
I. Ondernemingen

Bestelauto’s en uw personeel 
Voor personeel dat bestelauto’s ook gebruikt voor privéritten geldt een fiscale bijtelling in de loonbelasting volgens het 
autokostenforfait. De bijtelling bedraagt maximaal 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) voor bestelauto’s tot 
en met vijftien jaar oud die vanaf 2018 zijn aangeschaft (daarvoor: 25%). 
Om bijtelling te voorkomen, kunnen werknemer en werkgever overeenkomen dat de werknemer de bestelauto niet privé 
mag gebruiken en het privégebruik ook feitelijk onmogelijk maken. De werkgever moet het autogebruik controleren. 

Het is mogelijk dat de werknemer via de werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ afgeeft aan de 
Belastingdienst. De werknemer hoeft geen kilometeradministratie bij te houden. Ritten voor het woon-werkverkeer 
kwalificeren als zakelijke ritten. 

Als sprake is van doorlopend afwisselend gebruik en het privégebruik valt niet per werknemer vast te stellen, dan kan de 
eindheffingsregeling worden toegepast van € 300 per bestelauto per jaar. Bespreek met uw adviseur welke afspraken u het 
beste met uw personeel kunt maken. 

Keuze auto zakelijk of privé 
Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto als privé- of als 
ondernemingsvermogen aan te merken. Deze ‘etiketteringskeuze’ moet voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting 
afzonderlijk worden gemaakt. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met factoren als privébijtelling, aftrek van 
omzetbelasting, correctie omzetbelasting wegens privégebruik, gereden kilometers, brandstof en verzekeringen. Uw 
adviseur kan u helpen bij het maken van uw keuze. 

Laatste loonheffingsaangifte 2020 
Ga na of alle betalingen gedaan aan het personeel op een juiste wijze zijn verloond. Denk hierbij ook aan de forfaitaire 
bijtellingen voor de bestelauto en de personenauto, en andere gunstige beloningsvormen. 

Vergoeding kosten aan personeel en tenaamstelling factuur (btw) 
Een ondernemer geniet alleen aftrek van btw als de prestatie aan hem is verricht. Het is daarom in principe vereist dat het 
contract voor de desbetreffende aankoop en de bijbehorende factuur op zijn naam staan. Bij aankopen tot € 100 kan een 
vereenvoudigde factuur volstaan (hierop hoeven onder meer geen gegevens van de afnemer te staan). Dit speelt onder 
andere bij het vergoeden van zakelijke uitgaven die de werknemer voor zijn werkgever doet. Om het recht op aftrek van btw 
van de werkgever te behouden, moeten contract en factuur op naam van de ondernemer (de werkgever) zijn gesteld. Dat 
geldt dus ook voor benzinebonnen, zij het dat hiervoor is toegestaan dat de ondernemer op andere wijze kan worden 
geïdentificeerd (bijvoorbeeld via girale betaling of een tankpasnummer). Als de werknemer de betrokken inkopen (deels) 
gebruikt voor privédoeleinden, is in zoverre sprake van loon in natura en kan een btw-correctie nodig zijn. Neem in dit geval 
contact op met uw adviseur. 

Niet alle btw op te vergoeden kosten is aftrekbaar. 
Zo stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat voor de vaste telefoon bij de werknemer 
thuis in principe geen btw-aftrek mogelijk is. 

