
 
 

Beste ondernemer,                   Obdam,  september 2013 

In deze reader vind je fiscale feiten en ondernemerstips waar je dit jaar nog van kan profiteren. 

De inhoud zal algemene informatie verschaffen om je te attenderen op de mogelijkheden.  

Indien één of meer onderwerpen je aanspreken kan RegioAdministratie je vrijblijvend van specifieke 

informatie voorzien. Alvast veel ondernemend succes gewenst! 

1. Pas investeringsaftrek toe. 

De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het investeringsbedrag.  

Hoe hoger het investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het % van de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om de investeringsaftrek optimaal te benutten, kan het voor 

ondernemers interessant zijn om investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen. Zo kan je per 

kalenderjaar profiteren van een maximale aftrek. De investering(en) dienen samen minimaal € 2.300 te 

bedragen. De regeling geldt niet voor alle investeringen. Er bestaat ook aftrek voor Energie en Milieu. 

2. Toch weer versneld afschrijven. 

Investeer je in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen. Dan mag je 

tot maximaal 50% van de aanschaffingskosten in deze periode willekeurig afschrijven. Voorbeeld: 

Eenmalige maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 1000 x 50% = € 500 

Over resterende waarde gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100, (1/2 jaar x € 100) = € 50 

Maakt je gebruik van deze willekeurige afschrijving. dan betaalt je in 2013 minder belasting. Dus is er 

meer bestedingsruimte ofwel een liquiditeitsvoordeel. 

3. IBAN 

De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank 
Account Number). Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit je huidige 
nummer. Vermeld je aangepaste banknummer vanaf heden op briefpapier en zo nodig op 
correspondentie en de website. Pas software aan om de IBAN te ondersteunen 
Met de IBAN BIC Service kan men van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC 
vinden. www.ibanbicservice.nl 

4. VAR-verklaring 

Als je werk uitvoert voor iemand anders kan deze om een Verklaring Arbeidsrelatie vragen. Tenzij je 
voldoet aan de voorwaarden om een VAR automatisch te ontvangen, moet je deze per kalenderjaar 
opnieuw aanvragen. Zo'n aanvraag kan elk jaar vanaf medio september.  

5. Zelfstandige aftrek 

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2015 beperkt. Er vindt een versobering plaats voor een bedrag van 

300 miljoen euro per 2015. Hierdoor komt er meer evenwicht in de belastingheffing tussen 

ondernemers en werknemers.  De maatregel is gericht om te voorkomen dat de zzp-constructie 

oneigenlijk gebruikt wordt. Dat is het geval als mensen bij hun baas uit dienst gaan en vervolgens als 

zzp'er het zelfde werk gaan doen. Een snelle berekening laat zien wat de gevolgen kunnen zijn:  

Er zijn ongeveer 600.000 zzp'ers die meer dan 1225 uur per jaar werken in hun onderneming.  

Deel 300 miljoen door 600.000 ondernemers, dan gaat het om 500 euro per ondernemer per jaar. 

Tot slot adviseert RegioAdministratie je bijzonder alert te blijven op het betaalgedrag van je klanten. 

 


