beleg in box 3 of de VBI)
Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, over- 
weeg dan om de verliezen definitief te maken door overdracht 
van de beleggingen aan privé of aan een familiale Vrijgestelde 
Beleggingsinstelling (VBI). De verliezen zijn dan aftrekbaar 
tegen 20%-25% en de toekomstige waardestijgingen van de 
beleggingen zijn dan vriendelijker belast.

19  Zorg voor een leningsovereenkomst
De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de 
onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn 
verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder 
zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een 
lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies 
op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment 
dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen 
dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is 
de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. 
Zorg dus voor een leningsovereenkomst en voor een onder- 
bouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan.

20  Let op bij borgstelling voor leningen van uw BV
Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw BV 
verstrekte lening, dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen 
bij uw BV. De bank kan u immers in privé aanspreken om de 
schuld, inclusief rente, te betalen als de BV hiertoe niet in staat 
is. Wij raden u aan een zakelijke borgstellingsprovisie bij uw 

BV in rekening te brengen om te voorkomen dat de fiscus dit 
(eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de 
borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de 
terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit 
overige werkzaamheden in box 1. De BV kan de vergoeding 
aftrekken. Daarnaast is het van belang dat de borgstelling op 
zichzelf zakelijk is. Belangrijk is hierbij dat u een borgstellings- 
overeenkomst met uw BV aangaat onder zakelijke voorwaar-
den. In sommige situaties zal dit echter niet altijd mogelijk 
zijn. Indien u op later moment wordt aangesproken als borg 
door de bank en de borgstelling is onzakelijk geweest, dan is 
het borgstellingsverlies fiscaal niet aftrekbaar. Raadpleeg uw 
BDO-adviseur voor meer informatie.

21  Lage rente; herzie de rente op de rekening-courant
De spaarrente is op dit moment zeer laag. Dat is voor spaarders 
niet prettig. Voor dga’s kan dit wel een voordeel opleveren. 
De spaarrente mag namelijk als uitgangspunt worden genomen 
voor de rente op de rekening-courant voor vennootschappen 
die het uitlenen van geld niet als hoofdbedrijfsactiviteit hebben. 
Dit heeft de Hoge Raad al bijna twintig jaar geleden beslist. 
Afhankelijk van het risico dient de spaarrente te worden ver- 
hoogd met een risico-opslag. De spaarrente blijft echter het 
uitgangspunt. Hoe lager de spaarrente, hoe lager de rente op 
de rekening-courant kan zijn. Beoordeel of in uw situatie de 
rente moet worden aangepast.

22  Zorg voor een verrekenprijsadministratie –  
   groepsdossier (‘master file’) en lokaal dossier  
   (‘local file’) en landenrapport (‘country-by- 
   country reporting’)
De voorwaarden van onderlinge rechtsverhoudingen tussen 
gelieerde lichamen mogen niet afwijken van de voorwaarden 
die in het economische verkeer tussen onafhankelijke partijen 
zouden zijn overeengekomen. De administratie dient gegevens 
te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen 
tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt dat 

er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen 
sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer 
door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. 
Indien deze informatie niet beschikbaar is in de administratie 
riskeert u omkering van de bewijslast indien de Belasting-
dienst de gehanteerde verrekenprijzen betwist.

Groepsdossier (‘master file’) en lokaal dossier (‘local file’): 
groepsopbrengsten > € 50 miljoen
Als een Nederlandse vennootschap onderdeel is van een 
(buitenlandse) groepsstructuur en de geconsolideerde omzet 
van de groep bedraagt € 50 miljoen of meer, dan gelden er 
additionele voorwaarden voor de huidige documentatiever-
plichting van het gehanteerde transfer pricingbeleid. In een 
dergelijk geval dient de vennootschap een groepsdossier en 
een lokaal dossier op te nemen in haar administratie. In het 
groepsdossier wordt het gehele transfer pricingbeleid binnen de  
groep onderbouwd/gedocumenteerd inclusief alle intragroep- 
transacties. In het lokale dossier worden enkel de intragroep- 
transacties van de Nederlandse vennootschap gedocumen-
teerd. Het groepsdossier en het lokaal dossier dienen in de 
administratie van de belastingplichtige te worden opgenomen 
binnen de termijn die is gesteld voor het indienen van de 
aangifte vennootschapsbelasting (vanaf 2016). Als onvol-
doende documentatie aanwezig is kan de Belastingdienst 
besluiten boetes op te leggen en u kunt te maken krijgen 
met een verzwaring van bewijslast met betrekking tot de 
gehanteerde verrekenprijzen. We raden dan ook aan om na 
te gaan of deze maatregel gevolgen heeft voor uw groep.

Landenrapport (‘country-by-country reporting’):  
groepsopbrengsten > € 750 miljoen
Als gevolg van de implementatie van actiepunt 13 van het 
OESO-project Base Erosion and Profit Shifting gelden voor 
‘multinationale groepen’ voor boekjaren die aanvangen op of 
na 1 januari 2016 nieuwe gestandaardiseerde documentatie- 
verplichtingen ten aanzien van de verrekenprijzen die zij binnen 

LET 
OP!

Bij het omzetten naar een VBI-structuur  
kan sprake zijn van afrekening in box 2. 
Raadpleeg daarom altijd uw BDO-adviseur.
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het concern hanteren (country-by-country reporting, CbC). 
Op grond van deze documentatieverplichtingen verstrekken 
‘rapporterende entiteiten’ een landenrapport over de multi- 
nationale groep aan de Belastingdienst in het land waarin zij  
fiscaal zijn gevestigd. Het landenrapport wordt vervolgens 
automatisch uitgewisseld. Als multinationale groepen worden 
aangemerkt groepen met geconsolideerde groepsopbrengsten 
van ten minste € 750 miljoen. Het opbrengstencriterium wordt 
getest op basis van de geconsolideerde groepsopbrengsten in 
het fiscale jaar voorafgaand aan het jaar van de CbC-rapportage.
De rapportage moet zowel de wereldwijde winstverdeling 
bevatten alsmede de betaalde winstbelastingen, inclusief 
bronbelastingen, in landen waar de groep actief is. De CbC- 
rapportage dient binnen twaalf maanden na het einde van het 
boekjaar van de groep te worden verstrekt. Dit betekent dat 
het landenrapport over 2016 uiterlijk op 31 december 2017 
dient te worden aangeleverd door de rapporterende entiteit. 
Is de rapporterende entiteit niet in Nederland gevestigd, dan 
dient door alle Nederlandse groepsmaatschappijen die onder- 
deel uitmaken van deze multinationale groep voor het boek- 
jaar 2017 uiterlijk 31 december 2017 bij de Belastingdienst 
in Nederland te worden genotificeerd wie de rapporterende 
entiteit is en in welk land zij gevestigd is (voor boekjaar 2016 
was deze notificatiedeadline 1 september 2017).

Ingeval dat de rapporterende entiteit is gevestigd in een land 
waar de CbC-wetgeving niet tijdig is geïmplementeerd, kan 
niet worden voldaan aan de documentatieverplichting en 
zullen groepsmaatschappijen terug moeten vallen op local 
filing. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 kunnen 
landen ervoor kiezen om toe te staan dat het landenrapport 
vrijwillig door de rapporterende entiteit wordt ingediend. De 
Nederlandse groepsentiteiten zijn dan, mits voldaan aan enkele 
andere voorwaarden, niet langer verplicht om het landen-
rapport te verstrekken aan de Nederlandse Belastingdienst.

23  Verzoek om toepassing van de regeling voor  
   functionele valuta
De aangifte vennootschapsbelasting wordt normaal gesproken 
gedaan in euro’s. Als de vennootschap haar jaarrekening 
opmaakt in een andere functionele valuta, is het in principe 
mogelijk om ook in die valuta aangifte te doen. Het voordeel is 
dat valutaresultaten niet meer van invloed zijn op de in 
Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting. Om met 
ingang van 2018 gebruik te maken van de regeling voor 
functionele valuta moet u vóór 1 januari 2018 een verzoek 
indienen bij de Belastingdienst. Een keuze voor de regeling 
voor functionele valuta geldt in beginsel voor een periode 
van tien jaar.

24  Benut uw houdsterverliezen
Als een vennootschap in een jaar fiscaal verlies lijdt, kan dit 
normaal gesproken worden verrekend met de winst van het 
voorgaande jaar en de toekomstige winsten in de negen 
volgende jaren. De houdsterverliesregeling beperkt deze verlies- 
verrekeningsmogelijkheden voor houdster- en financierings- 
maatschappijen. Met de nodige planning zijn uw houdster-
verliezen echter alsnog te benutten. Raadpleeg hiervoor uw 
BDO-adviseur.

