Prinsjesdag 2020: wat doet het met uw veerkracht?
Prinsjesdag 2020: geen toer met de Gouden Koets, de troonrede werd gelezen in de Grote
Kerk en het kabinet trekt miljarden uit om de economie op gang te houden. Welke
maatregelen komen er dit jaar uit het koffertje van Wopke Hoekstra? Vertrouwen,
veerkracht en verdienvermogen, dat is de titel van de Miljoenennota.
In korte tijd is de wereld veranderd. Dat zet u aan het denken: wat is nu écht belangrijk? We
zetten voor u de nieuwe (belasting)maatregelen op een rij. Met tips om tijdig voor te sorteren,
zodat u fiscaal voordeel behaalt én nieuwe perspectieven ontdekt.
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■ Helaas, zelfstandigenaftrek gaat nog sneller omlaag
■ Overdrachtsbelasting, meer en minder veerkracht!
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■ Heffingsvrij vermogen stijgt naar 50.000 euro
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■ Verliesverrekening ondernemers mogelijk verruimd én beperkt
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■ Omzet bepalend voor eindafrekening coronaregelingen
■ Verhoging én verlaging in vrije ruimte werkkostenregeling
■ Goed nieuws: dubbel voordeel bij TOGS en TVL
■ Wet excessief lenen uitgesteld: benut deze tijd, los uw schulden af
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Belastingmaatregelen
Goed nieuws: lager tarief in vennootschapsbelasting
Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het laagste tarief was 16,5 procent
voor winsten tot 200.000 euro (en 25 procent voor het meerdere). Dit wordt fors verbeterd,
naar 15 procent voor de eerste 245.000 euro winst (en 25 procent voor het meerdere).
Vanaf 2022 geldt de 15 procent zelfs tot 395.000 euro winst.
Dit betekent dat u fors minder heffing gaat betalen, én dus meer ruimte krijgt om te ondernemen.
Maakt u meer winst dan 245.000 euro (en 395.000 euro vanaf 2022)? Overleg met uw adviseur
om optimaal gebruik te maken van het lagere tarief.

Helaas, zelfstandigenaftrek gaat nog sneller omlaag
De zelfstandigenaftrek gaat weer omlaag, van 7.030 euro in 2020 naar 6.670 euro in 2021.
Ontdek wat dit voor u betekent én of een andere ondernemingsvorm fiscaal gezien
gunstiger is.
Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en aan het urencriterium van 1.225 uur
voldoet, komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In het Belastingplan 2020 werd al
besloten om de zelfstandigenaftrek jaarlijks in stappen te verlagen tot 5.000 euro in 2028.
Versneld verlaagd
In het Belastingplan 2021 is nu voorgesteld om deze afbouw te versnellen en verder te
verminderen: naar 3.240 euro in 2036. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog maar 6.670
euro.
Andere ondernemingsvorm, nieuwe perspectieven?
Samen met het gunstige lage tarief in de vennootschapsbelasting, is het verstandig om te
onderzoeken of een andere ondernemingsvorm, zoals een bv, voor u fiscaal gezien voordeliger
uitpakt. Uw accon■avm adviseur gaat graag met u om de tafel.

Overdrachtsbelasting, meer en minder veerkracht!
Volgend jaar zijn er voor de overdrachtsbelasting drie wijzigingen: voor ‘starters’ op de
woningmarkt komt er een vrijstelling en geldt het 2%-tarief alleen nog voor woningen die
als hoofdverblijf bewoond worden. In alle andere situaties gaat een tarief van 8 procent
gelden!
Eenmalige vrijstelling
Een starter is iemand die een woning als hoofdverblijf koopt en 18 tot en met 34 jaar oud is. Dan
kan met ingang van 1 januari 2021 een vrijstelling worden toegepast. De vrijstelling geldt maar
één keer. Deze vrijstelling kan het aantrekkelijk maken om de aankoop of leverdatum van de
woning naar volgend jaar te schuiven.
Verhoogd tarief
Het nu algemeen geldende 2%-tarief voor woningen gaat omhoog, naar 8 procent. Volgend jaar
kan het 2%-tarief alleen nog worden toegepast door natuurlijke personen die een woning als
hoofdverblijf gebruiken. In alle andere situaties geldt straks het nieuwe 8%-tarief. Dat is dus
bijvoorbeeld ook van toepassing op een tweede woning of een woning aangekocht door een bv.
Wanneer u zelf een tweede huis overweegt of plannen hebt voor het kopen van een woning voor
een (studerend) kind, kant het interessant zijn om die aankoop naar voren te halen (besparing 6
procent).
Voor bedrijfspanden
Vorig jaar was al aangekondigd dat op 1 januari 2021 voor bedrijfspanden een tarief van 7
procent gaat gelden (is momenteel 6 procent). Dit wordt dus nog verder verhoogd. Dit kan een
aanleiding zijn om een levering naar voren te halen (besparing 2 procent). Echter, naast de
overdrachtsbelasting zijn er meerdere aspecten die van belang zijn bij uw investeringsbeslissing.
Vraag uw adviseur om met u mee te denken!