Eindejaarstips 2020 
De fiscale regelgeving verandert voortdurend, dit jaar mede door de coronacrisis. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van 
een aantal bestaande regels en faciliteiten, en in 2021 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels. Het is een hele kunst 
om daar zonder brokken doorheen te laveren. Mogelijkerwijs moet u nog voor het begin van 2021 actie ondernemen om fiscaal een 
betere positie te realiseren. Wij hopen dat deze eindejaarstips u daarbij kunnen helpen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar 
eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. 
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Autokosten werknemers (btw) 
Als de werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan zijn werknemer, heeft de werkgever in principe recht op 
volledige btw-aftrek over de autokosten. Aan het einde van het boekjaar moet de werkgever dan echter een btw-correctie 
aangeven voor het privégebruik. Dit betekent dat een werkgever voor iedere auto die privé wordt gebruikt een forfaitaire 
correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto is verschuldigd. Onder voorwaarden is het mogelijk of verplicht om 
af te wijken van de forfaitaire correctie en aan te sluiten bij het werkelijke privégebruik. Woon-werkverkeer geldt voor de 
btw ook als privégebruik; er zal voor meer auto’s een btw-correctie zijn verschuldigd dan voor de loonheffingen. Overleg met 
uw adviseur of het als ondernemer met een wagenpark van enige omvang, verstandig is om contact op te nemen met een 
btw-specialist. 

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug 
Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u hebt afgedragen aan de 
Belastingdienst.  

Let op: als u afspraken maakt met uw debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het zijn dat uw vordering wordt 
omgezet in een lening. In dat geval kunt u geen teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst. Alvorens u een 
betalingsregeling voorstelt, dient u dus goed na te gaan of uw debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. 
U moet het verzoek om teruggaaf tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat uw afnemer niet 
betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en 
moet u de btw terugvragen. 

NOW-3 
Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) per 1 
oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden te verlengen. De NOW-3 volgt na de NOW-1, die liep van 1 maart 2020 
tot en met 31 mei 2020 en de NOW-2, die liep van 1 juni tot en met 30 september 2020. In dit kader heeft de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 30 september 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over de precieze 
voorwaarden van de NOW-3. De minimale omzetdaling om recht te hebben op de NOW-3 bedraagt dit jaar nog 20% en is 
daarmee gelijk aan de NOW-1 en -2. In het tweede en derde tijdvak is de NOW-3 alleen toegankelijk bij een omzetverlies van 
30% of meer. Raadpleeg bij vragen uw adviseur. 

II. Ondernemen eenmanszaak, vof

Man-vrouwfirma 
Als uw partner meewerkt, kunt u met uw partner een firma aangaan. De meewerkende partner wordt dan ook zelfstandig 
ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft daardoor recht op alle ondernemersfaciliteiten, zoals de 
zelfstandigenaftrek, de 14%-mkb-winstvrijstelling en de FOR, tenzij de partner alleen ondersteunende werkzaamheden 
verricht. Voorwaarde is dat een firmacontract wordt opgesteld, waarin voor de aanvangsdatum van de firma een 
terugwerkende kracht van maximaal negen maanden kan worden opgenomen. Overleg met uw adviseur over het (gewenste) 
effect. 

Verkoop onderneming, omzetting in bv of starten nieuwe onderneming 
Wanneer u overweegt uw onderneming te verkopen of om te zetten in een bv, is het raadzaam om voor het einde van het 
jaar te beoordelen of het fiscaal gewenst is om dit nog in 2020 te doen, of juist pas in 2021. Bij een verkoop van de 
onderneming kan de peildatum van 1 januari 2021 voor box 3 nog een rol spelen. 
De fiscale winst behaald met de staking van de oude onderneming kan in beginsel fiscaal geruisloos worden doorgeschoven 
naar de nieuwe onderneming. Dit leidt dus niet tot directe afrekening in de inkomstenbelasting. 

Startende ondernemer 
Voor startende ondernemers zijn er enkele specifieke zaken waarmee tegen het einde van het kalenderjaar rekening 
kan /moet worden gehouden, zoals: 
• willekeurige afschrijving voor startende ondernemers;
• afdekken van het overlijdensrisico om de nabestaanden niet onverzorgd achter te laten;
• reserveren voor belastingbetalingen;
• urenregistratie voor onder andere de zelfstandigenaftrek.

 



Voorkom verliesverdamping 
Een verlies uit werk en woning geleden in 2020 is alleen verrekenbaar met winsten behaald in 2017, 2018 en 2019 (carry-
back) en de winsten behaald in de jaren 2021 tot en met 2029 (carry-forward). Daarna gaan deze verliezen verloren. 
Verliezen uit 2011 zullen per 31 december 2020 verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, kan wellicht het resultaat 
worden verhoogd door bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Of misschien kunnen 
stille reserves besloten in uw bedrijfsmiddelen en/of activiteiten worden gerealiseerd. 
Neem hierover contact op met uw adviseur. 

