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Webwinkels en hun boekhouding
Online verkoop groeit hard en door de ‘omni-channel’
trend dat “gewone” winkels steeds vaker online erbij
gaan verkopen, en de veranderende dynamiek en bediening in de winkel zelf, komen er steeds meer ondernemers die ‘online zaken’ doen.
Zo publiceerde CBS op 14 november “dat de online omzet
in September 2016 met 11,2 procent groeide ten opzichte
van dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels zetten
14,1 procent meer om. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet van winkels
waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit
is (multi-channelers) groeide met 7,1 procent.” De voorspelling is dat de online verkoop aan consumenten van
€ 12,2 miljard in 2016 groeit naar € 12,85 miljard in 2017.
Iets verder vooruit kijkend, is de verwachting dat in 2021
consumenten maar liefst een derde van hun bestedingen
online doen. Met meer dan 100 miljard euro omzet en
een geschat aantal webwinkels in Nederland van 70.000 is
deze groep van bedrijven steeds belangrijker.
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Administratie webwinkels

Koppelen webwinkel - boekhouding

De administratie en in het bijzonder de boekhouding van
webwinkels is minder ontwikkeld en anders dan voor gewone bedrijven. Voor de webshophouder zijn er drie aandachtspunten bij het voeren van de boekhouding:
■■ De boekhouding van een webshop voorziet meestal
enkel in een registratie van verkooptransacties en de
betaling ervan door de afnemende consument. Om tot
inzicht in vermogen te komen, of om inkomen/winst te
bepalen, is een uitgebreidere boekhouding nodig. Hiervoor wordt de software van de webshop bij voorkeur
gekoppeld aan de software van de boekhouding. Bij het
inrichten van deze koppeling kunnen gemakkelijk fouten
worden gemaakt.
■■ Daarnaast verkoopt een webwinkelier mogelijk aan het
buitenland (het internet kent geen grenzen), met de
daarbij behorende btw complexiteit. Zo moet er bij omzetten in een ander land boven een bepaalde limiet (per
land verschillend) aangifte btw worden gedaan in dat
land en de btw daar worden afgedragen. Mogelijk moet
ook aangifte worden gedaan voor intracommunautaire
prestaties.
■■ Tenslotte komen veel inkomsten online via Payment
Service Providers op bulk niveau binnen waardoor het
afletteren (tegen elkaar wegstrepen van vorderingen en
ontvangsten) meer aandacht vraagt.

Door de webwinkel te koppelen aan de boekhouding bespaart de webwinkelier tijd. Daarnaast geeft het de webwinkelier directer inzicht in volume en winstgevendheid van
producten, mogelijkheid tot leveren en aanvullen van de
voorraad en het voeren van een deugdelijke financiële administratie.
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Helaas gaat er regelmatig veel fout in het koppelen van
webshop aan de boekhouding. Zo kwamen wij onlangs
als fout tegen dat verstrekte kortingen (die in een webshop
vaak worden verstrekt vlak vóór het moment van betalen)
niet leidde tot een aanpassing van het eerder berekende
BTW-bedrag. Het gevolg was dat voor de desbetreffende
ondernemer dreigde, dat hij veel te veel BTW zou afdragen. Ook bij toepassing van het bovengeschetste aandachtspunt over de btw bij internationale verkopen worden
regelmatig fouten geconstateerd.
Ondersteuning aan de webwinkelier door de boekhouder
voor het opzetten van een deugdelijke administratie, en
tunen van een dergelijke koppeling, is daarom extreem belangrijk. Wilt u hier meer over weten? Uw CijferMeester kan
u verder helpen.

Voorkom
belastingrente:
verzoek om een
voorlopige aanslag
Met betrekking tot uw aanslag inkomstenbelasting 2016 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2017 een rente van 4%.
Bij vennootschapsbelaswting is dit percentage zelfs 8%! Dit
is hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op
een spaarrekening. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en vraag tijdig een voorlopige aanslag aan.
U betaalt deze in 12 termijnen verspreid over het kalenderjaar. Is de voorlopige aanslag te hoog of te laag? In dat geval
ontvangt u het restant retour of moet u bijbetalen. Indien u
gedurende het kalenderjaar meent dat uw voorlopige aanslag moet worden bijgewerkt, dan is ook dit mogelijk.

