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Webinar fiscale eindejaarstips 2021
Wat kunt u dit jaar nog regelen? 
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Fiscale kansen benutten

▪ Leuker kunnen we het niet maken

▪ Maar: hoe bespaar ik in 2021 nog belasting?

▪ Wat kunt u dit jaar daarvoor nog regelen?
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Ondernemer / BV
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Beloning meewerkende partner

▪ Meewerkaftrek

▪ 1,25 - 4% van de winst afhankelijk van gewerkte uren

▪ Arbeidsbeloning

▪ Reëel uurloon voor gewerkte uren

▪ Minimum bedrag per jaar € 5.000

▪ Schriftelijk vastleggen en daadwerkelijk betalen

▪ Partner wordt zelfstandig belast
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Beloning meewerkende partner

▪ Voorbeeld (cijfers 2021)

▪ Stel: winst bedraagt € 60.000 en partner werkt 800 uur per jaar mee

▪ Belastingvoordeel met meewerkaftrek (1,25%) €       315

▪ Belastingvoordeel met arbeidsbeloning (800 * € 15,00) €    4.084

Tip: met arbeidsbeloning kan een aanzienlijke belastingbesparing 
gerealiseerd worden door optimalisatie heffingskorting partner.
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Optimaliseer KIA

▪ Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

▪ Minimum investeringsbedrag € 2.401

▪ € 2.401 - € 59.170 -> 28%

▪ € 59.171 - € 109.574 -> vast bedrag € 16.568

▪ € 109.574 - € 328.721 -> geleidelijke afbouw

▪ > € 328.721 -> geen recht meer op KIA  
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Optimaliseer KIA

▪ Voorbeeld:
▪ Stel: investering 2021 van € 100.000

▪ Recht op KIA in 2021 van € 16.568

▪ Stel: investering 2021 van € 50.000 en in 2022 van € 50.000
▪ Recht op KIA in 2021 van 28% van € 50.000 = € 14.000

▪ Recht op KIA in 2022 van 28% van € 50.000 = € 14.000

▪ In totaal € 28.000 KIA

Tip: stem uw investeringen af met uw adviseur.
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Herinvesteringsreserve (HIR)

▪ Boekwinst behaald bij verkoop bedrijfsmiddel?
▪ Uitstel van belastingheffing door vorming HIR

▪ Let op de voorwaarden:
▪ Vervangingsvoornemen op balansdatum

▪ Investering binnen 3 jaar na jaar verkoop bedrijfsmiddel
▪ Uitzondering 1: vanwege de aard bedrijfsmiddel meer tijd nodig

▪ Uitzondering 2: vanwege bijzondere omstandigheid is aankoop vertraagd

Tip: De huidige coronacrisis kan een bijzondere omstandigheid zijn.
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Tariefschijf VPB

▪ Indien winst BV dit jaar hoger dan € 245.000:

▪ Kosten indien mogelijk naar voren halen

▪ Opbrengsten zoveel mogelijk uitstellen

Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf

2021 15% € 245.000 25%

2022 15% € 395.000 25,8%*
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Tariefschijf VPB

▪ Voorbeeld:

▪ Stel: Winst in 2021 € 255.000 en 2022 € 290.000

▪ Stel: € 10.000 kosten naar voren halen

▪ Dan: Winst in 2021 € 245.000 en 2022 € 300.000

▪ Belastingbesparing: € 1.000

Tip: Voorkom belastingrente: verzoek om voorlopige aanslag.
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Fiscale eenheid VPB

▪ Vormen uw bv’s een fiscale eenheid voor de VPB                                  
en wordt de winst in 2022 meer dan € 395.000?

▪ Overweeg verbreking fiscale eenheid en maak twee keer gebruik 
van tariefopstap

▪ Let op! Bij verbreking per 2022, verzoek hiertoe dient vóór 1 januari 
2022 ontvangen te zijn door de Belastingdienst
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Fiscale eenheid VPB

▪ Voorbeeld:

▪ Stel: Winst in 2022 € 500.000

▪ Te betalen belasting met fiscale eenheid : €   86.340

▪ Te betalen belasting zonder fiscale eenheid: €   75.000

Tip: Overleg met uw adviseur voordat u de fiscale eenheid verbreekt.



29-11-2021 14

Werkkostenregeling

▪ Vrije ruimte in 2021: -> 3% tot loonsom van € 400.000

1,18% over het meerdere

▪ Benut u de vrije ruimte in de WKR?

Tip: Benut de vrije ruimte door per werknemer maximaal € 2.400 

onbelast uit te keren.
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Kleine ondernemersregeling (KOR)

▪ Indien jaaromzet lager dan € 20.000 mogelijkheid KOR
▪ Geldt ook voor bv’s, stichtingen en verenigingen

▪ U hoeft geen btw in rekening te brengen

▪ U hoeft geen aangifte btw te doen

▪ U verliest ook recht op btw-aftrek

▪ Overschrijding omzetgrens in het jaar? Vanaf dat moment weer btw-
plichtig

Let op: Vanaf 1-1-2022 KOR toepassen? Meld u dan voor 3 

december aan bij de Belastingdienst. 
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Particulier / DGA
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Plan uw aftrekposten

▪ Inkomen meer dan € 69.398?