25  Ben kritisch op een paraplukrediet
Een aantal jaar geleden heeft de Hoge Raad beslist dat een 
betaling uit hoofde van een paraplukrediet niet aftrekbaar is. 
In de procedure was sprake van een concern dat circa € 110 
miljoen had geleend van een bankconsortium. Alle groeps-
maatschappijen waren hoofdelijk aansprakelijk. Eén van de 
groepsmaatschappijen werd aangesproken voor ruim € 5 
miljoen en wilde dit bedrag ten laste van de winst brengen. 
Dit mocht niet van de Hoge Raad, omdat de hoofdelijke 
aansprakelijkheid niet voortvloeide uit haar eigen onderne-
ming, maar voortvloeide uit het feit dat zij behoorde tot een 
concern met een gezamenlijke aandeelhouder. Zelfstandig 
had de groepsmaatschappij zich nooit garant gesteld (kunnen 

stellen) voor een bedrag van € 110 miljoen. De aansprakelijk-
heid speelde in de aandeelhouderssfeer.
Hoewel de omvang van de geldlening in de casus voor de 
Hoge Raad fors was, is feitelijk sprake van een alledaagse 
situatie. Een concern, inclusief dga, staat garant/borg voor 
een krediet.
Houd er rekening mee dat betaalde bedragen niet aftrek-
baar zijn als de garantie/borg wordt aangesproken. Wilt u 
dit voorkomen of het risico beperken? Beperk dan per 
vennootschap de aansprakelijkheid tot het bedrag waarvoor 
zij zelfstandig garant zou (kunnen) staan, respectievelijk het 
bedrag dat zij zelfstandig had kunnen lenen. In de praktijk 
zal deze ‘oplossing’ niet altijd mogelijk zijn. De bank zal dan 
geen krediet willen verstrekken.

26  Maak aan- en verkopen deelnemingen  
   maximaal aftrekbaar
Aankoopkosten voor deelnemingen zijn niet aftrekbaar. Voor 
de vraag of sprake is van aankoopkosten deelneming is relevant 
of de kosten verband houden met de aankoop van een deel- 
neming. Ook interne kosten van een eigen M&A-afdeling of 
het loon van een medewerker die zich heeft bezig gehouden 
met een overname kunnen aangemerkt worden als aankoop-
kosten, aldus de Belastingdienst. Dit is in 2016 nog eens duide- 
lijk geworden in stukken die zijn gepubliceerd naar aanleiding 
van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Op twee punten kan discussie ontstaan met de inspecteur:

 X  Zien de kosten alleen op de aankoop van een deelneming 
of ook op andere zaken, zoals de financiering? In dat geval 
kunnen de kosten worden gesplitst;

 X  Zijn de kosten gemaakt vóórdat aannemelijk was dat de 
deelneming zou worden gekocht. Bijvoorbeeld de kosten 
van een zoekopdracht lijken niet in causaal verband te 
staan. In de praktijk wordt door de Belastingdienst vaak 
het standpunt ingenomen dat kosten die zijn gemaakt 
vóór het tekenen van de letter of intent (LOI) wel aftrek- 
baar zijn en vanaf dat moment niet meer. 
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Voor verkoopkosten gelden vergelijkbare regels. Het is dus 
van belang om goed te onderbouwen waar de kosten op zien 
en in welke fase de kosten zijn gemaakt. Dit levert u 
voordeel op. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de 
kosten ‘netto’ zijn.

27  Let op! Renteaftrek bij samenwerkende groep  
   sneller in gevaar
In de vennootschapsbelasting wordt renteaftrek geweigerd 
in – onder meer – situaties waarin een overname gefinancierd 
wordt met een lening van een verbonden lichaam (bijvoorbeeld 
een aandeelhouder met een belang van 1/3 of meer) én de 
rente bij dat verbonden lichaam niet of nauwelijks wordt 
belast. In het verleden werd op deze manier de Nederlandse 
belastinggrondslag fors uitgehold.
De genoemde regeling was echter niet waterdicht. Samen-
werkende investeerders zorgen er bijvoorbeeld voor dat zij 
ieder (net) minder dan 1/3 belang namen zodat de rente- 
aftrekbeperking niet gold. Met ingang van 2017 is daarom in 
de vennootschapsbelasting het begrip ‘samenwerkende groep’ 
opgenomen. Op die manier kan de renteaftrek ook geweigerd 
worden als elke investeerder zelf minder dan 1/3 belang heeft, 
maar samen met zijn samenwerkende mede-investeerders 
meer dan 1/3 belang houdt. Het probleem is dat het begrip 
‘samenwerkende groep’ niet vastomlijnd is. De wetsgeschie-
denis noemt de grote private equity investeerders, maar sluit 
geenszins uit dat ook familiale structuren of situaties waarin 
enkele investeerders samen investeren in een bedrijf, worden 
geraakt. Het is dus opletten geblazen als u samen investeert.

28  Voorkom toepassing van de aftrekbeperking  
   voor deelnemingsrente
Renten en kosten van geldleningen die geacht worden verband 
te houden met de financiering van een deelneming zijn niet- 
aftrekbaar indien en voor zover deze bovenmatig zijn. De 
aftrekbeperking voor deelnemingsrente geldt bovendien pas 
indien en voor zover u jaarlijks meer dan € 750.000 aan 

bovenmatige deelnemingsrente betaalt. De aftrekbeperking 
van deelnemingsrente kan worden voorkomen of beperkt door 
te zorgen voor een tijdige toename van het eigen vermogen. 
De rekenregel op basis waarvan de aftrekbeperking wordt 
berekend houdt namelijk rekening met het gemiddelde eigen 
vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen hoe lager in 
principe de renteaftrekbeperking is. Naast het voorkomen van 
een beperking van renteaftrek, zijn er door de franchise van 
€ 750.000 ook nog ruime planningsmogelijkheden die u veel 
voordeel kunnen bezorgen. Vraag uw BDO-adviseur naar de 
mogelijkheden.

29  Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking  
   voor overnameholdings
Er geldt mogelijk een renteaftrekbeperking wanneer een 
overname wordt gefinancierd met vreemd vermogen en de 
overnemende partij en de over te nemen partij een fiscale 
eenheid vennootschapsbelasting aangaan. De overnamerente 
is alleen aftrekbaar voor zover de overnameholding zelf winst 
maakt. Flankerende maatregelen zijn getroffen voor de juridische 
splitsing en juridische fusie. De aftrekbeperking voor overname- 
holdings kent een franchise van € 1.000.000 aan rente waar- 
binnen de overnamerente aftrekbaar is. Als de overnamerente 
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meer bedraagt, is het van belang dat u binnen de bandbreedte 
van de toegestane financiering blijft om buiten de toepassing 
van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings te blijven. 
De toegestane financiering bedraagt in het eerste jaar van de 
fiscale eenheid 60% van de verkrijgingsprijs, 55% in het tweede 
jaar, etc. 25% van de verkrijgingsprijs is altijd toegestaan. 
Extra aflossing van de overnameschuld in 2017 kan wenselijk 
zijn om een beperking van de renteaftrek in volgende jaren te 
voorkomen. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de regels aan- 
gescherpt waardoor in meer gevallen de rente beperkt wordt.

30  Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid
Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen 
bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverreke-
ning. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een 
dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de 
dochtermaatschappij mogelijk in de fiscale eenheid verrekenen.

31  Zorg voor een goede verrekeningsovereenkomst  
   tussen de fiscale eenheidsmaatschappijen
Binnen de fiscale eenheid moet de vennootschapsbelastinglast 
worden verdeeld tussen de fiscale eenheidsmaatschappijen. 
Zorg voor een zodanige verrekening dat dit optimaal gebeurt. 
Dit kan bijvoorbeeld bij een eventueel faillissement een groot 
voordeel opleveren.

32  Kijk naar de mogelijkheden van een fiscale eenheid  
   bij een buitenlandse moeder of tussenhoudster
Per 9 december 2016 zijn de mogelijkheden voor het aan- 
gaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 
binnen internationale concerns met een buitenlandse moeder 
of tussenhoudster wettelijke verankerd. Dit is een codificatie 
en aanscherping van een eerder beleidsbesluit. In de volgende 
gevallen is een fiscale eenheid ook mogelijk:

 X  Een fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedermaat- 
schappij en een Nederlandse kleindochtermaatschappij 
met één buitenlandse tussenhoudster gevestigd in een 
EU- of EER-lidstaat;

 X  Een fiscale eenheid vergelijkbaar met de situatie hiervoor, 
maar met meerdere buitenlandse tussenhoudsters gevestigd 
in verschillende EU- of EER-lidstaten;

 X  Een fiscale eenheid tussen twee zustermaatschappijen 
met een buitenlandse moedermaatschappij gevestigd in 
een EU- of EER-lidstaat.

