Regel snel nog
wat zaken
Ondernemers hebben nog enkele weken om wat zaken te regelen waarmee
zij hun voordeel kunnen doen. Hierbij enkele eindejaarstips, waarbij het vooral
gaat om het plannen van ontvangsten en uitgaven in dit of volgend jaar.
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Deze tips zijn een kleine greep uit een
breed scala. Meer informatie is
te vinden op de website van
Flynth adviseurs en accountants.

TIPS VOOR ONDERNEMERS
HERINVESTERINGSRESERVE OF EGALISATIERESERVE
Als bij verkoop van een bedrijfsmiddel winst is behaald, kan
belasting worden vermeden door een herinvesteringsreserve
te vormen. Het voornemen tot herinvesteren is wel vereist.
Als forse kosten worden verwacht die tot een piek in de
uitgaven leiden, dan zijn wellicht deze hoge uitgaven te verdelen over meerdere jaren door een egalisatiereserve te vormen. Denk hierbij aan de kosten van specifiek onderhoud.

TIPS VOOR DGA’S

NOG DIT JAAR INVESTEREN

VERLIES UIT 2012

Als er investeringswensen zijn, kan het zinvol zijn om dit
jaar de verplichting aan te gaan en een vooruitbetaling te
doen. Ook als de levering en het in gebruik nemen van de
investering zich pas in 2022 voltrekken. Hierdoor kan het
voordeel naar het jaar 2021 worden gehaald. Daar waar
investeringen meer dan gemiddeld ten goede komen aan
energiebesparing of het milieu ontzien, is mogelijk ook nog
een subsidieregeling van toepassing. De aftrek voor Milieu-investeringen is volgend jaar echter fors hoger. Daarom
kan juist investeren in 2022 zinvol zijn. Check of bepaalde
milieu-investeringen voor het jaar 2022 voor de hogere
aftrek in aanmerking komen.

De verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting gaat
veranderen. Wie nog een verlies heeft uit 2012, dient deze
met een positief resultaat uit dit boekjaar (2021) te verrekenen. Als dit boekjaar nog bedrijfsmiddelen kunnen worden
verkocht of onkosten kunnen worden uitgesteld naar het
jaar 2022, dan is het verdampen van oud verlies nog te
voorkomen.

ZELFSTANDIGENAFTREK EN MEEWERKAFTREK
Voor het toepassen van de zelfstandigenaftrek is een urencriterium van toepassing. Een ondernemer dient daarvoor
minimaal 1.225 uur gemaakt te hebben.
Voor een meewerkende partner kan de meewerkaftrek gelden. Ook hier is een uren-criterium van toepassing en geldt
bovendien een maximale vergoeding. Een uitbetaald bedrag
tot € 5.000 is een kritisch grens. Kijk overigens ook eens
naar de rechtsvorm als u met uw partner samen werkt en de
winst meer dan goed is.
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WINST IN 2022
Is de belastbare winst in de B.V. in 2021 meer dan € 245.000
dan is het meerdere belast tegen 25% vennootschapsbelasting.
Kan de winstneming worden uitgesteld dan is er een tariefvoordeel van (maximaal) 10% over een bedrag van € 150.000.
In 2022 vindt een verlenging plaats van het bedrag waarover
het laagste tarief van 15% op van toepassing is.

OVERDRACHT AANDELEN AAN BEDRIJFSOPVOLGER
Wanneer u overweegt om aandelen te schenken of over te
dragen aan een beoogd opvolger binnen de familiesfeer,
neem hem of haar dan uiterlijk per 31 december in loondienst. Onder voorwaarden is een belastingheffing lang uit
te stellen wanneer deze opvolger gedurende minimaal 36
maanden in dienst was bij de B.V.
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TIPS VOOR WERKGEVERS

TIPS VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN

VERHOOGDE WERKKOSTENREGELING

VERRUIMDE SCHENKVRIJSTELLING

Via de werkkostenregeling mogen onbelaste vergoedingen worden verstrekt aan werknemers. Daarvoor moet
de zogenaamde vrije ruimte worden berekend. Deze is als
gevolg van de coronacrisis verhoogd. Tot een loonsom van
€ 400.000 is het percentage 3%, daarboven is een percentage
van 1,18% van toepassing. Kijk wat al aan vergoedingen is
verstrekt en hoe groot de vrije ruimte nog is. Let overigens
ook op voor de eventuele concernregeling.

De vrijstelling voor schenkingen is in de aanbieding dit jaar.
De vrijstelling voor het schenken aan kinderen is eenmalig verhoogd met € 1.000. De vrijstelling voor schenkingen
van ouders aan kinderen komt daarmee op € 6.604 en aan
kleinkinderen € 3.244. Naast deze algemene vrijstelling zijn
er nog specifieke vrijstellingen om goedkoop van vermogen
af te komen.

ELEKTRISCHE AUTO VAN DE ZAAK

Het box 3-vermogen is te verlagen door belastingschulden voor 1 januari te betalen of de aankoop van geplande
privé-uitgaven niet langer uit te stellen. Er zijn vele kleine
acties die in totaal tot leuke besparingen kunnen leiden.

De bijtelling voor privé-gebruik van een elektrische auto bedraagt in 2021 nog 12% tot een catalogusprijs van € 40.000.
Deze bijtelling wordt in 2022 verhoogd naar 16%. Overigens
zijn er ook ontwikkelingen te zien in de berekening van de
BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) bij
‘gewone’ auto’s. Een voorgenomen aanschaf van een nieuwe
auto van de zaak in 2021 levert voordeel op.

SECTORINDELING
Aan het einde van dit jaar ontvangen werkgevers van de
Belastingdienst de beschikking inzake de sectorindeling en
de premies voor de werkhervattingskas 2022. Een onschuldige mededeling van de Belastingdienst met eventuele grote
gevolgen. Voor wie verkeerd is ingedeeld, kan dit een fors
financieel nadeel opleveren.

VERMINDER SPAARGELD

IS DE VOORLOPIGE AANSLAG HOOG GENOEG?
Als nu al duidelijk is dat voorlopige aanslag te laag is vastgesteld, is het zaak om tijdig aangifte te doen of te verzoeken
om een hogere voorlopige aanslag. Nu al belasting betalen
verlaagd wellicht ook het box 3-vermogen. Zie de tip van
hiervoor.

DIVERSEN
Betaal hypotheekrente vooruit. Verkoop groene beleggingen of de eigen woning pas in 2022. Betaal nog in 2021 een
lijfrentepremie. Bundel giften zoveel mogelijk in één jaar.
Sta dus stil bij het plannen van uitgaven in deze toch al dure
decembermaand.
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