Innovatiebox blijft aantrekkelijk, ondanks stijging tarief
Houdt uw onderneming zich bezig met technische innovatie? En maakt u gebruik van de
innovatiebox? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een verlaagd tarief in de
vennootschapsbelasting. In 2021 stijgt dit belastingtarief, van 7 naar 9 procent. Dit
betekent dat u minder korting krijgt.
Versterk uw veerkracht
Omdat de normale tarieven voor de vennootschapsbelasting omlaag gaan, wordt het verschil
tussen de normale tarieven en het tarief binnen de innovatiebox straks kleiner. Toch is 9 procent
nog steeds een aantrekkelijk tarief, dat u meer veerkracht biedt om te innoveren.

Gebruikmaken van de innovatiebox?
Als u gebruikmaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), komt u
waarschijnlijk ook in aanmerking voor de innovatiebox. Uw adviseur kijkt graag met u mee.

Heffingsvrij vermogen stijgt naar 50.000 euro
In 2021 wordt de vrijstelling in box 3 (het heffingsvrij vermogen) verhoogd van 30.000 euro
naar 50.000 euro per persoon. Dit betekent dat u over uw vermogen tot 50.000 euro geen
belasting betaalt. Voor fiscale partners loopt de vrijstelling zelfs op van 60.000 euro in
2020 naar 100.000 euro in 2021.
Spaargeld-bv nog steeds interessant
De hogere vrijstelling wordt bekostigd door een hogere belastingheffing over vermogens groter
dan 100.000 euro. Ondanks de ruimere vrijstelling is het dus nog altijd interessant om uw box 3vermogen onder te brengen in een ‘spaargeld-bv’. Hebt u een groter vermogen? Dan bespaart u
hiermee mogelijk 10.000 euro of meer.
Bent u benieuwd of een spaargeld-bv u meer veerkracht biedt in de toekomst? Neem dan contact
op met uw accon■avm adviseur.

Meer ruimte voor investeren dankzij de BIK
Doet u in 2021 investeringen? Dan hebt u mogelijk recht op de ‘Baangerelateerde
Investeringskorting’ (BIK). Deze korting moet het voor u als ondernemer aantrekkelijker
maken om te investeren. De nieuwe korting gaat in per 1 januari 2021.
Hoe werkt het?
U kunt in aanmerking komen voor de korting als u investeert in een nieuw bedrijfsmiddel,
bijvoorbeeld een nieuwe machine. U verrekent de korting via de loonheffingen, vandaar
waarschijnlijk de naam: Baangerelateerde Investeringskorting. Details van de regeling worden
nog verder uitgewerkt.
Dus, bent u van plan om te investeren? Dan is het wellicht verstandig om te wachten tot er meer
bekend is over deze nieuwe regeling. Overleg hierover met uw accon■avm adviseur.

Verliesverrekening ondernemers mogelijk verruimd én beperkt
Maakt u dit jaar verlies of hebt u in het verleden een verlies geleden? Let dan op. De regels
voor het verrekenen van verliezen van de vennootschapsbelasting worden mogelijk
verruimd in de tijd, maar beperkt in omvang.
Hoe gaat het nu?
Wanneer een onderneming (zoals een bv of een nv) verlies lijdt, dan kunt u dit verlies voor de
heffing van de vennootschapsbelasting verrekenen met het vorige jaar of de zes daaropvolgende
jaren.
Wat zijn de plannen?
De overheid heeft nu plannen om de verliesverrekening te verruimen in de tijd, maar te beperken
in de omvang. Wat de plannen exact zijn, is nog niet bekend. Deze worden nog gepresenteerd in
een nieuw wetsvoorstel. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.
Wilt u weten wat de plannen mogelijk voor u betekenen en hoe u uw verlies fiscaal optimaal kan
benutten? Neem dan contact op met uw accon■avm adviseur.