Het verzoek om een fiscale eenheid te vormen moet binnen 
drie maanden na het gewenste voegingstijdstip worden inge-
diend. Bekijk of uw situatie extra mogelijkheden biedt voor 
het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschaps-
belasting. Vooral bij grote overnames is deze nieuwe fiscale 
eenheid-variant erg aantrekkelijk. Let wel op dat bij vorming 
van een fiscale eenheid in de loop van het boekjaar tussen 
twee zustermaatschappijen met een buitenlandse EU- of EER- 
moedermaatschappij allebei de zustermaatschappijen hun 
boekjaar dienen af te sluiten. Dit kan mogelijke gevolgen 
hebben voor bijvoorbeeld de verliesverrekening.

33  Haal indirect voordeel met het fiscale  
   eenheidsregime
Hebt u een deelneming van 95% of meer in een buitenlandse 
(EU/EER-) dochtermaatschappij of een 95% (of meer) 
buitenlandse (EU/EER-) moedermaatschappij? Door een 
arrest van het Hof van Justitie (HvJ) ontstaan dan wellicht 
nieuwe mogelijkheden om de voordelen van het fiscale 
eenheidsregime te kunnen claimen. Het arrest van het HvJ 
van 2 september betrof Groupe Steria, een Frans IT-concern. 
Groupe Steria hield een aantal buitenlandse deelnemingen 
en als deze deelnemingen dividend uitkeren naar Frankrijk, is 
5% van dit dividend belast in Frankrijk. Binnen een Franse 
fiscale eenheid is dat niet het geval (100% onbelast). Het HvJ 
vindt deze beperking van de voordelen van de fiscale eenheid 
in strijd met de vrijheid van vestiging. Dus alleen het feit dat 
een fiscale eenheid mogelijk was in binnenlandse verhoudingen 
was al voldoende om het voordeel te kunnen claimen. Ook 
het Nederlandse fiscale eenheidsregime biedt voordelen, die 
zonder een fiscale eenheid niet incasseerbaar zijn. Door dit 

arrest is het soms mogelijk dat de voordelen van het Neder- 
landse fiscale eenheidsregime ook kunnen worden geïncasseerd  
door een binnenlandse belastingplichtige vennootschap met een 
95%-buitenlandse (EU/EER-) moeder- of dochtermaatschappij.  
Hierbij kunt u denken aan de houdsterverliesregeling en de 
renteaftrekbeperkingen. Op dit moment is een procedure 
aanhangig bij het HvJ waarin de Nederlandse regeling centraal  
staat. De uitspraak moet worden afgewacht en tot die tijd kan  
het raadzaam zijn in dit soort situaties voor alle openstaande  
jaren te beoordelen in hoeverre de voordelen toegankelijk zijn.

34  Voorkom nadelen door het verbreken van  
   een fiscale eenheid
Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, 
maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. 
Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge 
verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde 
onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid 
voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel 
nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst 
bij een fiscale eenheid ruime verrekenmogelijkheden. Zo kan 
een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij 
worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een 
andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale 
eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige 
belastingschulden worden vermeden. Het verbreken van een 
fiscale eenheid kan nadelen met zich brengen en dient daarom 
zorgvuldig afgewogen te worden.

35  Haal voordeel door het verbreken van de  
   fiscale eenheid
Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere 
malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in 
de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel 
opleveren van maar liefst € 10.000. Het verbreken van een 
fiscale eenheid kan nadelen met zich brengen en dient daarom  
zorgvuldig afgewogen te worden.
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36  Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid  
   in één jaar
Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aange-
gaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) 
voordelig zijn om de fiscale eenheid nog hetzelfde boekjaar 
weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk 
geacht niet te hebben bestaan.

37  Besteed aandacht aan de deelnemingsvrijstelling  
   en een liquidatieverlies
De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing op een verlies 
dat tot uitdrukking komt nadat de deelneming is ontbonden. 
Met andere woorden; een liquidatieverlies is aftrekbaar. Eén 
van de voorwaarden om een liquidatieverlies in aanmerking 
te nemen is dat de vereffening voltooid moet zijn. Als u nog 
in 2017 een liquidatieverlies wilt nemen, zorg dan dat de ver- 
effening nog in 2017 helemaal is afgerond. Kunt u het verlies  
pas later gebruiken, wacht dan met het voltooien van de 
vereffening. Dan blijft het fiscaal verlies ten minste een jaar 
langer verrekenbaar.

38  Wijzig uw boekjaar
Als u om administratieve en/of andere bedrijfseconomische 
redenen uw boekjaar wenst te wijzigen, kunt u wellicht een 
bijkomend belastingvoordeel behalen. Denk hierbij aan 
tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn of 
een langere termijn om te herinvesteren. Beoordeel nog 
voor het einde van het jaar of uw boekjaar aangepast moet 
worden. Het besluit hiervoor moet namelijk voor het einde 
van het boekjaar zijn genomen. Tevens moet de aanpassing 
van het boekjaar ook statutair zijn gewijzigd voor het einde 
van het jaar.

39  Verzoek om teruggave bronbelasting bij  
   dividenden, rente of royalty’s
Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt inge-
diend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van 

dividenden, rente of royalty’s. U kunt dan achteraf een verzoek 
indienen om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting. 
Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percenta-
ge dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld. Onder de 
meeste belastingverdragen dient een verzoek om teruggave 
van ingehouden bronbelasting binnen drie jaar na het jaar van 
ontvangst van het buitenlandse inkomen te worden ingediend. 
Niet teruggevraagde bronbelasting is niet vatbaar voor ver- 
rekening en is bovendien niet als kosten in mindering te brengen 
op het resultaat. Daarom adviseren wij u de in 2014 ingehouden 
bronbelasting voor het einde van 2017 terug te vragen. Mocht 
u zekerheid willen verkrijgen over de termijn waarbinnen een 
verzoek om teruggave van de op u uit het buitenland ontvangen 
buitenlandse inkomen ingehouden bronbelasting dient te 
worden ingediend, adviseren wij u contact met ons op te 
nemen zodat we het van toepassing zijnde verdrag kunnen 
raadplegen.
Voor een buitenlandse belegger is er op basis van een uitspraak 
van het HvJ wellicht een extra mogelijkheid om Nederlandse 
dividendbelasting terug te krijgen. Zeker als er een rendement 
van 8% of meer behaald is op de Nederlandse aandelen, 
verdient het aanbeveling om contact met ons op te nemen 
om te beoordelen of deze uitspraak ook voor u positieve 
gevolgen heeft.

40   Beoordeel of dividenduitkering kan worden 
   uitgesteld tot 2018
Op Prinsjesdag 2017 is het Wetsvoorstel inhoudingsplicht 
voor houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling 
dividendbelasting ingediend. Dit voorstel bevat onder andere 
een verruiming van de inhoudingsvrijstelling in de dividend-
belasting voor deelnemingsdividenden in verdragsrelaties. 
Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om in belasting-
verdragen overeen te komen dat deelnemingsdividenden 
niet worden belast in het land waaruit het dividend afkomstig 
is (bronland). Om dit doel te bereiken, wordt in de dividend- 
belasting een eenzijdige uitbreiding van de inhoudingsvrij-

stelling voorgesteld richting derde landen met ingang van  
1 januari 2018. Voorwaarde voor de inhoudingsvrijstelling is 
wel dat sprake moet zijn van een met Nederland gesloten 
belastingverdrag waarin een dividendbepaling is opgenomen. 
Daarnaast wordt in de dividendbelasting een antimisbruikre-
geling toegevoegd. Indien sprake is van een dividenduitkering 
aan een aandeelhouder in een verdragsland waarbij onder 
toepassing van het verdrag geen 0%-tarief geldt, is het ver- 
standig om de dividenduitkering (indien mogelijk) uit te stellen 
tot 2018. Vanaf 2018 geldt namelijk onder voorwaarden een 
inhoudingsvrijstelling waardoor geen dividendbelasting is 
verschuldigd.

Ondernemingen en btw

41  Maak slim gebruik van aangiftetermijnen
Is uw onderneming in de hoofdregel btw verschuldigd? Dan 
kan een cashflowvoordeel behaald worden wanneer de btw-
aangifte op kwartaalbasis wordt ingediend. Is meestal sprake 
van een teruggaafpositie? Dan wordt juist een voordeel behaald  
door per maand btw-aangifte te doen. Indien er sprake is van 
een fiscale eenheid in de btw zijn er wellicht ruimere mogelijk- 
heden.

