Sinterklaas, Kerst en
Oud & Nieuw
Zo snel gaat het. De pepernoten liggen begin september al in de winkels, kinderen
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die in de herfstvakantie vragen of hun schoen al bij de haard mag. Zodra de maand
november is begonnen en de dagen korter worden, vliegen de laatste uurtjes van
2016 er doorheen. Die uren moeten we wel goed benutten om na te denken over
wat er nog vóór 31 december 2016 kan worden geregeld.

Actueel: Wat doen vóór en wat doen ná?
31 december 2016 23.59 uur
Ja, tot en met dit tijdstip worden de rechtshandelingen toegerekend aan het boekjaar 2016.
Een minuut later en dezelfde handelingen worden gerekend tot het (fiscale) boekjaar 2017.
Dat kan wel eens een duit schelen!
Dit scheelt als je het nog vóór 31 december regelt:
1.

2.

Planning als middel:

3.

neem de tijd

Je kan de investeringsaftrek van 28% claimen vanaf € 2.301 per kalenderjaar. Heb je
al geïnvesteerd in 2016 en denk je aan nog een investering? Doe dit dan vóór 31
december, zodat je die € 2.300 overschrijdt.
Zorg ervoor dat box 3 op 1 januari zo laag mogelijk is. Per 1 januari 2017 gaan er
nieuwe regels gelden, die voor een vermogen meer dan € 100.000 nadeliger gaan
uitpakken.
Van plan een auto aan te schaffen? Plug-in hybride gaat in de bijtelling per 1 januari
2017 omhoog naar 22%.

Dit kan je beter ná 31 december doen:
1.
2.

Een schenking ten bate van de (aflossing of aankoop van de) eigen woning.
Van plan een auto aan te schaffen? De gewone bijtelling gaat per 1 januari 2017
omlaag naar 22%.

Voortaan weet je dit ook weer
Dat was een korte vreugde: Huurwoning op de zaak

Mijn werkkamer

Was er in oktober nog een vreugdedansje van de ondernemer met een huurwoning, hierop
werd door de staatssecretaris snel een domper op gezet. Voor 2016 kunnen nieuwe huurders
hun huurrecht van de woning op de balans zetten, maar met ingang van 1 januari 2017, zo
heeft de staatssecretaris besloten, zal dit niet meer mogelijk zijn.

Ondernemen (I)
Wat is ondernemen

Heb jij weleens nagedacht over het woord “ondernemen”? In onze maatschappij en volgens
de fiscale opvatting is het woord “ondernemen” zo uitgehold. Zinsneden als “deelname aan
het economisch verkeer”, “rekening en risico van de ondernemer”, “met eigen
bedrijfsmiddelen” geven de oorspronkelijke betekenis niet weer. Weet je wat mij aanspreekt
bij het woord ondernemen: aandurven, aangaan, aanpakken, actief zijn, durven doen. “Een
ondernemend iemand” kijkt om zich heen waar hij wat kan gaan doen en probeert dingen uit.
Als ondernemer ben ik het liefst ondernemend: avontuurlijk, actief, energiek en initiatiefrijk.

Wist je dat…
… het mogelijk is om zonder fiscale afrekening de onderneming over te dragen aan iemand anders die graag de onderneming wil
voortzetten? Deze persoon moet dan wel tenminste 3 jaar in jouw onderneming werkzaam zijn geweest. Als dit voor jou actueel is,
neem dan contact op via marieke@prpe.nl.

Handige website-links
Deze maand: Hobbyist of ondernemer?
Wanneer gaat een werkzaamheid over van hobby naar onderneming? De Belastingdienst heeft hierover op deze pagina uitleg
gegeven: hobby of onderneming? Dit geldt overigens niet alleen voor verkopen via internet.

Volgende infoblad: Horizon 1, horizon 2 en horizon 3.
In het laatste infoblad van dit jaar komt een handreiking voor de plannen en kansen van het komende jaar. Dit wordt verdeeld in 3
categorieën: horizon 1 (korte termijn), horizon 2 (middellange termijn) en horizon 3 (lange termijn).
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