III. Bv en nv

Fictief salaris, fictieve rente en fictieve huur 
Iedere houder van een aanmerkelijk belang die voor zijn bv werkzaamheden verricht, wordt op grond van de 
gebruikelijkloonregeling geacht een salaris te ontvangen uit de bv. De hoogte bedraagt in 2020 minimaal € 46.000, enkele 
specifieke situaties uitgezonderd. Worden zaken verhuurd aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt of 
hebt u geld geleend aan een dergelijke vennootschap? Dan moet u (fictief) een zakelijke huur of rente verantwoorden in uw 
aangifte als resultaat uit overige werkzaamheden. 

Als u fictief salaris, fictieve huur of fictieve rente ontvangt, dan kan de bv in beginsel aanspraak maken op een 
corresponderende fiscale aftrekpost. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u het 
(fictief) salaris in 2020 naar rato lager vaststellen. Raadpleeg hierover uw adviseur. 

Lenen van uw bv (inclusief rekening-courant) 
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u bijvoorbeeld uw beleggingen financieren met een lening van uw bv. In box 3 
wordt een fictief rendement belast voor zover de waarde van de beleggingen het bedrag van de opgenomen lening overtreft. 
De betaalde rente is verder geen aparte aftrekpost meer voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke 
voorwaarden. Een onderdeel van de zakelijkheid is een schriftelijke vastlegging. Bespreek met uw adviseur welke 
voorwaarden u nog meer overeen moet komen. Als u de lening bent aangegaan voor de eigen woning, dan is de rente 
aftrekbaar. 
Betreft het een lening van na 2012, dan moet bij de aangifte inkomstenbelasting in beginsel extra gegevens over de lening 
worden verstrekt aan de Belastingdienst. Vraagt u dit indien nodig na bij uw adviseur. 

Hebt u als dga een structureel hoge rekening-courantschuld bij uw bv, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst (een deel 
van) de schuld aanmerkt als dividenduitkering en een correctie aanbrengt, eventueel zelfs verhoogd met een boete. Dit risico 
kunt u verminderen door zorg te dragen voor een degelijke documentatie, waarin ook de zekerheden zijn opgenomen.  
Het kabinet wil het overmatig lenen bij de eigen bv ontmoedigen door met ingang van 1 januari 2023 inkomen in box 2 te 
constateren voor zover de totale som van schulden bij de eigen bv (uitgezonderd eigenwoningschulden) aan het einde van 
het kalenderjaar meer bedraagt dan € 500.000, 

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant) 
Als de dga een vordering heeft op zijn eigen bv, is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. In beginsel worden de 
voordelen belast in box 1. Een uitzondering is gemaakt voor de situatie dat gedurende het kalenderjaar het saldo van de 
rekening-courant niet hoger is geweest dan € 17.500, waarbij de bv tevens geen rente in aanmerking neemt. Deze situatie 
bespaart een hoop administratieve rompslomp. Zorg er in andere situaties voor dat de voorwaarden zakelijk zijn, anders zou 
een eventueel afwaarderingsverlies weleens niet aftrekbaar kunnen zijn. 

IV. Privé

Auto van de zaak 
Indien u een auto ter beschikking krijgt van de werkgever, dan bedraagt de bijtelling voor privégebruik ten minste 22% van 
de cataloguswaarde. Voor nulemissieauto’s (auto’s die geen CO2 uitstoten, in de regel volledig elektrische auto’s) bedraagt 
de bijtelling in 2020 ten minste 8% gedurende de eerste zestig maanden na aanschaf voor zover de cataloguswaarde niet 
meer dan € 45.000 bedraagt. Voor het meerdere geldt het reguliere bijtellingspercentage van ten minste 22%, de korting 
wordt dus gemaximeerd op € 6.300. De enige uitzondering hierop geldt voor auto’s die rijden op waterstof: deze vallen 
volledig onder het verlaagde bijtellingspercentage.  