Arbeidskorting eerder omhoog: een meevaller in 2021
De verhoging van de arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021.
Deze korting scheelt werkenden op jaarbasis maximaal 428 euro aan belasting. Een mooie
meevaller voor zowel werknemers als zelfstandigen.

Let op: bijtelling elektrische auto’s komend jaar aangescherpt
Bent u als ondernemer op zoek naar een nieuwe (lease)auto, voor uzelf of uw
werknemer(s)? En heeft een elektrische auto zoals een Tesla uw voorkeur? Lees over de
wijzigingen in de bijtelling voor elektrische auto’s.

Maak nu nog gebruik van lage bijtelling
Kiest u dit jaar nog voor een elektrische auto? Dan kunt u over de eerste 45.000 euro van de
cataloguswaarde nog gebruikmaken van de verlaagde bijtelling van 8 procent (en voor het
meerdere 22 procent).
In 2021 wordt deze regeling aangescherpt. De bijtelling van 12 procent geldt dan alleen over de
cataloguswaarde van maximaal 40.000 euro (en voor het meerdere nog steeds 22 procent).
Bereken uw fiscale voordeel
Wanneer u dit jaar nog investeert in een nieuwe elektrische auto kunt u nog 5 jaar gebruikmaken
van de bijtelling van 8 procent over de cataloguswaarde van de auto tot 45.000 euro. Laat uw
accon■avm adviseur voor u berekenen wat het voordeel is als u dit jaar nog een nieuwe
elektrische auto bestelt.

Slim: overweeg uw levenslooptegoed (deels) op te nemen
Hebt u nog een levenslooptegoed, let dan goed op. Het heffingsmoment voor de
overgangsregeling wordt vervroegd naar 1 november 2021 (in plaats van 1 januari 2022).
Als u dit jaar nog een deel van uw tegoed opneemt, kan u dat tariefvoordeel opleveren.
Laat u adviseren
Vanwege de vervroegde heffingsdatum kan het zijn dat er loonbelasting wordt ingehouden op het
tegoed. Het resterende saldo wordt dan per 1 januari 2022 belast in box 3. Daarom is het wellicht
slim om dit jaar nog een deel van het levenslooptegoed op te nemen. Uw adviseur kijkt graag met
u mee.

Belastingvrije bonus voor zorgprofessionals
Mooi nieuws voor zorgprofessionals die zich tijdens de coronacrisis extra hebben ingezet
voor de gezondheid van anderen. De veelbesproken zorgbonus wordt onbelast vergoed.
Zij ontvangen 1000 euro netto.

De bonus op basis van de ‘Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19’ is bedoeld voor
diegenen die in hun werk direct of indirect de gevolgen ondervonden van de uitbraak van het
virus.
Ook niet-medewerkers in aanmerking
In het belastingplan is nu ook opgenomen dat deze regeling uitgebreid moet worden, zodat ook
de niet-werknemers hierin worden opgenomen, bijvoorbeeld zelfstandigen en extern ingehuurd
schoonmaakpersoneel.
Vrijwel geen administratieve last
De bonus heeft geen gevolgen voor de heffing in de inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen van werknemers en niet-werknemers. Daarnaast telt deze ook niet mee voor
de inkomensafhankelijke regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toeslagen. Hierdoor wordt
de administratieve last voor werkgevers beperkt.
Ook volgend jaar een bonus
Naar verwachting wordt volgend jaar opnieuw veel van de veerkracht van zorgprofessionals
gevraagd. Daarom is voor 2021 een zorgbonus van 500 euro vastgesteld.
Meer weten over de zorgbonus? Neem dan contact op met uw adviseur van werkgeversservice.