Vraag middeling aan
bij schommelende
inkomsten
Heeft u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heeft u misschien meer belasting
betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn.
In zo’n geval kunt u door middel van middeling proberen
geld terug te vragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt
plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te
gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening
met een drempel van € 545. Alleen het meerdere boven
deze € 545 krijgt u van de Belastingdienst terug. Een middelingsverzoek kan pas worden ingediend nadat de aanslag over het meest recente jaar, dat onderdeel is van het
middelingsverzoek, definitief is geworden.

Houd rekening met
vervallen lage bijtelling
auto na 60 maanden
Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn
van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak
met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2012,
houd er dan rekening mee dat in deze lagere bijtelling in
2017 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een
bijtelling die overeenkomt bij de inhoud van de op dat moment geldende wetgeving (in 2017 dus meestal dus 22%).

Extra investeringsaftrek
voor milieu- en
energiebewuste
ondernemers
Voor de milieu- en/of energiebewuste ondernemers
zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Toets of u in
aanmerking komt voor de EIA, MIA of VAMIL.
Voor EIA en MIA/VAMIL moet u de investering melden bij RVO.nl. Dit moet binnen drie maanden nadat
u de investeringsverplichting bent aangegaan. Bent u
te laat, dan komt u niet meer in aanmerking voor de
aftrek!
Het minimuminvesteringsbedrag voor de EIA en de
MIA/Vamil is in 2016 € 2.500 per aanmelding. Het
maximuminvesteringsbedrag voor de EIA is in 2016
€ 120 mln. Met de EIA kunt u 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt,
kunt u met de MIA 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale
winst. Met de Vamil heeft u de mogelijkheid om 75%
van de milieu-investering willekeurig af te schrijven.
U kunt naast de EIA of de MIA/VAMIL ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Voor toepassing van de EIA en de MIA/VAMIL moet u
investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Tweedehands
bedrijfsmiddelen komen dus niet in aanmerking. Voor
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn.
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Eindejaarstips
Het is weer zo ver. Het einde van het jaar is in zicht en traditiegetrouw wordt de markt weer overspoeld met tips en adviezen. Evenals vorige jaren nemen wij ook enkele adviezen voor u op, maar
dan alleen die waarvan wij denken, dat het nuttig om deze met een
breed lezerspubliek te delen.

1. Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3
Met ingang van 1 januari 2017 verandert het uiterlijk van box 3. Het
vaste forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven
met jaarlijkse veranderende rendementen. Voor de peildatum 1 januari
2017 zijn deze als volgt vastgesteld:
Bij een belastbaar vermogen minder of gelijk aan € 75.000

2,87%

Bij een belastbaar vermogen meer dan € 75.000 of
minder of gelijk aan € 975.000

4,60%

Bij een belastbaar vermogen meer dan € 975.000

5,39%

Het tarief in box 3 blijft wel 30%. Het heffingsvrij vermogen (een vast
bedrag dat vrijgesteld is van belasting) wordt verhoogd naar € 25.000
per persoon.
De nieuwe tarieven zijn voordeliger voor de lagere vermogens en nadeliger voor de hogere vermogens. Het omslagpunt ligt rond een vermogen
van € 245.000 Tot dat vermogen betaalt u in 2017 effectief minder belasting over uw vermogen dan in 2016. Is uw vermogen groter, dan zult
u in 2017 effectief meer belasting betalen over uw vermogen.
Indien u wilt voorkomen dat u meer belasting in box 3 gaat betalen dan
moet u vóór 1 januari (de peildatum voor de vermogensrendementsheffing over 2017) maatregelen nemen. Overigens is het niet in alle situaties
slim om vermogen onder het regime van box 3 weg te halen. Als het
rendement op uw vermogen hoog genoeg is, dan blijft box 3 fiscaal een
te adviseren regime. Uw CijferMeester kan hierover meer vertellen.
Indien u uw vermogen in box 3 wenst te verlagen, dan volgen hieronder
enkele suggesties:
■■ Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal
€ 57.213 (bedrag 2016). Heeft u een fiscale partner, dan bedraagt
de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele
(€ 114.426). Naast de vrijstelling in box 3 heeft u ook nog recht op
een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.
■■ Voorziet u grote aanschaffingen begin 2017 (auto, boot, caravan,
keuken, inrichting woning, enz), doe deze uitgave dan – indien
mogelijk en verantwoord – in 2016. De waarde van deze (roerende)
zaken telt niet mee bij de bepaling van uw vermogen
■■ Als u geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoeft u ook geen eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om
een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat
hiermee ook uw box 3-vermogen lager wordt en u dus ook minder
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belasting in box 3 betaalt. Uiteraard moet
u dan wel zorgen dat u uiterlijk 31 december 2016 aflost.

