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Eindejaarstips 2021
De fiscale regelgeving verandert voortdurend. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en
faciliteiten, en in 2022 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels. Het is een hele kunst om er door heen te laveren.
Mogelijkerwijs moet u nog voor het begin van 2022 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.

I. Ondernemingen
Beoordelen pensioenrechten personeel
Het toekennen of verhogen van pensioenrechten ten behoeve van werknemers kan leiden tot een backservicelast die nog
ten laste kan komen van de fiscale winst in 2021. Stem met uw adviseur af of uw pensioenregeling hiervoor nog (fiscale)
ruimte biedt. Sowieso moet u de pensioenregelingen van uw werknemers opnieuw beoordelen in het kader van het
Pensioenakkoord.
Fiscaal voordelig belonen van werknemers
Voorbeelden van 'incentives' aan personeel zijn:
• een onbelaste vergoeding voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (overwerk, koopavonden, uit eten
met cliënten, maaltijden tijdens cursussen en zakenreizen);
• een personeelsfeest op de werkplek;
• een onbelaste vergoeding of verstrekking van een openbaarvervoerkaart die mede wordt gebruikt voor zakelijke reizen
en/of woon-werkverkeer;
• een abonnement voor bedrijfsfitness op de werkplek, of buiten de werkplek als dit onderdeel is van het
arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever;
• een onbelaste vergoeding of verstrekking bij schade aan of verlies van persoonlijke zaken van de werknemer. De schade of
het verlies moet zijn ontstaan door een bijzondere gebeurtenis die samenhangt met de dienstbetrekking;
• onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van
(meer) inkomen (scholing) of voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden. Mocht u uw werknemers fiscaal
gunstig willen belonen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw adviseur over de mogelijkheden.
Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten van € 2 per dag
Als gevolg van COVID-19 was in Nederland sinds medio maart 2020 de regel «thuiswerken tenzij....» van toepassing.
Werknemers die hun werkzaamheden vanuit huis konden verrichten werden geacht daadwerkelijk thuis te werken. De
verwachting is dat ook na een versoepeling van deze maatregel weliswaar een grote groep werknemers weer deels op
kantoor gaat werken, maar dat er ook een substantieel deel van de werknemers nog steeds
een deel van de week thuis zal werken. Zowel werkgevers als werknemers hebben de
voordelen van thuiswerken ondervonden. Dat draagt eraan bij dat veel werknemers ook in
de toekomst deels thuis zullen blijven werken. Veel werkgevers moedigen het thuiswerken
aan en in verschillende (collectieve) arbeidsvoorwaarden zijn daar ook al afspraken over
gemaakt. Thuiswerken is daarmee veel meer dan voorheen gebruikelijk geworden.
Daarom wordt per 1 januari 2022 een vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2 per dag of
een deel daarvan ingevoerd.
Voor de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis, met inbegrip van
bureaustoel en bijvoorbeeld een computer en mobiele telefoon, bestaan al zogenoemde
gerichte vrijstellingen. Deze bieden de werkgever ook nu al de mogelijkheid deze categorie
kosten vrij van loonheffingen te vergoeden.
Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de
vaste werkplek van toepassing zijn.

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.
Autokosten werknemers (btw)
Als de werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan werknemers, 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. Bespreek dit
voor eind januari 2022 (de uiterste datum voor het indienen van de laatste btw-aangifte van 2021) met uw adviseur.
Doorbetaling werknemers
Een werkgever moet twee jaar lang het loon doorbetalen van zieke werknemers (minimaal 70% gedurende twee jaar). Neem
met uw adviseur uw personeelsbestand door om het (risico op) ziekteverzuim goed in kaart te brengen. Wellicht is
aanpassing van de aanpak van het ziekteverzuim binnen uw onderneming gewenst en zijn andere of betere vastleggingen in
het personeelsdossier noodzakelijk.