 



Voor auto’s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt de waarde in het economische 
verkeer als grondslag en een bijtelling van ten minste 35%. 
In 2021 wordt de verlaagde bijtelling voor nulemissieauto’s verhoogd naar ten minste 12% en de maximumcataloguswaarde 
waarover de verlaagde bijtelling wordt berekend verlaagd naar € 40.000. De uitzondering voor auto’s op waterstof wordt 
uitgebreid naar zonnecelauto’s. De datum van de eerste tenaamstelling in het kentekenregister is bepalend voor de hoogte 
van de bijtelling. 
 
Eigen bijdrage voor de auto van de zaak 
Is met uw werkgever afgesproken dat u bepaalde kosten zelf moet betalen, regel het dan zo dat u deze kosten betaalt aan 
uw werkgever. Alleen de kosten voor het privégebruik die u aan uw werkgever hebt betaald, komen in mindering op de 
bijtelling voor het privégebruik van de auto. De werkgever kan eventueel zelf de kosten die u bent verschuldigd voor 
privégebruik aan een derde betalen. 
 
Verklaring geen privégebruik auto 
Als u op jaarbasis 500 of minder privékilometers rijdt met de aan u ter beschikking gestelde auto van de werkgever, dan kunt 
u de Belastingdienst verzoeken een ‘Verklaring geen privégebruik’ af te geven. Na overlegging van deze verklaring aan uw 
werkgever hoeft hij het voordeel van het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto niet tot uw loon te rekenen. 
Zodra u constateert dat u in het kalenderjaar meer dan 500 kilometers privé zult gaan rijden, dient u dit direct te melden aan 
de Belastingdienst. Als uw werkgever weet of vermoedt dat meer dan 500 kilometers privé worden gereden, heeft ook hij de 
plicht om dit te melden aan de Belastingdienst. Deze zal de ‘Verklaring geen privégebruik’ dan intrekken. Wanneer deze 
meldingen niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze worden gedaan, kan een vergrijpboete worden opgelegd. Over 
de periode dat bij u door uw werkgever ten onrechte geen loonheffing is ingehouden over het voordeel van het privégebruik 
van de ter beschikking gestelde auto, zal de Belastingdienst aan u (en niet aan uw werkgever) een naheffingsaanslag voor de 
loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet opleggen (potentieel met boete en belastingrente). 
Controleer uw kilometeradministratie op onvolkomenheden. Als u nalatig bent in het melden van het hogere privégebruik zal 
dit, afhankelijk van het geval, van invloed zijn op de hoogte van de boete die de Belastingdienst aan u oplegt. 
 
Verlaging grondslag box 3 
U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw 
belastingschulden te betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar; vraag hiervoor tijdig een voorlopige aanslag aan. U kunt ook 
denken aan een schenking aan uw (klein)kinderen of de aankoop (en betaling!) van een consumptiegoed (zoals een auto, 
schilderij of boot) voor het einde van het jaar. Betalingen voor 1 januari verminderen de grondslag van box 3 van het 
daaropvolgende jaar. 
 
Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 
U kunt om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2021 vragen als aannemelijk is dat de ingehouden loonbelasting 
hoger zal zijn dan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Dit kan het geval zijn als u in 2021 aftrekposten zult 
hebben, zoals (hypotheek)rente in verband met de eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen (onder andere 
lijfrentepremies), persoonsgebonden aftrek (onder andere alimentatie) en verliezen uit werk en woning uit voorgaande 
jaren. 
 
Inkomstenbelasting terugvragen 
Is het bedrag dat u aan belasting kunt terugkrijgen groter dan de teruggaafgrens, dan kunt u dit tot vijf jaar na afloop van het 
kalenderjaar nog herstellen. De termijn voor inkomsten uit het jaar 2015 eindigt dus op 31 december 2020. Teruggaaf kan 
bijvoorbeeld worden gevraagd met de Aangifte-app, de online aangifte of het aangifteprogramma (voorheen ging dit via een 
T-biljet). De teruggaafgrens voor 2020 bedraagt € 15. 
 