2. Optimaliseer uw investeringsaftrek
Als u in 2016 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Deze
aftrek geldt voor investeringen tussen de
€ 2.300 en € 311.242. Komt u onder de
drempel van € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar
een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 311.242 te overschrijden, dan
kan het raadzaam zijn uw investeringen uit te
stellen naar 2017.
Het kan ook lonen om grote investeringen te
spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af
naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt.
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag
van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook
uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond,
woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt
u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken
met de desinvesteringsbijtelling, waardoor u
een gedeelte van de aftrek weer terug moet
betalen. Houd hier rekening mee.

3. Vergeet btw privégebruik auto niet
in uw laatste btw-aangifte
Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt
worden moet in de laatste btw-aangifte van
het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat u door het jaar
heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een
zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de
auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Voor het btw privégebruik kunt u gebruik
maken van een forfaitaire regeling. Voor de
btw-heffing over het privégebruik gaat u dan
uit van 2,7% van de catalogusprijs van de
auto, inclusief btw en bpm. Voor de auto die
vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming)
in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait
van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto
geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor
de berekening van het privégebruik eveneens
uitgaan van 1,5%.
U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U mag namelijk ook btw betalen
over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms
voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U
moet dan wel een registratie van de gereden
kilometers bijhouden.

4. Koop (zeer) zuinige auto nog in 2016 en koop minder zuinige auto pas in 2017
Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden?
Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Voor auto’s met een eerste toelating op de weg in 2016 met een CO2-uitstoot groter dan 0 maar niet
groter dan 50 gr/km, geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van
15%. Heeft dezelfde auto een eerste toelating op de weg in 2017, dan
bedraagt de bijtelling 22%.
Voor een auto van de zaak met eerste toelating op de weg in 2016 met
een CO2-uitstoot groter dan 106 gr/km, geldt momenteel een bijtelling
van 25%. Heeft dezelfde auto een eerste toelating op de weg in 2017
(of later), dan bedraagt de bijtelling 22%. Wilt u een dergelijke minder
zuinige auto aanschaffen, dan scheelt het jaarlijks 3% bijtelling als de
auto een eerste toelating op de weg heeft in 2017.
Heeft u zelf aanvullend gedachten waarvan u meent dat de jaarwisseling invloed zou kunnen hebben op de optimalisatie van uw belastingdruk, neem
dan contact op met uw CijferMeester. Deze zal u graag van dienst zijn.

Ontwikkeling rond de wet Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties (DBA).
De handhaving van de gewraakte wet
DBA (die de VAR-wetgeving vervangt) is
onlangs opgeschort tot 1 januari 2018.
Dit uitstel komt tegemoet aan de onrust die er bij opdrachtgevers is rond de
nieuwe wetgeving.
In de nieuwe wetgeving worden diverse
criteria meegegeven om te beoordelen of
iemand wel of geen zzp-er is. Criteria die
bijv. worden genoemd zijn, zijn o.a. het
aanwezig zijn van een gezagsverhouding,
het aanwezig zijn van ondernemersrisico, maar ook het door de zzp-er kunnen
besluiten over vervanging van zichzelf. De
criteria wegen het ondernemerschap. Indien iemand investeert in bedrijfsmiddelen
en zichzelf beschikbaar stelt op basis van
eigen expertise dan zou dit voldoende
moeten onderbouwen dat iemand zzp-er
is. Opdrachtgever gebruiken de criteria als
uitsluitend argument: indien een zzp-er niet
eigenstandig kan besluiten over zijn of haar
vervanging dan zou geen sprake zijn van
ondernemerschap; ook al wordt aan alle
andere criteria voldaan. De belastingdienst
heeft deze onterechte zienswijze onvol-