42  Vraag tijdig uw in 2017 betaalde btw in  
   andere EU-lidstaten terug
Nederlandse ondernemers die recht op aftrek van btw hebben,  
kunnen de btw die in een ander EU-land betaald is terugvragen. 
Dit gebeurt via het elektronische portaal van de Nederlandse 
Belastingdienst. Uw verzoek wordt na indiening door de 
Nederlandse Belastingdienst doorgestuurd naar het betreffende 
land van teruggaaf. De deadline voor het indienen van een 
dergelijk verzoek met betrekking tot het jaar 2017 is  
30 september 2018.
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43  Hou de herzieningstermijn in de gaten
De in aftrek gebrachte btw op de aanschaf van onroerende 
zaken tot tien jaar geleden moet herzien worden wanneer de 
onroerende zaak meer of minder gebruikt is voor btw-belaste 
prestaties. Is de onroerende zaak in 2017 verhoudingsgewijs 
minder gebruikt voor btw-belaste prestaties, dan moet u 
herzienings-btw aangeven in de laatste btw-aangifte van 
het boekjaar. Als de onroerende zaak in 2017 verhoudingsge-
wijs juist meer gebruikt is voor btw-belaste prestaties, heeft u 
recht op teruggaaf van de herzienings-btw in de laatste 
btw-aangifte van het boekjaar. Of deze correctie nodig is 
dient u aan het einde van elk boekjaar te beoordelen, tot en 
met negen jaar na het jaar van ingebruikname van de onroeren-
de zaak. De herzieningsregels gelden ook voor roerende zaken 
waarop afgeschreven (kan) worden. In dat geval dient aan 
het einde van elk boekjaar beoordeeld te worden of herziening 
nodig is, tot en met vier jaar na het jaar van ingebruikname 
van de onroerende zaak.

44  Herziening mogelijk ook voor investeringsdiensten
Mogelijk wijzigt de wet en dient er herzien te worden op 
investeringsdiensten. Afhankelijk van uw situatie en een 
eventueel overgangsrecht is het verstandig om hier op 
vooruitlopend de dienst al dan niet af te ronden voor het 
eind van het jaar.

45  Vraag teruggave btw voor oninbare vorderingen
Vraag eerder verschuldigde btw op aangifte terug bij niet 
betaling. Het recht op teruggaaf van de eerder voldane btw 
ontstaat in ieder geval voor zover de vergoeding één jaar na 
opeisbaarheid nog niet is ontvangen.

46  Let op uw bouwterrein en de btw-gevolgen
Aankoop van braakliggende grond van een btw-ondernemer 
is vanaf 2017 al snel belast met 21% btw (in plaats van 6% 
overdrachtsbelasting). Hebt u braakliggende grond en over- 
 

weegt u deze te verkopen, of heeft u een grondpositie in het 
oog die u wilt verkrijgen? Neem contact op met uw BDO btw- 
adviseur om de grondtransactie te optimaliseren.

47  Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF’s
Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder 
firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonder-
lijke maten (of vennoten). Als de maten goederen aanschaffen 
en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de 
maatschap diensten verlenen (zoals licenties), is het mogelijk 
dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richt- 
lijnen aan de hand waarvan btw-heffing kan worden voorko-
men. Hierbij is ook aangegeven hoe kan worden omgegaan met 
de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht.

48  Controleer of uw huurder nog voldoet aan de  
   90%- (of 70%-) eis voor aftrekgerechtigdheid
Wanneer bij de verhuur van onroerende zaken geopteerd is 
voor btw-belaste verhuur, dient u te controleren of uw huurder 
de btw nog steeds voor ten minste 90% in aftrek kan brengen 
(voor bepaalde uitzonderingen geldt dat een aftrekrecht van 
ten minste 70% voldoende is). Als dat niet meer het geval 
is, kunt u de onroerende zaak niet meer met btw verhuren.

49  Stel toepassing van de KOR veilig
Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine-
ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van 
goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw 
over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte 
verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde 
bedrag als voorbelasting aftrekken. Voor de berekening van 
de KOR mag u echter de verschuldigde btw over deze buiten-
landse verwervingen niet meenemen, waardoor u de KOR 
misloopt. Als u op dit moment de KOR nog niet toepast, maar 
wel voldoet aan de voorwaarden, kunt u vóór 1 januari 2018 
een verzoek indienen om ontheven te worden van administra-
tieve verplichtingen.

50  Beoordeel of het verstandig is investeringen uit 
   te stellen of te vervroegen
Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) 
en bent u van plan investeringen te doen om uw onderneming 
uit te breiden? Houd er dan rekening mee dat het aftrekken 
van btw onder de KOR mogelijk ongunstig is of wanneer u 
ontheven bent van administratieve verplichtingen zelfs helemaal 
niet mogelijk is. Als door de uitbreiding van uw onderneming 
de KOR niet meer van toepassing is, kan het verstandig zijn de 
investeringen zoveel mogelijk uit te stellen tot na dat moment. 
Andersom geldt dat het voordelig kan zijn investeringen nog te 
doen voordat uw onderneming kleiner wordt en daarmee in 
de toekomst onder de KOR gaat vallen.

51  Betaal nooit contant bij het tanken
Let er op dat u altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard 
op naam van de onderneming betaalt als u tankt met uw 
auto van de zaak. Bij een contante betaling kan de Belasting-
dienst niet nagaan door wie de betaling gedaan is, alleen de 
kassabon is daarvoor niet voldoende. In dat geval kan de 
Belastingdienst de aftrek van btw weigeren. Voor medewerkers 
met een auto van de zaak gelden dezelfde regels.

52  Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw
De leden van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid 
verschuldigde omzetbelasting, wanneer de fiscale eenheid 
bij beschikking is vastgelegd. Heeft uw holding-BV de aandelen 
in een werk-BV verkocht? Dan is de kans groot dat daarmee 
de fiscale eenheid verbroken wordt. De verbreking moet u 
schriftelijk melden aan de bevoegde inspecteur om de aan- 
sprakelijkheid te beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de 
holding-BV aansprakelijk gesteld blijven worden voor de 
btw van de vroegere werk-BV, ook voor btw die ontstaan is 
in de periode na verkoop van de aandelen.
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53  Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking
Mogelijk is de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties 
aan sporters aan te merken als btw-belaste dienstverlening, 
in plaats van vrijgestelde verhuur. Hoewel dit natuurlijk een 
effect heeft op de huurprijs voor de huurders, kan met btw- 
belaste dienstverlening door de verhuurder mogelijk een 
voordeel behaald worden. Voor de verhuurder zijn de diensten 
die zij verricht belast tegen 6% btw en tegelijkertijd kan zij 
de btw op investeringen en exploitatiekosten tegen 21% in 
aftrek brengen. Vooral bij nieuwbouwplannen is het interessant 
om vooraf te (laten) berekenen of u als verhuurder hierdoor 
voordeliger uit bent.

54  Ga slim om met de verhuur van garageboxen
Het uitgangspunt is altijd geweest dat de verhuur van garage-
boxen btw-belast is, tenzij het gebruik als parkeerruimte wordt 
uitgesloten. Met een recente uitspraak van Hof Den Bosch 
kunnen garageboxen worden verhuurd zonder btw als niet is 
uitgesloten dat de garagebox ook voor andere doeleinden 
dan parkeren kan worden gebruikt. Hierdoor is de verhuur van 
een garagebox voortaan eerder vrijgesteld. Vrijgestelde verhuur 
is niet altijd voordelig. Als er vrijgesteld wordt gepresteerd is 
er namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting. Bij nieuw- 
bouw of grote investeringen kunt u sturen op belaste verhuur. 
Als er al langere tijd belast wordt verhuurd, kan bezien worden  
of de vrijstelling voordelen oplevert. Het al dan niet vrijgesteld  
verhuren is door juiste afspraken zeer goed zelf te sturen.

55  Let op de tenaamstelling van facturen
Btw komt alleen voor aftrek in aanmerking als u in het bezit 
bent van een factuur die voldoet aan de factuurvereisten. 
Eén van de vereisten is dat de factuur gericht moet zijn aan de 
onderneming. Als werknemers bijvoorbeeld zelf een mobiele 
telefoonabonnement afsluiten of literatuur aanschaffen en 
deze kosten declareren bij hun werkgever, zal dit gebeuren 
op basis van een factuur die aan de werknemer gericht is. De 
onderneming kan de btw dan niet in aftrek brengen. Als deze 

kosten direct door de werkgever betaald worden (de werk- 
gever schaft een mobiele telefoonabonnement en literatuur 
aan in dit voorbeeld), zullen de facturen van de leveranciers 
wel op naam van de werkgever (moeten) staan en kan de 
onderneming de btw wel in aftrek brengen.