II. Ondernemers (eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma)
Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner
De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door de partner meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst.
De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt. Hebt u wel gekozen voor
een arbeidsbeloning van uw partner, dan komt die niet ten laste van de winst uit onderneming als de vergoeding lager is dan
€ 5.000 op jaarbasis. Bij uw partner is de vergoeding dan niet belast. U kunt overwegen om uw meewerkende partner een
arbeidsbeloning toe te kennen. Wellicht dat de man-vrouwfirma tot de mogelijkheden behoort. Door verdeling van de winst
kunnen aanzienlijke progressievoordelen ontstaan en kan de partner onder voorwaarden gebruikmaken van de
ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, 14%-mkb-winstvrijstelling, dotatie aan de oudedagsreserve
(FOR), stakingsaftrek enzovoort). Bespreek met uw adviseur wat u in het beste kunt doen.
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.
Bedrijfsopvolging
Bij (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging en estate planning kan het fiscaal interessant zijn (een deel van) uw IB-onderneming aan
uw toekomstige erfgenamen te schenken. De Successiewet kent hiervoor namelijk onder bepaalde voorwaarden een aantal
faciliteiten, waaronder een vrijstelling van maximaal 100% en/of tien jaar (rentedragend) uitstel van belastingbetaling.
Bespreek dit tijdig met uw adviseur. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) kunnen overigens ook van toepassing zijn bij
overlijden.

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 2021 minimaal € 47.000, 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 2021 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
moeten 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.
Let op!
Momenteel ligt er een wetsvoorstel om het overmatig lenen bij de eigen bv te 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. Vooralsnog wordt de parlementaire
behandeling van dit wetsvoorstel aangehouden, waarbij het onzeker is of het wetsvoorstel in de huidige vorm zal worden
ingevoerd.
Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant)
Als de dga een vordering heeft op de eigen bv, is de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. In beginsel
worden de voordelen belast in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. 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.
Geef uw niet-werkende partner dividend
Partners die geen inkomen hebben, kunnen niet alle fiscale heffingskortingen benutten. Indien u dividend uitkeert, kunt u
dat toerekenen aan uw partner. Met dit inkomen worden de heffingskortingen beter benut. Bespreek met uw adviseur of dit
voor fiscaal interessant kan zijn.

IV. Schenken in 2021
Schenkingen door ouders aan kinderen
In 2021 zijn schenkingen door ouders aan kinderen tot de volgende bedragen vrijgesteld van schenkbelasting:
Kind tussen 18 en 40 jaar (eenmalig) naar keuze en onder voorwaarden:
• ter vrije besteding: € 26.881
• voor studie: € 55.996
• voor eigen woning: € 105.302
Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling komt men in aanmerking indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan en indien
op de vrijstelling een beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting (en u nog niet eerder een beroep op deze
vrijstelling hebt gedaan, behoudens overgangsrecht). Indien het kind niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet maar zijn
partner wel, kunt u als (schoon)ouders wellicht ook gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling. De aangifte schenkbelasting
voor schenkingen in het kalenderjaar 2021 moet worden ingediend voor 1 maart 2022.

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor een schenking die verband houdt met de eigen woning (weer)
verhoogd, waarbij de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind is vervallen. Wel geldt dat
de verkrijger tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn en dat aan de overige voorwaarden moet worden voldaan. Het
overgangsrecht is ingewikkeld; welke bedragen exact nog belastingvrij mogen worden geschonken hangt af van welke
bedragen u in welke jaren voor welke doeleinden hebt geschonken. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.
In 2021 is de reguliere schenkingsvrijstelling voor kinderen en overige verkrijgers in verband met de coronacrisis (tijdelijk)
met € 1.000 verhoogd (naar € 6.604 en € 3.244, respectievelijk). in 2022 wordt deze weer verlaagd.
Schenking via schuldigerkenning
De schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een wijze van vermogensoverheveling waarbij de schenker de beschikkingsmacht
over het vermogen niet verliest, maar toch een voordeel voor de erfbelasting kan worden bereikt. De vordering is voor de
begiftigde een vermogensbestanddeel in box 3; de schenker heeft een schuld in box 3. De schuldigerkenning moet worden
geregeld via een notariële akte. Over de schuld moet overigens in beginsel jaarlijks daadwerkelijk een rente van 6% worden
betaald. Wordt aan een van beide eisen niet voldaan, dan wordt de schuld niet gezien als een schuld van de nalatenschap,
zodat geen erfbelasting wordt bespaard. Overleg met uw adviseur of dit voor u een verstandige vorm van schenken is.
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, die ook geldt voor het geregistreerd
partnerschap, 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. Ook ontwikkelingen
in de rechtspraak lijken meer mogelijkheden te bieden voor het inrichten van huwelijkse voorwaarden.
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). Dit geldt ook
voor geregistreerde partners. 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.

COLOFON
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan
echter niet worden gegarandeerd.
De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn
op deze nieuwsbrief.
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