Herbeoordeling testament/huwelijksgoederenregime 
Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Wie trouwt zonder huwelijkse 
voorwaarden te hebben gemaakt, heeft niet meer automatisch een algehele gemeenschap van goederen.  
Wie overweegt in het huwelijk te treden, doet er goed aan om zich van de consequenties 
van het huwelijk te vergewissen en zich te laten adviseren over de juridische en fiscale  
gevolgen daarvan.  
De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande situaties.  
Het kan echter, ook fiscaal, toch nuttig zijn uw testament en/of huwelijksgoederenregime 
dit jaar nog eens kritisch te (laten) bekijken en te controleren of deze nog in lijn is met  
de huidige wet- en regelgeving.  
Dit is des te meer van belang bij veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. 
 

 

 



COLOFON 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
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op deze nieuwsbrief. 
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Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding 
In veel huwelijkse voorwaarden waarin een verrekenbeding is opgenomen, is bepaald dat jaarlijks een verrekening moet 
plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, kan tussen de echtgenoten een schuldvorderingsverhouding ontstaan, zelfs als is 
opgenomen dat de mogelijkheid tot verrekenen na een bepaalde termijn vervalt. 
Dit kan er zelfs toe leiden dat uiteindelijk tussen de echtgenoten moet worden afgerekend alsof er een gemeenschap van 
goederen bestaat (dus 50/50). Niet verrekenen kan vergaande en ongewenste civiele en fiscale gevolgen hebben. Als u (nog) 
niet hebt verrekend, is het aan te raden uw financiële positie op dit punt te (laten) beoordelen. 

Verhoging bijtelling nulemissieauto’s van de zaak  
Met ingang van 2021 wordt de verlaagde bijtelling voor nulemissieauto’s (auto’s zonder CO2-uitstoot) van de zaak verder 
verhoogd, in 2021 gaat deze van 8% naar 12%. Verder wordt de maximumcataloguswaarde waarover de verlaagde bijtelling wordt 
berekend in 2021 verlaagd van € 45.000 naar € 40.000. Voor het meerdere geldt de reguliere bijtelling van 22%. Er geldt een 
uitzondering voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s. Voor deze auto’s geldt het verlaagde bijtellingspercentage over het hele 
bedrag van de cataloguswaarde. 

Vrijstelling voor starters op de woningmarkt 
Vanaf 1 januari 2021 zijn verkrijgingen van woningen door starters vrijgesteld. Een starter is iemand die meerderjarig maar 
nog geen 35 jaar is, nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling en de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. 
De vrijstelling kan alleen benut worden als aangifte wordt gedaan en daarbij schriftelijk verklaard wordt dat voldaan is aan 
alle voorwaarden. Vanaf 1 april 2021 gaat een woningwaardegrens van € 400.000 gelden. Alleen starters die een huis kopen 
van maximaal € 400.000 krijgen dan nog de vrijstelling, starters die een duurder huis kopen betalen net als andere 
huizenkopers 2% overdrachtsbelasting. De woningwaardegrens wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Altijd aangifte bij een beroep op een vrijstelling overdrachtsbelasting 
Bepaald wordt dat bij verkrijgingen vanaf 1 januari 2021 altijd aangifte overdrachtsbelasting gedaan moet worden als een 
vrijstelling wordt geclaimd. Dus niet alleen bij de startersvrijstelling, maar bij alle vrijstellingen. Praktisch betekent dit dat bij 
verkrijgingen waarbij een notariële akte wordt opgesteld, de aangifte automatisch via de notaris wordt gedaan. Indien de 
verkrijging niet plaatsvindt bij notariële akte, zal de verkrijger binnen één maand zelf moeten verzoeken om uitreiking van 
een aangiftebiljet. 

 