56  Maak gebruik van de mogelijkheid om de btw op de  
   aanschaf van zonnepanelen terug te vragen
Gaat u zonnepanelen aanschaffen en stroom leveren aan uw 
energieleverancier? Dan kwalificeert u als ondernemer voor 
de btw. Als u zich tijdig bij de Belastingdienst aanmeldt als 
ondernemer kunt u de btw op de aanschaf en installatie van 
de zonnepanelen terugvragen. Over de stroom die u levert  
aan uw energieleverancier bent u vervolgens btw verschuldigd. 
Omdat het vaak lastig is te bepalen hoeveel energie u precies 
terug levert, heeft de Belastingdienst onder voorwaarden 
forfaitaire bedragen vastgesteld waar gebruik gemaakt van 
kan worden. U kunt mogelijk voor de jaren na de aanschaf 
en installatie van de zonnepanelen ontheven worden van 
administratieve verplichtingen, zoals het indienen van btw- 
aangiften. Vraag uw adviseur naar de details.

57  Houd rekening met de btw bij de vervulling  
   van commissariaten
Als u commissaris bent bij een onderneming bent u in principe  
ondernemer voor de btw. Dit betekent enerzijds dat u btw af 
moet dragen over uw inkomsten en anderzijds dat u btw in 
aftrek kunt brengen op de zakelijke kosten die u maakt. Voor- 
beelden hiervan kunnen zijn de btw op de aanschaf van een 
auto, laptop en mobiele telefoonabonnement voor zover u 
deze zakelijk gebruikt. Vraag uw adviseur naar de exacte 
mogelijkheden.

58  Let op de wijzigingen in de kwalificatie van diensten  
   met betrekking tot onroerende zaken
Vanaf 1 januari 2017 zijn nieuwe Europese regels van kracht 
voor diensten met betrekking tot onroerende zaken. Voor 

bepaalde specifieke diensten zoals de bewaking van een on- 
roerende zaak geldt dat deze belast zullen zijn daar waar de 
onroerende zaak zich bevindt. Met de komst van de nieuwe 
regels verwachten we dat een dienst sneller zal kwalificeren 
als betrekking hebbende op een onroerende zaak. In grens- 
overschrijdende situaties (pand in het ene land, dienstver-
richter uit een ander land) kan dit gevolgen hebben op in welk 
land btw verschuldigd is. Dit heeft zowel gevolgen voor de 
dienstverrichter als de ontvanger van de diensten.

59  Let op! De landbouwregeling vervalt
Er ligt een voorstel om de landbouwregeling te laten vervallen.  
Gevolg hiervan is dat er ineens herzien mag worden. Let op 
dat er bij de eerste aangifte deze voorbelasting geclaimd wordt!  
Vraag uw BDO btw-adviseur naar de exacte mogelijkheden.

Ondernemingen en formaliteiten

60  Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf
Als u in de laatste vijf jaar teveel btw op aangifte heeft voldaan,  
bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als 
u te weinig btw op aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld 
omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen 
mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. Een 
verzoek werkt maximaal vijf jaar terug. Daarom is het van 
belang nog vóór het einde van het jaar te bekijken of u hiervoor 
in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de 
Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken 
van de vijfjaarstermijn. Een verzoek om ambtshalve teruggaaf 
of vermindering over het jaar 2012 moet de inspecteur dus 
uiterlijk 31 december 2017 ontvangen hebben.

61  Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel)
Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige 
werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het 
voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke 
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bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevens-
dragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaar-
plicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de 
facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoop-
administratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) 
en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een 
belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die 
elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht.
Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op 
meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd 
nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een 
contract dat ziet op 2008-2010 dient daarom pas in 2018 te 
worden vernietigd.

62  Leent u personeel in? Bewaar die gegevens dan langer!
Als u personeel inleent is het raadzaam om stukken die op 
deze inlening zien (bijvoorbeeld ID-gegevens of manuren-
staten) langer dan zeven jaar te bewaren. Dit heeft te maken 
met een mogelijke aansprakelijkstelling die nog vele jaren 
na het verstrijken van de bewaartermijn kan plaatsvinden.

Hoewel voor hen de administratieplicht niet geldt, is het 
voor particulieren ook raadzaam om oude aangiftes, overeen- 
komsten en contracten bijvoorbeeld ingescand te bewaren. 
Oude gegevens kunnen nog wel eens nodig zijn in een 
toekomstige discussie met de Belastingdienst.

Meer informatie hierover vindt u in onze publicatie ‘Admini- 
stratie- en bewaarplicht: wat verwacht de fiscus van u?’

63  Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of  
   voorlopige teruggaaf
De berekening van belastingrente vindt voor belastingjaren 
vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. 
Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voor- 
lopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 
1 mei 2018 een verzoek in voor het opleggen van een te 
betalen voorlopige aanslag. Dan wordt u geen belastingrente 
in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het 
verzoek betrekking heeft.

Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2017, krijgt u 
pas belastingrente vergoed, indien de dagtekening van de 
(voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 
1 juli 2017 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen 
van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen 
geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. 
Wellicht kunt u beter, voor zover u dit al niet doet, uw terug- 
gave gedurende het belastingjaar vragen.

64  Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in
Zodra u weet dat u btw moet suppleren moet u de betreffende 
suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (terug- 
gaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan 
loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete.

LET 
OP!

De algemene wettelijke bewaartermijn van 
zeven jaar is korter dan de btw-herzienings- 
termijn voor onroerende zaken en rechten 
waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan 
niet vrijgestelde) btw-ondernemer blijft  
daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers of  
de inhoud daarvan – betreffende onroerende 
zaken en rechten waaraan onroerende zaken 
zijn onderworpen – gedurende negen jaar 
volgend op het jaar waarin de btw-onder- 
nemer het goed is gaan gebruiken (= de  
herzieningstermijn).

https://www.bdo.nl/getattachment/Diensten/Belastingadvies/Private-clients/FB17202-ud-Administratie-en-bewaarplicht.pdf
https://www.bdo.nl/getattachment/Diensten/Belastingadvies/Private-clients/FB17202-ud-Administratie-en-bewaarplicht.pdf
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2 Dga’s en personeel

Dga’s en personeel

65  Werkkostenregeling (1): Boek alle bonnetjes juist
De huidige manier van controleren door de Belastingdienst, 
met een geldeenheidsteekproef, kan heel vervelende gevolgen 
hebben. Ook een enkel foutief geboekt bonnetje van enkele 
tientjes kan leiden tot een naheffing van tienduizenden euro’s. 
Binnen het kalenderjaar kunnen nog wel correcties worden 
aangebracht. Daarna is dat niet meer mogelijk. Werkt uw 
werkkostenregeling? Is er voldoende kennis in huis? Kijk eens 
kritisch naar de (ver)werking van de werkkostenregeling binnen 
uw organisatie. Of kijk op www.bdo.nl/loonheffingencheck 
hoe wij u kunnen helpen.

66  Werkkostenregeling (2): Gebruik uw ruimte in  
   de werkkostenregeling
Moet u volgend jaar bijbetalen omdat u dit jaar meer vergoe-
dingen en verstrekkingen aan uw personeel hebt gegeven dan 
u aan vrije ruimte heeft? Of houdt u ruimte over? Resterende 
vrije ruimte kunt u niet overhevelen naar 2018. Wel zou u 
bepaalde vergoedingen of verstrekkingen naar voren kunnen 
halen. Of juist later geven. Wij kunnen u helpen inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden. Ook de workshops rond de werk- 
kostenregeling vinden nog steeds plaats. Kijk op www.bdo.nl/alp  
voor meer informatie.

67  Ga aan de slag met de Wet deregulering  
   beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is zoals ongetwijfeld bekend 
per 1 mei 2016 afgeschaft. De overgangstermijn waarin in 
principe niet gehandhaafd wordt, loopt officieel tot 1 juli 2018. 
Deze termijn zal door de plannen die in het regeerakkoord 
staan ongetwijfeld worden verlengd. Door de ruime uitleg 
die de Belastingdienst geeft aan het begrip ‘kwaadwillende’, 
is de groep opdrachtgevers aan wie toch een naheffingsaanslag 

http://www.bdo.nl/loonheffingencheck
http://www.bdo.nl/alp 
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kan worden opgelegd echter aanzienlijk groter dan eerst  
werd aangegeven. Stilzitten is dus niet altijd een optie. 
Bekijk eens of u echt geen risico loopt.

68  Kijk naar uw premiebeschikking
Bij de premieheffing werknemersverzekeringen kan het nodige 
mis gaan. Denk hierbij aan een onjuiste sectorindeling of een 
te hoge premie omdat het UWV fouten heeft gemaakt bij 
de berekening. Laat de beschikking die u eind van het jaar 
altijd krijgt daarom bij ook maar de geringste twijfel controleren 
door onze experts. Het kan u niet alleen volgend jaar, maar 
ook de komende jaren mogelijk veel geld schelen.

