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Heb je zonnepanelen of als ondernemer een jaaromzet die

lager is dan €20.000? Profiteer dan nu van de

kleineondernemingsregeling (KOR) die is aangepast met

terugwerkende kracht!



KLEINEONDE
RNEMERSRE
GELING
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Ondernemers met een beperkte omzet

vragen zich vaak af of ze voor de btw de

kleine ondernemingsregeling moeten

aanvragen. Het ministerie van Financiën

heeft onlangs besloten dat btw-

ondernemers die een jaaromzet hebben van

maximaal €1.800 en de KOR willen toepassen

hiervan geen melding meer hoeven te doen

bij de Belastingdienst. Ook vervalt de

verplichte toepassingsduur van drie jaar en

de verplichting van opzegging, wanneer je er

geen gebruik meer van wenst te maken. Het

besluit geldt met terugwerkende kracht per

2020. Is je jaaromzet lager dan €1.800, dan

hoef je geen btw te factureren, trek je geen

btw af en dien je geen btw-aangifte in.

Heb je je nog niet gemeld bij de Belastingdienst, dan hoeft dit vooralsnog niet. 

Wat houdt de kleineondernemersregeling in?
Lever je als ondernemer diensten of producten en heb je een jaaromzet van maximaal €20.000,

dan kan je gebruikmaken van de KOR. Wie gebruik maakt van de regeling hoeft geen btw-aangifte

meer te doen. Er wordt namelijk geen btw over de door jouw geleverde diensten/producten

gerekend en je hebt geen recht meer op de aftrek van btw. 

Particulieren met zonnepanelen
Een belangrijke groep die van de regeling kan profiteren is die van particulieren met

zonnepanelen, met name als zij slechts enkele panelen bezitten en de administratieve

rompslomp niet op vinden wegen tegen het financiële voordeel. Daarnaast profiteren ook

mensen die een bestaande woning kopen waarop al zonnepanelen zijn bevestigd. Zij kwamen niet

in aanmerking voor een btw-teruggave, maar moesten bij aanmelding bij de KOR wel btw

afdragen.



Per 2020 is het voor werkgevers makkelijker

geworden om hun werknemers te laten

profiteren van een fiets van de zaak. Dit geldt

ook voor ondernemers met een (kleine) eigen

onderneming of zzp’ers. Voor een ter

beschikking gestelde fiets moet jaarlijks een

bijtelling van 7% van de cataloguswaarde als

loon worden aangemerkt. De Belastingdienst

vindt dat het vergoeden of verstrekken van

accessoires die verband houden met de ter

beschikking gestelde fiets onbelast is. Het

gaat hierbij om bijvoorbeeld een regenpak,

extra slot of het vergoeden van

reparatiekosten. 

Wat is de fiscaalvoordelige regeling

fiets van de zaak?
De regeling is bedoeld voor de aanschaf en

het onderhoud van een fiets die voor

minimaal 10% ingezet wordt voor woon-

werkverkeer en bedrijfsmatig gebruik.

Daarnaast mag de fiets fiscaal gezien

onbeperkt privé gebruikt worden. De regeling

geldt alleen als een fiets ter beschikking

wordt gesteld en dus eigendom van de

werkgever blijft. Er wordt een vaste bijtelling

van 7% van de adviesprijs van de fiets en

accessoires (inclusief btw) per jaar gerekend.

De kosten voor de fiets mag je opvoeren als

aftrekpost van de winst uit de onderneming.

Als je een fiets aanschaft waarvan de

aanschafwaarde hoger is dan €450

(exclusief btw) valt de fiets onder

bedrijfsvermogen. Bij het vergoeden of

verstrekken van een fiets geldt de regeling

niet, maar is de werkelijke waarde belast. 
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EXTRA SLOT OF
REGENPAK
FIETSREGELING



BELASTINGHEFFING

KAN JE OOK

VOORKOMEN DOOR

HET REGENPAK TER

BESCHIKKING TE

STELLEN EN TE LATEN

BEDRUKKEN MET EEN

BEDRIJFSLOGO VAN

MINSTENS 70 CM2,

HET REGENPAK KAN

DAN ALS

WERKKLEDING WORDT

AANGEMERKT.
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Accessoires
De Handreiking bijtelling fiets van de zaak van de Belastingdienst

vermeldt dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die

verband houden met een ter beschikking gestelde fiets onbelast is.