▪ Aftrek 2021 tegen 43%

▪ Aftrek 2022 tegen 40%

▪ Het gaat om o.a. giften, zorgkosten en ondernemersaftrek

Tip: haal uw aftrekposten indien mogelijk naar 2021 i.p.v. 2022.
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Plan rentebetaling hypotheek

▪ Vooruitbetaling van max zes maanden is aftrekbaar in 2021

▪ Inkomen meer dan € 69.398?

▪ Hypotheekrenteaftrek 2021 tegen 43%

▪ Hypotheekrenteaftrek 2022 tegen 40%

▪ Effect op box 3 vermogen op 1-1-2022

Tip: betaal hypotheekrente 6 maanden vooruit en creëer meer 

aftrek in 2021.
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Plan rentebetaling hypotheek

▪ Voorbeeld lening bij eigen BV:

▪ Stel: WOZ woning € 500.000, loon € 100.000, rente jaarlijks € 15.000

▪ € 7.500 rente vooruit betalen heeft een voordeel van € 225
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Plan giftenaftrek

Vennootschapsbelasting

▪ Aftrek tot 50% van de fiscale 
winst

▪ Max € 100.000

Inkomstenbelasting

▪ Drempel: 1% van 
verzamelinkomen

▪ Max 10% van verzamelinkomen

▪ Periodieke gift: geen drempel en 
geen max

Tip: stem met uw adviseur af wat in uw geval slim is: IB of BV?

Tip: cluster of spreid de giften voor een optimale aftrek: 2021 of 2022?
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Plan giftenaftrek

▪ Voorbeeld:

▪ Stel: verzamelinkomen € 80.000, giften € 15.000, winst BV € 50.000

▪ Gift privé: drempel: € 800, plafond: € 8.000

▪ Voordeel via BV: € 2.240
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Plan (grote) uitgaven / opnamen

▪ Aankoop van bijvoorbeeld auto

▪ Opname liquiditeiten uit onderneming

▪ Moment aankoop / verkoop woning

▪ Effect op box 3 vermogen op 1-1-2022

Tip: denk goed na over het moment van uitgaven / opnamen vanuit 
de onderneming.
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Benut de schenkingsvrijstellingen

▪ Algemene vrijstelling kinderen (2021: € 6.604)

▪ Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning (2021: € 105.302)

▪ Effect op box 3 vermogen op 1-1-2022

▪ Schenking op papier? Denk aan jaarlijks betalen van de rente!

Tip: benut de vrijstellingen in 2021 en verlaag uw box 3 grondslag 
op 1-1-2022.



29-11-2021 24

Overweeg een spaar-BV

Vennootschapsbelasting

▪ Heffing over werkelijk resultaat

Inkomstenbelasting

▪ Heffing forfaitair in box 3 
(effectief 0,56% tot 1,71%)

▪ Toekomst: mogelijk heffing over 
werkelijk rendement, maar niet 
eerder dan 2025

Tip: vermogen in box 3? Overweeg een spaar-BV om zo belasting     

te besparen. Onderneem z.s.m. actie!
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Overweeg een spaar-BV

▪ Voorbeeld:
▪ Stel: vermogen € 300.000, rente 0,1%, fiscaal partners

▪ Voordeel BV in 2022: € 1.870

▪ Stel: vermogen € 800.000, rente 0,1%, fiscaal partners

▪ Voordeel BV in 2022: € 8.658

▪ Eenmalige kosten voor oprichting buiten beschouwing
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Overweeg aanschaf elektrische auto

▪ Minder voordeel bijtelling in 2022

▪ Bijtellingspercentage geldt 60 maanden

▪ Voordeel 2021: 5 jaar lang tot € 1.900 minder bijtelling

▪ Ondernemer? Vraag tijdig MIA aan

Tip: overweeg de aanschaf van een elektrische (voorraad)auto in 
2021. 
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Heeft u nog de juiste rechtsvorm?

▪ Van eenmanszaak naar BV?

▪ Van BV naar eenmanszaak?

Tip: Laat uw adviseur een berekening van de belastingdruk maken.

EZ

EZ
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Persoonlijke situatie

▪ Passen de huwelijkse voorwaarden nog in uw situatie?

▪ Denk aan nakomen periodiek verrekenbeding

▪ Voldoet uw testament nog aan uw wensen?

▪ Overweeg financiële planning

Tip: ga uw persoonlijke situatie na en stuur bij indien nodig. 
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Tenslotte

▪ Makkelijker kunnen wij het niet maken, fiscaal wel leuker!

▪ Alle eindejaarstips lezen? Kijk dan op onze website

https://www.vanreeaccountants.nl/publication/special-eindejaarstips-2021/
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Beantwoording vragen

www.vanreeaccountants.nl
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Bedankt voor uw aandacht!
Onderneem waar nodig actie vóór 1-1-2022

www.vanreeaccountants.nl