Coronamaatregelen
Omzet bepalend voor eindafrekening coronaregelingen
Hebt u een aanvraag ingediend voor een coronaregeling NOW? Dan kunt u vanaf 7 oktober
een eindafrekening aanvragen. Hiervoor hebt u bewijsstukken nodig.
Bij de eindafrekening wordt vastgesteld op welk bedrag u daadwerkelijk recht hebt. We adviseren
u om tijdig alle bewijsstukken hiervoor te verzamelen, waaronder uw daadwerkelijke omzetcijfers.
In sommige gevallen hebt u ook een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig.
accon■avm helpt u hierbij graag, zodat u goed voorbereid bent.

Verhoging én verlaging in vrije ruimte werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw
werknemers geven. De tarieven voor de vrije ruimte gaan veranderen. Ontdek wat dit
betekent voor u en uw medewerkers.
Gewijzigde tarieven
Gedurende 2020 is de vrije ruimte verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent van de fiscale
loonsom tot 400.000 euro. Voor hogere loonsommen geldt een tarief van 1,2 procent. Is uw
loonsom hoger dan 400.000 euro? Dan geldt vanaf 2021 een vrije ruimte van 1,18 procent. Dit is
geen tijdelijke maatregel.
Aanwijzen
Dit betekent dat u bij een loonsom van 400.000 euro dus 12.000 euro onbelast mag vergoeden in
2020. Er zijn wel enkele voorwaarden. Vraag hiernaar bij uw adviseur. Let er ook op dat u de
vergoedingen wel ‘aanwijst’, om boetes te voorkomen. Dit doet u door de vergoedingen op te
nemen als eindheffingsloon, dat vervolgens ten laste wordt gebracht in de vrije ruimte.
Wilt u weten hoe u dit vastlegt? Of bent u benieuwd hoeveel vrije ruimte u nog beschikbaar hebt?
Wij helpen u graag verder. Neem contact op met uw adviseur van werkgeversservice.

Goed nieuws: dubbel voordeel bij TOGS en TVL
Maakt u in 2020 of 2021 gebruik van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren (TOGS) en/of de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan krijgt u
mogelijk dubbel voordeel!
Minder belasting
De ontvangen uitkeringen uit deze regelingen zijn namelijk vrijgesteld van inkomsten- of
vennootschapsbelasting (maar tellen wel mee in de omzet voor de NOW-regeling). Dit voordeel
leidt in sommige gevallen tot een forse daling van uw belastingdruk.
Optimaal voordeel = meer veerkracht
Vermeld daarom altijd bij uw adviseur dat u subsidie hebt ontvangen uit deze regelingen. Wij
helpen u graag om maximaal voordeel te behalen, zodat u méér ruimte krijgt voor ondernemen.

Wet excessief lenen uitgesteld: benut deze tijd, los uw schulden af
De Wet excessief lenen is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit vanwege de
coronacrisis. De aankomende wet moet het (excessief) lenen van de eigen bv
ontmoedigen. U heeft nu meer tijd om hierop te anticiperen.
Wat betekent de wet voor u?
Heeft u schulden van meer dan 500.000 euro? Dan wordt het meerdere als inkomen in box 2
aangemerkt. Voor u betekent dit: een acute heffing van 26,9 procent.
Onderneem tijdig actie
De nieuwe wet kan een flinke aanslag op uw veerkracht betekenen. Benut het extra jaar om tijdig
maatregelen te nemen. Los uw schulden bijvoorbeeld af aan de bv, verreken deze met dividend
of kijk naar de mogelijkheden voor herfinanciering bij een bank. Uw accon■avm adviseur staat u
graag terzijde.

Verlaging belastingrente stopt, invorderingsrente blijft gelijk
Vanwege de coronacrisis is de belasting- en invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01
procent. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het gebruikelijke tarief weer in: 4 procent. De
invorderingsrente blijft wél staan op 0,01 procent.
Betalingsrente weer op gebruikelijke 4 procent
Belastingrente betaalt u onder andere over de aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Houd er rekening mee dat u per 1 oktober 2020 dus weer het gebruikelijke tarief betaalt.
Invorderingsrente blijft 0,01 procent
De invorderingsrente betaalt u over de belastingschulden die na de uiterste betaaldatum nog
openstaan. Deze blijft tot 31 december 2021 op 0,01 procent staan. Zo blijft de rentedruk laag als
u uw belastingschulden niet op tijd kunt voldoen.
Een tip: vraag nu alvast een voorlopige aanslag aan. Zo voorkomt u dat u te veel belastingrente
betaalt. Onze adviseurs helpen u hierbij graag.