Het gaat dan bijvoorbeeld over een extra slot of het vergoeden van

reparatiekosten. De accessoires leiden ook niet tot een hogere

bijtelling. Dit geldt ook voor een fietsverzekering. De belastingdienst

gaat ervan uit dat het intermediaire kosten betreft, gezien de fiets

eigendom is van de werkgever. 

Een regenpak is een accessoire die volgens de handreiking in beginsel

wel belast is. Dit kan je voorkomen door het regenpak onder te

brengen in de werkkostenregeling. 



LAADPAAL
FISCAAL

AFTREKBAAR
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Het aantal elektrische auto’s in Nederland

blijft stijgen. De stijging is mede het gevolg

van de veranderende fiscale regelgeving

omtrent de elektrische auto. De vraag is hoe

de markt voor elektrische auto’s zich in de

toekomst gaat ontwikkelen. Ondanks de

verandering van het bijtellingspercentage

kent een elektrische auto nog vele fiscale

voordelen, zoals een laadpaal. 

Overweeg je een laadpaal aan te schaffen?

Dan hebben wij goed nieuws! De aanschaf-

en plaatsingskosten of de periodieke

leasekosten van een laadpaal zijn fiscaal

aftrekbaar. Als werkgever mag je de kosten

die komen kijken bij een elektrische auto van

de zaak onbelast vergoeden. Hieronder

vallen de kosten van een laadpaal en van het

opladen. Zelfs de kosten voor een

aanpassing van de meterkast in de woning

(van de werknemer) en een meter om het

verbruik te meten mogen onbelast vergoed

worden. 

Laadpaal plaatsen
Voor het plaatsen van de laadpaal kan je

kiezen uit twee opties: het plaatsen van de

laadpaal door een elektro-installatiebedrijf

of alles uitbesteden aan een exploitant. Bij

plaatsing door een elektro-installatiebedrijf

kan het zijn dat er extra kosten bijkomen

voor het leggen van de voedingskabel naar

de laadpaal toe. 

Kies je er liever voor om alles uit te besteden,

dan koop of lease je de laadpalen en doet de

exploitant de rest. 



Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

Zoals eerder aangegeven zijn de kosten die hiermee gemoeid gaan fiscaal

aftrekbaar. De btw op de aanschaf en installatie, of de btw op de leasekosten

zijn als voorbelasting verrekenbaar. Naast de btw-aftrek kan je ook gebruik

maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor de laadpaal. 

Bij een investering in een laadpaal heb je recht op 36% milieu-

investeringsaftrek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan

om oplaadpunten die zijn opgesteld op eigen bedrijfsterrein en uitsluitend

door eigen voertuigen worden gebruikt. 

Voor het toepassen van MIA moet een investering binnen drie maanden na het

aangaan van de verplichting worden aangemeld bij de RVO. 

De KIA kan zorgen voor een extra fiscale winstaftrek van 28%. De minimale

investering is echter € 450. 

EIGEN TERREIN

MIA KIA
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EIGEN VOERTUIG(EN)

36% AFTREK
RVO (3MAANDEN)

28% AFTREK

MIN. €450

Meer weten?
Wil je weten of de kleine ondernemersregeling of een van de andere

regelingen voor jouw interessant is of dat je wellicht btw moet terugbetalen?

Onze fiscale adviseurs helpen je graag. Neem contact op met Nicole Baaten via

telefoonnummer 070-3863702 of stuur een e-mail naar

fiscaal@statusfinance.nl.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/melden

