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TIP 1

VERLAAGDE TARIEF VAN 6% NAAR 9%
Denk eraan dat het verlaagde tarief met ingang van 1
januari 2019 van 6% naar 9% gaat. Dit lager tarief geldt
met name voor de dagelijkse boodschappen, groeten
en fruit, medicijnen, de kapper, schoonmaak, schilderen,
theaters, musea, hotels, openbaar vervoer en attractieparken.

TIP 2

VENNOOTSCHAPSBELASTINGTARIEF
Het vennootschapsbelastingtarief gaat met ingang van
1 januari 2019 in de eerste schijf (resultaat tot €200.000)
van 20% naar 19%

TIP 3

DE INVESTERINGSAFTREK
De investeringsaftrek voor 2018 optimaal benutten. Om
voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in het jaar
2018 in aanmerking te komen moet u een bedrag tussen € 2.301,— en € 314.673,— investeren in uw onderneming. Investeert u meer, dan is het een afweging om
investeringen uit te stellen, dit om het vervallen van de
aftrek te voorkomen.

TIP 4

BEWAAR JE OUDE ADMINISTRATIE
De oude administratie, deze moet bewaard blijven voor
een periode van 7 jaren. Dus na 31 december 2018 kunt
u de administratie over 2011 en oudere jaren weggooien.

TIP 5

AFTREKBEPERKING
Vennootschappen mogen vanaf 1 januari 2019 een
gebouw in eigen gebruik niet meer verder afschrijven
dan tot op 100% van de WOZ-waarde. Deze aftrekbeperking geldt niet voor de ondernemer in de inkomstenbelasting en voor de terbeschikkingstellingsregeling.
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TIP 6

CONTROLEER DE HOOGTE VAN
DE AANSLAGEN
Voorlopige aanslagen, voor zowel de inkomstenbelasting alsook voor de vennootschapsbelasting. Controleer of de hoogte van de aanslagen nog steeds
overeenstemt met het werkelijke resultaat. Met name
om hoge belastingrente te voorkomen. Voor de inkomstenbelasting bedraagt dit percentage 4% en voor de
vennootschapsbelasting zelfs 8%.

TIP 7

CORRIGEER BTW
PRIVÉGEBRUIK AUTO
Corrigeer BTW privégebruik auto. Wordt de auto ook
voor privédoeleinden gebruikt, dan moet u voor dit privégebruik een BTW correctie maken van 2,7% van de
catalogusprijs (incl. BTW en BPM). Voor auto’s die langer dan 5 jaar in gebruik zijn mag het percentage van
1,5% gebruikt worden.

TIP 8

BETAAL HYPOTHEEKRENTE VOORUIT
Betaal de hypotheekrente vooruit en valt u komend
jaar in een lagere belastingschijf in de inkomstenbelasting, dan kunt u de hypotheekrente voor een periode (dit om de aftrek te verkrijgen) voor 6 maanden
vooruit betalen. U krijgt dit jaar de hogere aftrek en
de aftrekbeperking van 2019 kunt u hiermee voor een
stuk voorkomen.

TIP 9

VORM EEN VOORZIENING
Vorm een voorziening. Heeft u plannen om in de komende jaren grote uitgaven te doen, denk hierbij aan
kosten van onderhoud van het bedrijfspand, vervuiling
van het bedrijfsterrein, de kosten van garantie van in
2018 verkochte artikelen, reorganisatiekosten enz.?
Breng dit nu reeds ten laste van het bedrijfsresultaat.
De voorwaarden voor het vormen van een voorziening-
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zijn, de toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong en
feiten en omstandigheden die zich voorafgaand aan de
balansdatum hebben voorgedaan en er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat die uitgaven zich zullen
voordoen en die uitgaven kunnen ook aan de periode
voorafgaand aan de balansdatum worden toegerekend.
Overleg overigens altijd over het vormen van de voorziening met uw adviseur.

TIP 10

UITZENDKRACHTEN
Uitzendkracht: wel of geen kopie identiteitsbewijs. Als
werkgever is er de verplichting om de identiteit van nieuwe werknemers te controleren, dus ook van uitzendkrachten. Wel hoeft / mag van de uitzendkrachten geen
kopie meer gemaakt worden, dit is in strijd met de Wet.
Deze ontheffing geldt ook voor uitzendkrachten welke uit
de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland komen. Komt de uitzendkracht
uit een ander land, dan geldt er wel een verplichting om
een kopie van een geldig identiteitsbewijs te maken en
te bewaren. Tevens geldt de Wet Arbeid vreemdelingen.

TIP 13

STUDERENDE KIND
Uw studerende kind. Verricht uw kind werkzaamheden
voor uw onderneming kijk dan in elk geval na of hij/
zij niet op de payroll van de onderneming kan komen
voor deze werkzaamheden, voor u bedrijfskosten en
voor uw kind een mooie belastingvrije inkomsten (tot
ongeveer € 7.000,— wordt er effectief geen belasting
geheven, dit komt door de heffings- en arbeidskorting).

TIP 14

TOERISTENBELASTING

Toeristenbelasting, heeft u hiermee te maken dan
dient deze afzonderlijk op de factuur vermeld te worden. Gebeurt dit niet, dan is over de toeristenbelasting
omzetbelasting verschuldigd.

TIP 11

DE WAADI-CHECK
Doe de Waadi-check, als u wel eens –tijdelijk- uitzendkrachten inleent, dat kan van een uitzendbureau, een banenpool of een collega ondernemer enz.
zijn. Check dan of de uitlener ook wel als uitzendonderneming geregistreerd staat in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Als u personeel inleent
van een niet-geregistreerde uitzendonderneming kan dat
duur komen te staan. De uitlener en inlener kunnen beboet worden, die boetes zijn fors: € 12.000 per werknemer bij een eerste overtreding.

TIP 12

LENINGEN MET
DE EIGENONDERNEMINGEN
Leningen met de eigenondernemingen. Leg deze
schriftelijk vast. Dit kan later bij eventuele afwaarderingen onnodige problemen voorkomen.
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