69  Lage-inkomensvoordelen (1): Laat geen geld liggen
Al over 2017 kunt u in aanmerking komen voor de LIV (Lage- 
inkomensvoordeel). Een subsidie die kan oplopen tot € 2.000 
per werknemer, per jaar. Als uw werknemers iets minder of 
iets meer verdienen dan de geldende normbedragen mist u 
de subsidie. Door uw beloningsbeleid iets te veranderen, kunt 
u mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de LIV. 
Bijvoorbeeld door een deel van het (december)salaris, een 
dertiende maand aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel 
voor de werkkostenregeling. Zelfs een kleine loonsverhoging 
voor de werknemer kan u als werkgever soms voordeel opleveren. 
Of het af laten kopen van vakantiedagen dit jaar, of juist 
volgend jaar. Hulp nodig? Wij kijken graag met u mee.

70  Lage-inkomensvoordelen (2): Controleer uw  
   salarisverwerking
De LIV wordt in 2018 automatisch uitbetaald door de 
Belastingdienst. In het voorjaar ontvangt u de berekening, 
waar u eventueel tegen in bezwaar kunt komen. In het najaar 
van 2018 ontvangt u dan uw geld. De vraag is straks of de 
berekeningen van de Belastingdienst wel kloppen. Als het 
niet klopt kan dat ook aan uw salarisverwerking liggen. 
Bijvoorbeeld doordat (betaalde) reisuren of uitbetaalde 
vakantie-uren niet zichtbaar zijn voor de Belastingdienst. 

Controleer uw salarisverwerking dus een keer of laat, 
desgewenst, ons dat voor u doen.

71  Gebruik de mogelijkheden van de loonkostenvoordelen
Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen 
vervangen door de loonkostenvoordelen, een subsidie die 
kan oplopen tot € 6.000 per werknemer, per jaar. Werkgevers 
die nu recht hebben op de premiekorting (en die nog zou 
doorlopen na 1 januari 2018) hoeven alleen maar de juiste 
parameters aan te zetten in de salarisadministratie om de 
loonkostenvoordelen te incasseren. Voor ‘nieuwe gevallen’ 
geldt dat de werkgever (net als voor de premiekortingen) 
een doelgroepverklaring moet aanvragen. De loonkosten-
voordelen gelden namelijk voor (bepaalde) werknemers die 
uit de bijstand komen, werkloos waren of (gedeeltelijk) arbeids-
ongeschikt zijn. Om dat te bevestigen is een verklaring van 
de gemeente of het UWV nodig.
Twijfelt u of u werknemers in dienst heeft waarvoor de 
premiekortingen of de loonkostenvoordelen gelden? Wij 
kunnen u mogelijk helpen dat in beeld te brengen en de 
subsidie met vijf jaar terugwerkende kracht aan te vragen. 
Let wel op! 1 januari 2018 ‘verloopt’ weer een jaar.

72  Dga: koop uw pensioen in eigen beheer af
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale 
pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 ingegaan. Hebt u nog 
een premievrij pensioen in eigen beheer? Overweeg dan om 
dit af te kopen in 2017. In 2017 geldt voor de belastingheffing 
nog een korting op de afkoopwaarde van 34,5%. In 2018 daalt 
deze korting naar 25%. Maar laat u wel goed adviseren hierover. 
Er zijn alternatieven die niet leiden tot directe belastingheffing. 
Maar zorg ervoor dat u dit in 2017 bekeken heeft. Kijk voor 
een duidelijke animatiefilm op https://www.youtube.com/
watch?v=SXgjWAVvYM4.

https://www.youtube.com/watch?v=SXgjWAVvYM4
https://www.youtube.com/watch?v=SXgjWAVvYM4
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3 Privé

Toekomstvoorzieningen: pensioenen  
en lijfrenten

73  Overweeg een variabel pensioen aan te kopen
Gaat u met pensioen en hebt u een beschikbare premieregeling 
of een pensioenregeling op kapitaalbasis? Dan mag u een 
variabel pensioen aankopen. Er wordt dan als het ware langer 
doorbelegd. Dit kan een goed alternatief zijn voor de bijzonder 
lage gegarandeerde uitkeringen die een pensioenuitvoerder 
op dit moment verstrekt.

74  Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens
Als u een pensioentekort heeft, kunt u premies voor lijfrenten 
ten laste van uw inkomen brengen op grond van de jaar- en/
of reserveringsruimte. Van een pensioentekort is al snel sprake 
als u een auto van de zaak heeft of een bedrijfspand aan de 
eigen BV verhuurt. Voor de pensioentekortberekening over 
2017 moet u uitgaan van de gegevens (pensioenaangroei en 
inkomen) uit 2016.

75  Betaal uw lijfrentepremie op tijd
Uw lijfrentepremie (behoudens stakingswinstlijfrenten) moet 
uiterlijk op 31 december zijn betaald om de premie nog in 2017 
in aftrek te brengen. Dus bekijk uw lijfrentemogelijkheden op 
tijd. Uw BDO-adviseur kan u hierbij helpen.

76  Benut de flexibiliteit van ‘oude’ lijfrentepolissen
Als u nog een lijfrentepolis heeft van vóór de Brede Herwaar-
dering, kort gezegd van vóór 1 januari 1992, biedt deze lijf- 
rentepolis u veel flexibiliteit. De uitkeringen uit deze verzekering  
mogen aan anderen toekomen. Hierbij is een uitkering ineens 
of in termijnen mogelijk. Het is ook mogelijk de uitkeringen 
nog onbeperkt uit te stellen (voor uzelf of voor bijvoorbeeld 
uw kinderen).

77  Denk eens na over uw pensioen
Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft is het de vraag  
op welke wijze u in uw oudedags- en nabestaandenvoorziening  
gaat voorzien? Hoe gaat u de laatste (gemiddeld) twintig 
jaar van uw leven financieren? Uw BDO-adviseur kan u een 
financieel overzicht leveren van de stand van zaken nu, op 
basis waarvan u keuzes kunt maken.

78  Geef uw art. 19-stamrecht prijs
Hebt u uw eenmanszaak of VOF voor 1992 ingebracht in  
uw BV? En hebt u in dit kader destijds een stakingslijfrente 
gesloten? En hebt u nu nog verrekenbare verliezen? Zo ja, 
dan is het wellicht interessant om uw stakingslijfrente van 
toen (art. 19-stamrecht) prijs te geven. De vrijval valt dan weg  
tegen de verrekenbare verliezen. Uw BDO-adviseur vertelt  
er u graag meer over.

79  Laatste mogelijkheid: Haal uw niet-afgetrokken  
   lijfrentepremies nog dit jaar terug
Met enige regelmaat komt het voor, dat een belastingplichtige 
een lijfrentepremie aan een bank of verzekeraar betaalt, maar 
deze niet of niet volledig in mindering kan brengen op het 
inkomen. Herkent u dit? Hebt u in de laatste vijf jaar een lijf- 
rentepremie niet volledig in aftrek kunnen brengen. Ja? Dan 
is het dit jaar nog mogelijk om het niet-afgetrokken bedrag 
terug te halen zonder fiscale gevolgen. Laat u even goed 
adviseren door uw BDO-adviseur.

80  Maak op tijd een keuze met betrekking tot uw  
   geëxpireerde lijfrente
Als één van uw lijfrenten tot uitkering is gekomen, maar u hebt  
nog geen keuze gemaakt wat u hiermee wilt doen, doe dit dan 
zo spoedig mogelijk. Als u even te lang wacht, zal dit er toe 
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leiden, dat de Belastingdienst er van uitgaat, dat u de lijfrente 
hebt afgekocht. Neem voor het eind van het jaar een beslissing, 
zeker als de lijfrente vorig jaar al tot uitkering is gekomen.

Eigen woning

81  Betaal uw rente vooruit
In 2017 kunt u een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren,  
als u rente vooruitbetaalt. Het toptarief voor de aftrek van 
de hypotheekrente daalt wederom met 0,5% in 2018. Dit 
kan er toe leiden dat de aftrek in 2017 u meer oplevert. Er 
kan maximaal zes maanden rente vooruit worden betaald 
mits uw leningsvoorwaarden dit toestaan.

82  Neem een hypotheek bij de eigen BV
Hebt u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinan- 
cieren bij uw eigen BV als daarvoor genoeg financiële ruimte 
is. U kunt bijvoorbeeld uw boetevrije aflossing dit jaar en nog  
eens begin volgend jaar herfinancieren. Een hypotheek bij de 
eigen BV kan u vele (tien)duizenden euro’s opleveren.