doende kunnen ontzenuwen, waardoor bij veel zzp-ers de contracten
werden opgezegd of niet verlengd.
Met het uitstel wordt beoogd dat een nieuw kabinet de tijd en ruimte
krijgt om de arbeidswetgeving zodanig aan te passen dat bonafide zelfstandigen en hun opdrachtgevers niets te vrezen hebben. Nu staat de
in 2014/2015 ingevoerde wet Werk en Zekerheid toch al onder druk.
Ook voor deze wet worden de toen beoogde doelen niet gerealiseerd.
Naar onze mening wordt het tijd voor een algehele herziening van alle
wetgeving rond arbeid en inkomen. Voor mensen met een hoge opleiding is het gemakkelijker om zich te onderscheiden. Ook zijn zij beter
weerbaar in onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. De overheid
zou voor deze groep van opdrachtgevers en aanbieders van arbeid
dus minder hoeven te regelen. Dat is anders voor bijvoorbeeld de thuishulp, de verpleegster, de postbezorger, de bouwvakker, enz. Voor hen
staan meerdere personen klaar om hen te vervangen en tevens lijkt de
gemiddelde persoon in deze groep van aanbieders van arbeid minder
weerbaar. Het is niet voor niets dat schijnzelfstandigheid bij deze beroepsgroepen veel voorkomt. Het wordt tijd dat de overheid haar visie
op arbeidswetgeving zodanig aanpast, dat flexibiliteit wordt geboden
aan diegenen die dat wensen en er mee om kunnen gaan terwijl bescherming wordt verkregen voor diegenen die dat nodig hebben.
Wij houden er rekening mee dat een nieuwe oriëntatie op wetgeving
gericht op arbeid en inkomen langer zal duren dan het nu aangekondigde uitstel tot 1 januari 2018 en dat handhaving van de wet DBA zal
worden uitgesteld tot dat er nieuwe wetgeving is.
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Wat verandert er voor de DGA met een pensioen in
eigen beheer?
Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen
opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij
een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. Een dga
kan dat echter ook in eigen beheer (bij zijn eigen bv). Vanaf 2017 is het echter niet meer mogelijk om als dga fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen.

2.

Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op, zorg dan dat
u in 2017 niet voor een onaangename fiscale verrassing
komt te staan en onderneem de volgende acties:
■■ Beëindig de opbouw van pensioen vóór 31 maart 2017,
■■ Neemt tijdig een beslissing over de aanwending van het
opgebouwde pensioenvermogen

3.

Beëindiging opbouw:
Om tot een beëindiging van de opbouw te komen, dient u
de volgende stappen te zetten:
1. Laat de ava (algemene vergadering van aandeelhouders) vóór 31 maart 2017 een besluit nemen tot het
stoppen van de opbouw van het pensioen in eigen beheer en legt dit tijdig in notulen vast, en;
2. Leg in een overeenkomst met uw bv het stopzetten van
de opbouw van het pensioen in eigen beheer vast;
3. Heeft u verzekeringen voor het partnerpensioen afgesloten of is een risicodekking ter afdekking van het overlijdensrisico door de bv afgesloten, pas deze dan aan.
Wordt de opbouw van het pensioen in eigen beheer niet
stopgezet, dan loopt de opbouw door en is de aanspraak
vanaf 1 januari 2017 belast. Zorg daarom dat de opbouw
op tijd wordt stopgezet!

Aanwending opgebouwde pensioenvermogen:
Naast het stopzetten van het fiscaal vriendelijk opbouwen
van pensioen in eigen beheer, biedt de wetgeving vanaf
2017 drie mogelijkheden voor reeds opgebouwd pensioen
in eigen beheer:
1. Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd
door afkoop met een korting en zonder revisierente; Afkopen kan in 2017, 2018 en 2019. De korting wordt echter elk
jaar lager: van 34,5% in 2017, naar 25% in 2018, tot 19,5%
in 2019. De korting wordt toegepast op de afgestempelde
fiscale waarde. Koopt u af in 2017, dan bent u derhalve
loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015
wordt voor 100% belast. Het jaar van afkoop is niet van invloed op de revisierente: zowel bij afkoop in 2017, als 2018,
als 2019 bent u geen revisierente verschuldigd.
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Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde
gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting
(ODV); Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan
in de jaren 2017, 2018 en 2019. Zet u om in een oudedagsverplichting en wilt u alsnog afkopen? Dan is dit in
de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de korting en
zonder revisierente.
Het bevriezen van het bestaande pensioen in eigen beheer. De te nemen maatregelen blijven dan beperkt tot
hetgeen hierboven beschreven werd onder ‘beëindiging
opbouw’.

