
DIVERSEN 
 
 
Aangiftebrief BTW  
 
De belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de aangiftebrieven btw per 1 januari 
2014 niet meer worden verstuurd. Ook de acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt.  
Btw-plichtigen zijn derhalve zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de 
aangifte en de betaling hiervan. Dit wordt vermeld in het beveiligde gedeelte van de 
internetsite van de Belastingdienst. Begin januari 2014 stuurt de Belastingdienst een 
overzicht toe met de aangiftetijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldata en de 
betalingskenmerken. 
 
Tijdelijke willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013 
 
Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van 
nieuwe bedrijfsmiddelen afschrijven en van de belasting aftrekken. Hierdoor kunnen 
ondernemers hun belastingafdracht verminderen. Met de maatregel moeten 
ondernemers meer ruimte krijgen om te investeren. Zowel bedrijven die 
vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen kunnen er 
gebruik van maken. Voorwaarde is dat de investering voor 1 januari 2016 in gebruik 
wordt genomen. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan wordt de 
willekeurige afschrijving teruggenomen. 
 
Bankrekening ondernemingsvermogen? 
 
Een zakelijke bankrekening van een ondernemer in de inkomstenbelasting is in 
principe verplicht ondernemingsvermogen en valt derhalve in Box 1. Het is echter 
niet toegestaan om, ter vermijding van opneming van in Box 3 en dus betaling van 
inkomstenbelasting over het saldo, iedere bankrekening aan te merken als 
ondernemingsvermogen. Indien er sprake is van blijvend overtollige liquide middelen, 
moeten de liquide middelen worden opgenomen in Box 3 in plaats van  
Box 1 (ondernemingsvermogen). Indien de liquide middelen niet direct nodig voor de 
normale bedrijfsuitoefening is er sprake van overtollige liquide middelen. Overtollige 
liquide middelen kunnen tijdelijk of langdurig aanwezig zijn. Tijdelijk overtollige 
blijven wel tot het ondernemingsvermogen behoren (Box 1). Verplichte overheveling 
naar Box 3 is hier niet aan de orde. Immers, als hij de liquide middelen op korte 
termijn weer nodig heeft voor de bedrijfsuitoefening of voor een investering binnen 
zijn onderneming dan blijven de liquide middelen ondernemingsvermogen (Box 1). 
Als de liquide middelen blijvend overtollig zijn, vervullen zij geen functie meer 
binnen de onderneming en moet de ondernemer de liquide middelen tot zijn Box 3 
vermogen rekenen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auto en vakantie 
 
Als u een onderneming voor de inkomstenbelasting drijft, zal de auto vaak tot het 
ondernemingsvermogen behoren. Wordt deze auto ook voor privé-doeleinden 
gebruikt, dan moet een winstcorrectie worden aangebracht. Dit gebeurt door middel 
van de zgn. autokostenfictie. De totale autokosten zijn hierbij geheel aftrekbaar, dus 
ook voor reizen woning-werk, voor reizen in het weekend en de vakantie. Denk 
hierbij aan; 
-Tol en parkeergelden, autoslaaptrein en bootreizen 
-Schade ontstaan door bijvoorbeeld rijden onder invloed kunt u niet ten laste van de 
 winst brengen 
-Boeten zijn niet aftrekbaar van de winst, door de gemeente als belasting geheven 
 parkeergelden daarentegen wel. 
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