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FINANCIEEL

BOEKJAAR 2011 
POSITIEF BEÏNVLOEDEN

De laatste dag van het jaar betekent voor veel ondernemers ook

het einde van het administratieve boekjaar. Soms is het mogelijk

om de cijfers per 31 december te beïnvloeden. In deze bijdrage

geef ik u enkele tips, waar u, afhankelijk van uw situatie, gebruik

van kunt maken. 

Wanneer u winst wilt uitstellen naar een volgend
jaar, kunt u overwegen een voorziening te vor-
men. Hierdoor wordt de winst verlaagd en betaalt
u dit jaar minder belasting. Let op: het vormen
van een voorziening is gebonden aan voorwaar-
den. Een belangrijk arrest hierbij is het Bak-
steenarrest van de Hoge Raad. 
Om uw winst te verlagen, kunt u overwegen in-
vesteringen naar voren te halen. Hierdoor kunt u
opteren voor de investeringsaftrek en mogelijk de
EIA/MIA/VAMIL. Ook kunt u dit jaar nog gebruik-
maken van de crisismaatregel willekeurige af-
schrijving. Deze crisismaatregel is dit jaar voor
het laatst toepasbaar voor investeringen die dit
jaar aangeschaft worden. Om gebruik te kunnen
maken van de maximale 50 procent afschrijving
in 2011, dient in 2011 ook hetzelfde bedrag be-
taald te zijn aan de leverancier.

Verbeterde liquiditeitspositie
Bij de wet werken aan winst in 2007 zijn de ver-
liesverrekeningsregels aangepast. Verliezen van
vóór 2003 die nog niet verrekend zijn met win-
sten, verdampen op 31 december 2011. Heeft u
nog verliezen uit deze periode, beoordeel dan
samen met uw adviseur welke stappen u moet
ondernemen om deze verliezen te compenseren,
binnen de kaders van wet en regelgeving te ver-
jongen. Heeft u in voorgaande jaren winsten
gemaakt, dan is het mogelijk dat u dit jaar verlies
kunt maken die verrekenbaar is met deze win-
sten. Door de terug te ontvangen belastingen,
verbetert de liquiditeitspositie van uw onderne -
ming.

Werkt u in een bv-structuur met een fiscale een-
heid VPB, dan is het het overwegen waard om de
fiscale eenheid voor één of meer bv’s te ver-

breken. Dit verbreken kan niet met terugwer -
kende kracht. Wilt u dus verbreken per 1 januari
2012, dan moet u dit nu aangeven bij de Belas -
tingdienst. Mogelijk zijn sanctiebepalingen van
toepassing.

Voorkom ‘10d renteproblematiek’: beoordeel nog
dit jaar uw financieringsratio. Bij een, volgens de
wet, te scheve verhouding in het EV-VV, loopt u
het risico dat niet alle rente aftrekbaar is. Deze
regeling treedt alleen in werking bij groepslenin-
gen en een bovenmatige financiering van een
groepsvennootschap buiten de FE VPB.

Check tot slot de herziening van btw: als u in het
verleden zaken heeft gekocht waarbij de btw
geheel of gedeeltelijk in aftrek is gebracht, dan
kan het zijn dat deze btw-aftrek moet worden
herzien. Herziening kan zich voordoen als het ge-
bruik van de roerende of onroerende zaken wij -
zigt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een pand
in 2011 bent gaan gebruiken voor vrijgestelde
prestaties, terwijl u voorheen btw-belaste presta-
ties verrichtte. Andersom is ook mogelijk: u bent
een pand gaan gebruiken voor belaste prestaties,
terwijl u voorheen vrijgestelde prestaties ver-
richtte.

Ik wens u een gezegend 2012 met veel creativiteit
en ondernemerschap!

De auteur, Gerco van der Spek, is werkzaam bij
Profinis Accountants en Adviseurs. Voor meer
 informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
Proninis, tel: 0527-681726. Zie ook www.profinis.nl.
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