Ondersteuning nodig van uw boekhouder?
De bovenstaand beschreven mogelijkheden hebben uw
aandacht wellicht al getrokken en zouden positief voor u
uit kunnen vallen. Er zijn echter nog al wat valkuilen, waardoor wij menen u te moeten adviseren ondersteuning in te
schakelen. Enkele vragen/aandachtspunten als voorbeeld:
■■ Na afkoop van het pensioen ontstaat er vermogen dat
kan worden belast in box 3; hoe pakt dit voor u uit?
■■ Uw inkomen in 2017 neemt toe; heeft dit gevolgen voor
bijv. toeslagen?
■■ Zit er in uw pensioenregeling een nabestaandenpensioen dan moet uw partner ook akkoord gaan. Wat zijn
de consequenties voor uw partner? En hoe zit dat als u
inmiddels gescheiden bent?
Uiteraard zijn CijferMeesters goed voorbereid op deze
materie en kunt u met een gerust hart vertrouwen op hun
ondersteuning.

Teruggaaf btw oninbare
vordering vanaf 2017
eenvoudiger
U kunt btw die u al heeft afgedragen maar niet (meer) van
uw debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst.
Dit terugvragen wordt vanaf volgend jaar een stuk eenvoudiger. Zo kunt u de btw in ieder geval terugvragen één jaar
nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op
dat moment nog niet is betaald. Bovendien is een apart
schriftelijk verzoek om teruggaaf niet meer nodig. U kunt
het oninbare btw-bedrag gewoon in uw reguliere aangifte
opnemen. Staat al voor het jaar om is buiten twijfel vast dat
er geen betaling zal worden gedaan, dan hoeft u de éénjaarstermijn niet af te wachten maar heeft u op dat moment
al recht op teruggaaf btw. Als een oninbare vordering later
alsnog (deels) wordt voldaan, moet u de teruggevraagde
btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Voorraden tellen,
een must of een lust?
Balansen, inventariseren en tellen, u kent het noodzakelijk kwaad wel aan het einde van het jaar. Toch kunt u
voordeel behalen door dit goed te doen en belastingvoordeel behalen.

Voorraadtelling noodzakelijk?
Aan het einde van het jaar bepaalt u de voorraad goederen
die in uw bedrijf aanwezig is. Dit doet u door te inventariseren (tellen). Deze zgn. eindvoorraad wordt meestal tegen
de historische kostprijs gewaardeerd, tenzij u andere waarderingsmethodes hanteert.
Wat nu te doen als er een verschil is? Afhankelijk van de
wijze waarop u voorraad muteert in uw boekhouding dient
u anders te handelen:
■■ Veel ondernemers voeren geen voorraadadministratie.
In deze situatie worden alle inkoopfacturen als inkoopkosten geboekt. Dit maakt noodzakelijk dat u aan
het eind van het jaar een voorraadtelling doet. In het
geval de voorraadwaarde nl. hoger of lager is dan het
jaar daarvoor, dan is minder verkocht dan ingekocht
(voorraad wordt hoger) of er is meer verkocht dan
ingekocht (voorraad wordt lager). Door het voorraadverschil te boeken ten gunste of ten laste van de kosten,
wordt deze onvolkomenheid alsnog gecorrigeerd. Deze
werkwijze is met name efficiënt indien u bestellingen ter
aanvulling van de voorraad kunt doen op basis van een
visuele waarneming en er geen andere (risicobeperkende) maatregelen nodig zijn.
■■ Voert u wel een voorraadadministratie, dan is het nodig
om regelmatig een controle te doen op de stand zoals
de boekhouding die weergeeft. Hiermee voorkomt u
dat u mis grijpt als een klant iets bij u wilt afnemen. Ook
kunt u zo op het spoor komen van onregelmatigheden
in procedures of nog erger (verduistering). Of u jaarlijks
of met een hogere of lagere frequentie een voorraadtelling moet doen, verschilt per bedrijf. Uw CijferMeester
kan hierin adviseren.

