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Uitdagingen voor 2014
Politiek was 2013 een bewogen jaar. Diverse akkoorden zijn gesloten. 
Op moment van schrijven wordt nog gesleuteld aan het defi nitieve 
belastingplan voor 2014. Aan het einde van het jaar is het een 
goede gewoonte om de balans op te maken. Maar ook om vooruit 
te kijken naar de uitdagingen voor het nieuwe jaar.

Samen met de adviseurs van uw bedrijf zal u als directie ook 
alvast de cijfermatige balans opmaken. Op basis van deze 

voorlopige cijfers is het goed om te onderzoeken of het lopende 
jaar nog gebruik gemaakt kan worden om zaken (fi scaal) opti-
maal te structureren. 

Puntsgewijs enkele aandachtspunten:
•  In 2014 is een verlaagd percentage dividendbelasting van toe-

passing. Bent u van plan dividend uit te keren, stel dit dan uit 
naar 2014. Het tarief daalt dan eenmalig van 25  naar 22 pro-
cent. Let op: bij een dividenduitkering dient u een balanstest 
en een uitkeringstest te doen.

•  Heeft u een inkomen hoger dan 150.000 euro, denk dan na om 
genoegen te nemen met een lager inkomen en een stukje divi-
dend. Hiermee kunt u de 16 procent werkgeversheffi ng verla-
gen. Let op: de Belastingdienst zal een verlaging beoordelen op 
haar zakelijkheid.

•  Beoordeeld kan worden of de investeringsplannen toch nog dit 
jaar een aanvang moeten nemen, of dat ze juist over de jaar-
wisseling heen getild moeten worden. Bij toegelaten investe-
ringen in dit jaar kunt u gebruik maken van investeringsaftrek. 
Dit is maximaal 28 procent over uw investering die u extra ten 
laste van de winst mag brengen. Toegelaten investeringen die u 
in de tweede helft van dit jaar doet, mag u bovendien dit jaar 
voor maximaal 50 procent afschrijven. Hiermee kunt u de 
winst in 2013 verlagen. 

•  De overgangsperiode van de werkkostenregeling wordt met 
een jaar verlengd en moet nu uiterlijk 1 januari 2015 ingaan.

•  Aanschaf van een zeer zuinige auto in 2013 kan effectief tot 
een behoorlijk fi nancieel voordeel leiden, afhankelijk van uw 
specifi eke situatie.

•  Heeft u in het verleden een schuldigerkenning gedaan aan uw 
kind(eren)? Vergeet niet de rente voor het eind van het jaar te 
betalen aan uw kinderen.

•  Maakt u gebruik van uw eigen goede doelenstichting? Zorg dan 
dat de stichting per 1-1-2014 voldoet aan de nieuwe publicatie-
voorwaarden. Anders is uw periodieke gift niet meer aftrekbaar 
van uw belastbaar inkomen.

•  Heeft u in 2013 een lening bij uw BV afgesloten voor de fi nan-
ciering van uw woning? Dan dient u begin 2014 een opgaaf van 

de hoogte van de lening en de betaalde rente aan de Belasting-
dienst te doen. Blijft u in gebreke, dan heeft u geen recht op 
hypotheekrenteaftrek.

•  Zorg dat u op tijd helder is wat uw verwachte winst wordt. 
Te laat een voorlopige aanslag vragen kan u wel tot (minimaal) 
8 procent heffi ngsrente kosten bij de Belastingdienst. Tot 1 juli 
betaalt u geen rente.

•  Let op de verliesverdamping. Die kan een reden zijn om juist 
wel een zo hoog mogelijke winst na te streven.

•  Beoordeel de zakelijkheid van uw geldlening of rekening cou-
rant met de BV. Onzakelijke verhoudingen kunnen (zeer) pijn-
lijk aanvoelen in uw portemonnee. 

•  Mogelijk komt u bij de omzetbelasting in aanmerking voor de 
Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

•  Om de winst te dempen kunt u mogelijk een voorziening 
 vormen, bijvoorbeeld voor onderhoud.

•  Beoordeel of u nog een herinvesteringsreserve heeft staan die 
dit jaar vrij valt. Mogelijk dat u dat wilt voorkomen door dit 
jaar nog te investeren.

•  Betaal nooit contant bij tanken. De Belastingdienst kan dan de 
BTW-aftrek weigeren.

•  Beoordeel uw gebruikelijk loon aan de hand van de nieuwe uit 
te werken eisen voor 2014.

Tegen de tijd dat dit artikel gepubliceerd wordt, zullen onge-
twijfeld de defi nitieve belastingplannen 2014 bekend zijn. 
De ervaring leert dat deze plannen nog wijzigen voordat ze defi -
nitief worden. Daarom is bovenstaande voor u niet meer dan 
een handreiking om in gesprek te gaan met
uw adviseur. �
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