83  Lenen aan de kinderen voor de eigen woning
Sparen levert op dit moment weinig op. Geld uitlenen aan 
de kinderen voor de aankoop of verbouwing van hun woning,  
kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Voor beide partijen.  
U hebt een aantrekkelijk rendement. Uw kinderen een goed- 
kope(re) hypotheek. Uw BDO-adviseur kan u alles vertellen 
over de mogelijkheden en de spelregels.

84  Gaat u verbouwen? Regel het nu nog
Als u wilt gaan verbouwen kunt u de verplichtingen nog in 
2017 aangaan. Dit bespaart u belastingheffing in box 3 per  
1 januari 2018.

85  Verkoop uw woning na 1 januari
Gaat u uw woning verkopen, maar hebt u nog geen nieuwe 
woning? Overweeg dan om de woning na 1 januari te verkopen.  

Hiermee voorkomt u het feit, dat u op 1 januari een fors 
vermogen in box 3 hebt.

86  Overweeg rentemiddeling (maar ben kritisch)
Aangezien de eigenwoningrente bijzonder laag staat, kan het 
interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten naar een 
lagere rente. Dit gaat vaak gepaard met boeterente. Als deze 
boeterente te hoog is zou rentemiddeling een mogelijkheid 
kunnen zijn. Hierbij wordt de boeterente als het ware uit- 
gesmeerd over een aantal jaren. Laat u echter altijd goed 
adviseren want rentemiddeling kan ook te duur zijn.

87  Overweeg een extra storting in uw  
   kapitaalverzekering eigen woning
Uiteraard kan dit ook een spaarrekening eigen woning zijn. 
Wellicht is het rendement binnen deze contracten relatief 
hoog. In ieder geval zal het hoger zijn dan uw rendement op 
een spaarrekening in box 3. Uiteraard gelden er specifieke 
regels bij de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) en SEW 
(Spaarrekening Eigen Woning) waarover u zich goed moet 
laten adviseren.

88  Uw eigenwoninglening van box 1 naar box 3?
Door de historisch lage hypotheekrente is het fiscale voordeel  
voor de eigen woning in box 1 fors afgenomen. In sommige 
situaties kan het daarom aantrekkelijker zijn om de eigen-
woninglening in box 3 te plaatsen. Uw BDO-adviseur kijkt 
hier graag voor u naar.

89  Verkoop of verhuur uw woning nog in 2017  
   als u een restschuld hebt
Als u een woning verkoopt waarbij de schuld groter is dan de 
waarde van de woning, hebt u na deze verkoop een zogenoemde  
restschuld. De rente over deze restschuld is gedurende vijftien 
jaar aftrekbaar. Maar deze regeling vervalt vanaf 2018. Dus 
als u een woning in de verkoop hebt en u voorziet een rest- 
schuld, verkoop de woning dan nog in 2017. U kunt uw woning  

ook gaan verhuren in 2017. Ook dan wordt fiscaal aangenomen, 
dat u de woning vervreemd hebt, waardoor de restschuldrege-
ling in 2017 start. Uw BDO-adviseur vertelt u er graag meer over.

Family-taxplanning

90  Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen
Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling 
van € 5.320 (2017) en de eenmalig verhoogde schenkvrij-
stelling (van € 25.526 in 2017). Deze verhoogde vrijstelling 
kan slechts eenmaal worden benut voor een kind dat tussen 
de 18 en de 40 jaar jong is. Deze eenmalige verhoogde vrij- 
stelling kan worden verhoogd wanneer het geld wordt gebruikt  
voor de eigen woning (zie hiervoor) of studie/opleiding. Voor  
kleinkinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.129 (2017).

91  Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking
Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig – vóór hun 40e 
– een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? U kunt die ver- 
gissing herstellen als uw schoonzoon of -dochter jonger is 
dan 40 jaar.

92 Overweeg schenken met behoud van  
  beschikkingsmacht
Wanneer u besluit om te schenken, kunt u kiezen voor één 
van de vele vormen van ‘schenken met behoud van macht’, 
zoals gecertificeerd schenken of schenken onder bewind.

93  Maak gebruik van de uitsluitingsclausule
Door het opnemen van een uitsluitingsclausule kunt u voor- 
komen dat de schenking via het huwelijksvermogensregime 
bij de schoonfamilie van uw (klein)zoon en/of (klein)dochter 
terecht komt. Indien de verkrijger na 1 januari 2018 is gehuwd  
in de wettelijke gemeenschap van goederen, vallen schenkingen  
of erfenissen altijd buiten de gemeenschap. Ondanks dat een  
uitsluitingsclausule dan niet meer nodig lijkt, blijft het raad- 
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zaam om deze op te nemen, omdat de verkrijgers uiteraard 
de huwelijksvoorwaarden zodanig kunnen wijzigen waardoor  
schenkingen en erfenissen wel in de gemeenschap vallen.

94  Overweeg een herroepelijke schenking
Door bij de schenking te bedingen dat deze herroepelijk is, 
kunt u ervoor zorgen dat de schenking kan worden terugge-
draaid. Zo kan worden voorkomen dat u financieel afhankelijk  
wordt van uw (klein)kind. Mogelijk heeft de herroeping fiscale  
gevolgen. Voordat u van deze herroepingsmogelijkheid gebruik  
maakt, brengen wij deze graag voor u in beeld.

95  Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren  
   schenking
Bij een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrij- 
gevigheid) kunt u het geschonken bedrag schuldig blijven. U 
krijgt een schuld aan uw kind(eren) welke in beginsel pas opeis- 
baar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. U dient 
wel jaarlijks 6% rente te betalen over het schuldig gebleven 
bedrag aan de verkrijger.

96   Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente 
   directe opeisbare lening verstrekt?
Vanaf 1 januari 2010 is jaarlijks schenkbelasting verschuldigd 
over het verschil tussen 6% en de (niet) bedongen rente. 
Bekijk of er mogelijkheden zijn om deze nadelige fiscale 
gevolgen te beperken.

97  Laat uw testament (regelmatig) checken
De erflater die een goed testament opmaakt, kan een forse 
belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed 
testament is een testament dat de door de erflater gewenste 
vererving van zijn vermogen combineert met een minimale 
heffing van erfbelasting bij de erfgenamen. Door de wijzigingen 
van de erfbelasting of uw persoonlijke wensen, kan het zijn 
dat uw huidige testament niet (fiscaal) optimaal meer is. Wij 
raden u dan ook aan uw testament te laten scannen.

98  Maak alsnog huwelijkse voorwaarden op
Bent u bij het aangaan van uw huwelijk ‘vergeten’ huwelijkse 
voorwaarden op te stellen? U kunt dat onder voorwaarden 
nog zonder fiscale schade herstellen binnen drie jaar.

99  Check uw huwelijkse voorwaarden
De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt 
vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de  
 feiten en omstandigheden in de loop der tijd kan een ander 
huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de indertijd 
gekozen regeling. Een periodieke heroverweging is daarom 
noodzakelijk, vooral bij verandering in de gezins- of familie-
situatie of bij een aanzienlijke vermogensstijging of -daling.

100 Kom het periodiek verrekenbeding na
Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd met daarin een 
periodiek verrekenbeding? Vergeet dan niet de afrekening 
met uw partner ook over dit jaar op te stellen. Het niet naleven 
van een periodiek verrekenbeding kan namelijk, zeker als dat 
jarenlang is gebeurd, dramatische gevolgen hebben bij een 
eventuele echtscheiding en mogelijk ook bij een eventueel 
faillissement van de ondernemerechtgenoot.

101 Bent u betrokken of betrokken geweest bij de 
   afwikkeling van een nalatenschap?
In de wet is een specifieke regeling opgenomen die ziet op 
‘bovenmatige’ rente over overbedelingsvorderingen. Hierdoor 
kan het voorkomen dat een deel van de rente niet meer aftrek- 
baar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Neem 
daarom contact op met uw BDO-adviseur wanneer u zelf een 
dergelijke vordering heeft, dan wel uw kinderen een dergelijke 
vordering op u hebben. Bekijk of er nog maatregelen getroffen 
kunnen worden om deze nadelige fiscale gevolgen te beperken.

102 Benut uw fiscale partner
De inkomstenbelasting is in beginsel verschuldigd over uw 
individuele inkomen. Op dit uitgangspunt wordt bij fiscale 

partners een uitzondering gemaakt voor de zogenoemde 
gezamenlijke inkomensbestanddelen, zoals de inkomsten uit 
eigen woning. In dat geval mag het inkomen of de aftrekpost 
naar keuze worden verdeeld tussen de fiscale partners. Dit 
kan voordelig zijn. Een aftrekpost levert namelijk veelal meer 
op als deze benut kan worden door de partner met het 
hoogste inkomen.
Positief inkomen wordt lager belast als de fiscale partner 
een vrijstelling of verliezen kan benutten. Het is nuttig om 
nog voor het einde van het jaar te bekijken of het fiscale 
partnerschap wel of niet mogelijk is.

