
 
 

Beste ondernemer,                   Obdam,  november 2012 

In deze reader vind je 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 ondernemers succes gewenst! 

1. Pas investeringsaftrek toe. 

De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het investeringsvolume.  

Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het gemiddelde bedrag 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 minimaal € 2.200 te 

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

2. De laatste kans op versneld afschrijven. 

Heeft de onderneming in de periode van 2009 tot en met 2011 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen?  

Dan kun je deze dit jaar nog willekeurig afschrijven. De bedrijfsmiddelen die aangeschaft zijn in 2012 

vallen niet meer onder deze regeling. Je mag maximaal 50% van de aanschaffingskosten in het 

desbetreffende investeringsjaar willekeurig afschrijven.  

3. Liquiditeitspositie verbeteren door een voorziening te vormen. 
 

Voorzieningen verlagen op korte termijn de winst en dus de belastingdruk. Je kan een voorziening 
vormen voor uitgaven die in de toekomst te verwachten zijn. Er moet een redelijke mate van zekerheid 
zijn dat de uitgaven zich voor zullen doen. Bijvoorbeeld: garantie op geleverde producten, vervangen 
of aanschaffen van activa, uitstaande debiteuren, reorganisatie of advies. 
 

4. Extra aandacht bij de laatste btw-aangifte van het jaar.  

De meeste ondernemers doen per kwartaal btw-aangifte bij de belastingdienst. Bij de laatste aangifte 

moet je mogelijk meer informatie opgeven en kun je zaken rechtzetten.  

Denk aan: Privégebruik van bedrijfsgoederen of diensten, auto van de zaak, belaste en vrijgestelde 

omzet, personeelsvoorzieningen en de kleineondernemersregeling. 

5. 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.  

6. Indexering 

Elk jaar wijzigt het loon en prijspeil. Veel ondernemers kijken één maal per jaar of hun prijzen nog 

marktconform zijn en/of kostendekkend. Bij contract werkzaamheden kan ook zijn dat er vaste 

afspraken zijn gemaakt over indexatie van prijzen. Check wat de mogelijkheden zijn. Wat je ook 

beslist, van je leveranciers kun je de prijsverhoging verwachten. 

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

 


