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TIPS VOOR ONDERNEMERS  

Optimaliseer de MKB-winstvrijstelling   

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd van 12% 

naar 14%. Door waar mogelijk winst uit te stellen, kunt u profiteren van deze 

extra vrijstelling. Denk hierbij aan het naar voren halen van kosten en het 

vormen van voorzieningen. Voor de MKB-winstvrijstelling hoeft u niet aan het 

urencriterium te voldoen.   

Check uw voorlopige aanslagen  

Tegen het einde jaar van het jaar kunt u de winst beter inschatten. Het is 

verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en 

vennootschapsbelasting opnieuw onder de loep te nemen en samen met uw 

belastingadviseur te kijken of aanpassing van uw voorlopige aanslagen nodig is. 

Daarmee voorkomt u dat u onnodig belastingrente betaalt als de winst hoger 

uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe 

regels voor vaststelling van de rente. Voor aanslagen vennootschapsbelasting 

wordt aangesloten bij de wettelijke handelsrente met een minimum van 8%.  

Voor andere belastingen geldt de wettelijke niet-handelsrente met een minimum 

van 4%. Verwacht u geld terug van de fiscus, houdt er dan rekening mee dat u 

alleen rente vergoed krijgt als er vertraging ontstaat bij het opleggen van de 

(voorlopige) aanslag. Het ‘sparen bij de fiscus’ door het zo lang mogelijk 

uitstellen van het indienen van de aangifte heeft vanaf 2013 in beginsel dan ook 

geen zin meer.  

Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan  

Met een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hoeven uw opdrachtgevers geen 

loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen in te houden en af 

te dragen. Indien u al drie of meer jaren een VAR-beschikking hebt ontvangen, 

dan hoort de Belastingdienst uw VAR-beschikking 2013 al automatisch verstrekt 

te hebben. Hebt u niet (automatisch) de VAR-beschikking ontvangen, vraag dan 

tijdig een nieuwe VAR-beschikking aan. In de loop van 2013 gaat het systeem 

rond VAR-verklaringen wijzigen. Er komt dan een webmodule waarmee 

opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen controleren van welke 

relatie sprake is.  

  

  