Voor de inkomstenbelasting is sprake van fiscaal partner-
schap bij:

 X  echtgenoten/geregistreerd partners (niet van tafel en 
bed gescheiden);

 X  ongehuwd samenwonenden die gezamenlijk staan 
ingeschreven in de basisregistratie personen én een 
notarieel samenlevingscontract hebben;

 X  ongehuwd samenwonenden die gezamenlijk staan 
ingeschreven in de basisregistratie personen zonder een 
notarieel samenlevingscontract, die:

 samen een eigen woning hebben;
 samen een kind hebben;
 een partner hebben die het kind van de andere 

partner heeft erkend;
 een minderjarig kind hebben (waarbij zowel de  

ouder als degene met wie wordt samengewoond 
meerderjarig is), dat bij hen woont;

 voor de pensioenregeling als partner is aangemeld, of
 het vorige kalenderjaar fiscale partner waren.

Het kan soms fiscaal gunstig zijn om het fiscale partnerschap 
te laten voortduren over de jaargrens heen. Als u slechts voor 
een deel van het jaar fiscaal partner bent, kunt u er namelijk 
voor opteren om voor het hele jaar als fiscaal partner te 
worden aangemerkt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld gebruik 
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maken van het keuzerecht voor gemeenschappelijke 
inkomensbestanddelen.

103 Aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden,  
   geregistreerde partnerschapsvoorwaarde of  
   samenlevingsovereenkomst
Bent u voornemens een huwelijk of geregistreerd partner-
schap aan te gaan? Of overweegt u huwelijkse voorwaarden, 
geregistreerde partnerschapsvoorwaarden of een samenlevings- 
overeenkomst aan te gaan of te wijzigen? Per 1 januari 2018 
wordt het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden, 
etc. waarbij vermogen verschuift tussen partners onder voor- 
waarden niet als schenking aangemerkt. Laat u goed informeren  
over deze voorwaarden. Uw BDO-adviseur kan u hierbij van 
dienst zijn.

104 Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstellingen
Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige 
verhoogde schenkvrijstelling van € 25.526. Deze vrijstelling 
wordt extra verhoogd tot maximaal € 53.176 (2017), wanneer 
het geld wordt gebruikt voor een ‘dure’ studie of opleiding 
van het kind en tot € 100.000 wanneer het geld wordt gebruikt 
voor de vrijstelling voor de eigen woning. U mag de schenking 
voor de eigen woning verspreid over drie opeenvolgende jaren 
doen. De verkrijger mag het geschonken bedrag verspreid 
over drie opeenvolgende jaren besteden.

Voor het geval reeds vóór 1 januari 2017 een beroep is 
gedaan op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling eigen 
woning, is er heel ingewikkeld overgangsrecht. Hierbij is het 
van belang in welk jaar voor het eerst een beroep op deze 
eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan. 

Voor de toepassing van de schenkvrijstellingen ten behoeve 
van de eigen woning is (sinds 2012) geen notariële schenkings- 
akte meer vereist. Het is raadzaam om de schenking schriftelijk 
vast te leggen. Wanneer de schenking wordt aangewend voor 

een ‘dure’ studie of opleiding geldt de verplichting van een 
notariële schenkingsakte wel.

Overigens moet een aangifte schenkbelasting worden ingediend 
waarin een beroep op de eenmalig verhoogde algemene 
vrijstelling, vrijstelling voor een studie of de eigen woning 
wordt gedaan.

Sparen en beleggen

105 Verlaag de grondslag in box 3
De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 januari 2018. 
De te betalen belasting kan worden verminderd als deze 
grondslag voor 1 januari 2018 wordt verlaagd. Deze grondslag 
bestaat uit de waarde van de bezittingen verminderd met de 
waarde van de schulden. U kunt deze grondslag verminderen 
door een aankoop en tevens betaling te doen van een goed dat 
niet tot de bezittingen behoort of waarvoor een vrijstelling 
geldt. Hierbij kunt u denken aan de aanschaf van een auto 
(gebruiksgoederen) of het doen van een groene belegging. 
Een belastingschuld wordt in beginsel niet gerekend tot de 
schulden van de rendementsgrondslag van box 3. De grond-
slag in box 3 kunt u ook verlagen door een belastingschuld 
voor het einde van 2017 te voldoen. Dit kan alleen als de 
belastingschuld vast staat. Als dat niet het geval is overweeg 
dan uw belastingschuld over te dragen aan een ander (uiteraard 
geeft u dan het bedrag van de te betalen belasting mee). Op 
grond van een arrest uit 2016 is het verdedigbaar dat dan uw 
box 3-vermogen is verminderd. Beter is het echter om tijdig 
de zaken te regelen.

106 Sparen in de VBI of in de NV of BV
In privé sparen levert tegen de tegenwoordige lage rentestand 
weinig op. Bij een spaarrente van bijvoorbeeld 0,5% is de 
belastingdruk in box 3 ruim meer dan 100%! Door uw geld 
onder te brengen in een BV of NV of een open fonds voor 
gemene rekening, kunt u de belastingdruk verlagen tot 25%. 

Zet u bijvoorbeeld een VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) 
nog vóór 1 januari 2018 op, dan bespaart u éénmaal de 
heffing in box 3. Op 1 januari 2018 behoort het ingebrachte 
spaargeld dan immers niet meer tot de rendementsgrondslag 
in box 3. Met ingang van 2017 dient uw vermogen ten minste 
achttien maanden in de VBI te blijven, tenzij er zakelijke 
overwegingen zijn om het geld weer uit de VBI te halen.

107 VBI of liever toch maar niet
Hebt u een VBI en maakt u verlies, dan kunt u het VBI-regime 
met terugwerkende kracht tot het begin van het boekjaar 
afschudden door een ‘verboden’ handeling te verrichten. 
Bijvoorbeeld geld lenen van de VBI door de dga. De vordering 
die de VBI krijgt, vormt geen kwalificerend financieel instru-
ment. Ook kan bijvoorbeeld Nederlands vastgoed worden 
gekocht. Ook dat is geen kwalificerend financieel instrument. 
Het voordeel is dat dan geen fictief rendement wordt berekend 
en de verliezen in latere jaren te verrekenen zijn. Let wel op. 
Als u het VBI-regime eenmaal heeft afgeschud, dan kunt u 
in een later jaar niet zomaar weer opnieuw opteren voor het 
VBI-regime. U dient dan eerst over de aanmerkelijk belang-
claim af te rekenen.

108 Uitlenen aan uw BV
U kunt ook geld lenen aan uw BV. Hierdoor gaat het uitge-
leende bedrag van box 3 naar box 1. Echter, op grond van een 
wettelijke bepaling moet dit bedrag ten minste een half jaar 
worden uitgeleend aan de BV. De rente die u ontvangt is dan 
wel belast tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief 
van maximaal 52%. Stel dat u over een periode van een half 
jaar een rente ontvangt van 1% dan is de belastingdruk hiervan 
maximaal 52% dus nog altijd lager dan 160%.

LET 
OP!

Bij groene beleggingen krijgt u bovendien 
nog een heffingskorting van 0,7% van het 
vrijgestelde bedrag.



nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe  
generatie staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen.  
Open staan voor verandering. En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een  
internationaal netwerk. Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een andere invalshoek  
naar uw business te kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.  
Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we  
nieuwe perspectieven.

Redactieadres
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
E-mail info@bdo.nl

BDO-vestigingen
Kijk voor actuele adresgegevens op bdo.nl

Voor wijzigingen te elfder ure moet een voorbehoud 
worden gemaakt.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand 
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld 
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze 
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies 
van een deskundige op basis van de informatie in 
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten 
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is 
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich 
wenden tot BDO Accountants & Belastingadviseurs 
B.V. of een van haar adviseurs. BDO Accountants & 
Belastingadviseurs B.V., de met haar gelieerde partijen 
en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid 
voor schade die het gevolg is van handelen, nalaten 
of het nemen van besluiten op basis van de informatie 
in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding 
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ 
actief is op het gebied van de professionele dienst- 
verlening (accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
handelt tevens onder de namen: BDO Accountants, 
BDO Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing, 
BDO International Tax Services, BDO IT Audit & 
Security, BDO Tax Consultants.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid 
van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar 
Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en 
maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van 
juridisch zelfstandige organisaties die onder de 
naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aan- 
duiding van het BDO-netwerk en van elk van de 
BDO Member Firms.
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