Waardering tegen historische kostprijs of mag u
afwaarderen?
U mag uw voorraad afwaarderen als duidelijk is dat u de
door u betaalde kostprijs er niet meer voor krijgt. Dit kan
allerlei oorzaken hebben:
■■ Afname kwaliteit. De kwaliteit van goederen kan afnemen of beperkt houdbaar zijn.
■■ Commerciële veroudering. Goederen kunnen verouderen, waardoor ze minder in de smaak vallen bij de klant.
Goederen worden dan incourant.

■■ Afname

waarde/prijs. De inkoopprijs van de goederen
kan dalen.
De Belastingdienst is geïnteresseerd in de waardebepaling
van uw voorraad. Dat is nogal logisch, want een afwaardering van de voorraad heeft een daling van de (jaar)winst
tot gevolg, vandaar dat u niet zomaar klakkeloos voorraad
mag afwaarderen. U moet de waardedaling kunnen onderbouwen. Vaak kunt u al aan de hand van uw inkoopvoorraad en verkoopadministratie inzicht verkrijgen in de
mate van incourantheid. Bewaar alles wat de afwaardering
onderbouwt.

Wat te doen als u voorraad vernietigt?
Als voorraadartikelen onverkoopbaar zijn en de waarde nihil is geworden, zult u de behoefte hebben deze voorraad
af te voeren. Deze voorraad neemt immers ruimte in en
magazijnruimte kost geld. Indien u besluit om te laten afvoeren, zorg er dan voor dat u over documenten beschikt
waaruit blijkt dat u de voorraad heeft laten afvoeren/vernietigen. In dit circuit komt wel eens voor dat er ‘onder de
tafel’ geld wordt betaald voor af te voeren voorraden. De
belastingdienst is hier extra alert op tijdens controles.

Vanaf 2017 meer aftrek
algemene kosten
De Staatssecretaris heeft aangekondigd het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten, zoals bijv. representatiekosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters met ingang van 2017 te verhogen. Dit betekent
dat deze kosten vanaf 2017 waarschijnlijk voor een hoger
percentage aftrekbaar zijn. Al jarenlang is in de wet bepaald dat deze kosten tot een bedrag van € 4.500 niet in
aftrek komen op de winst. Naar keuze kan de belastingplichtige ook kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar
bedrag van € 4.500, 26,5% van de genoemde kosten niet
in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten is dan wel
aftrekbaar. Met de wetswijziging wil de Staatssecretaris
waarschijnlijk het aftrekpercentage van 73,5% verhogen.
Hoeveel de verhoging is en of ook het bedrag van € 4.500
mogelijk verlaagd wordt, is nog niet bekend. Wij houden
u op de hoogte.

CIJFERMEESTER

•

DECEMBER 2016

7

Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd door
ons, zijn:

Wekelijks worden door CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 140 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink in
het bericht komt u op de pagina met onze toelichting.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wet DBA: Wiebes geeft uitleg over ‘kwaadwillenden’
6% btw voor diensten Sinterklaas of Kerstman
Extra financiering voor het MKB
Kan zzp-er huur niet meer van winst aftrekken?
AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog
Ketenaansprakelijkheid in het goederenvervoer
Check echtheid eurobiljetten
Provincies gaan ruimte voor winkels schrappen

Uiteraard kunnen wij in dit soort berichten niet iedere situatie
bespreken. Mocht u van mening zijn dat een bericht in uw
specifieke situatie aan de orde is, dan kunt u de CijferMeester
in de buurt benaderen voor advies.

Tweets
Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen
Als uw organisatie per 2017 een werknemer
in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor
hem het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel is een nieuwe maatregel uit het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein.
In het wetsvoorstel Tegemoetkomingen
loondomein (pdf) staat dat werkgevers per 1
januari 2017 onder voorwaarden recht krijgen
op het zogenoemde lage-inkomensvoordeel
(LIV) als ze werknemers in dienst hebben die
tussen de 100% en 120% van het wettelijk
minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. De

hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer.
Werkgevers komen in aanmerking voor het LIV als een werknemer gemiddeld tussen de 100% en de 120% van het wettelijk minimumloon
per uur verdient. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt: voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen,
krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Voor
werknemers die tussen de 110% en de 120% van het minimumloon
verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Aan het LIV zijn twee aanvullende voorwaarden verbonden:
■■ De

werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het
jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.
■■ De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
hebben.

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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