De fiscale coronareserve: vergroot uw liquiditeitsruimte
Hebt u vanwege de coronacrisis behoefte aan direct meer liquiditeitsruimte? Dan kunt u
gebruikmaken van de coronareserve. Deze maatregel was al eerder bekend en wordt nu
ook in het belastingplan 2021 wettelijk vastgelegd.
Hoe werkt het?
In 2019 kan een (corona)reserve worden gevormd ter grootte van het verwachte
coronagerelateerd verlies in 2020. In 2020 wordt deze reserve weer tot de winst gerekend.
Dankzij deze reserve kunt u de belasting die u hebt betaald in de voorlopige aanslag nu al
terugvragen, in plaats van volgend jaar.
Wél of juist niet toepassen?
Als er sprake is van compensabele verliezen uit het verleden, is het wellicht verstandig om de
reserve juist niet toe te passen. Overleg met uw accon■avm adviseur over de exacte
voorwaarden en toepassing van de coronareserve.

Najaarstips
Krijg meer inzicht in uw cijfers, voor de juiste koers
Lopen de kosten op? Hoe verhoudt deze periode zich met de voorgaande? Is de marge
verbeterd? Hoe staat het met de debiteuren en crediteuren? Op deze – en andere - vragen
wilt u als ondernemer direct antwoord. U wilt nú weten waar kansen liggen. Zodat u elk
moment kunt bijsturen of van koers kunt veranderen.
Ontdek Accompas
Het online administratiesysteem Accompas vereenvoudigt uw boekhouding en vertaalt uw input
razendsnel in overzichtelijk gerangschikte managementinformatie. Alles gaat online.
Inkoopfacturen, bonnetjes, verkoopfacturen kunt u heel eenvoudig uploaden. Via e-mail, app of
scanner. Notificaties herinneren u aan te nemen acties, zoals het accorderen van aangiften en
betalingen. Een bankkoppeling verwerkt de mutaties en ook uw loonjournaalposten kunnen
automatisch worden ingelezen (als accon■avm de salarisadministratie verzorgt).
Zo is uw administratie continu bijgewerkt en up-to-date. En krijgt u méér inzicht in hoe u ervoor
staat, waar u naartoe wilt en wat écht belangrijk is voor de toekomst van uw bedrijf.
Meer weten? Vraag uw accountmanager naar Accompas.

Tip voor meer veerkracht: overweeg een bv
U onderneemt in een bijzondere tijd. Wellicht vraagt u zich af: hoe bescherm ik mijn
privévermogen zo goed mogelijk? Een bv kan meer veerkracht bieden. Hiermee schermt u
uw privévermogen af van uw ondernemingsvermogen.
Spelregels
Kiest u voor een bv? Dan geldt er een aantal belangrijke spelregels. Zo mag er geen sprake zijn
van wanbeleid door de bestuurder.
Belangrijk: leg afspraken goed vast
Ook is het belangrijk dat u de afspraken tussen de bv’s onderling of de bv en de dga correct
vastlegt. Leg onder meer het salaris vast en stel een managementovereenkomst op. Zorg ook dat
u dividenduitkeringen formaliseert met de juiste besluitvorming. Dit biedt u veel duidelijkheid.
Laat u adviseren
Wilt u meer informatie over de kansen van een bv? Of bent u benieuwd naar alle spelregels?
Laat u bijpraten door uw accon■avm (juridisch) adviseur.

Hoger tarief in box 2: dividend eerder uitkeren mogelijk gunstig
Per 1 januari 2021 stijgt het box 2-tarief van 26,25 procent naar 26,9 procent. Het kan dus
gunstig zijn om uw dividend nog in 2020 uit te keren. Bij 100.000 euro scheelt u dit 650
euro aan belastingheffing.
Let op maximaal heffingsvrij vermogen
Let hierbij wel op met box 3. Dit kan uw voordeel weer tenietdoen. Overleg daarom met uw
accon■avm adviseur voor de beste oplossing.

Dit jaar nog belastingvrij schenken aan uw (klein)kinderen?
Wilt u uw kinderen en kleinkinderen dit jaar nog financieel ondersteunen? Voor uw
kinderen geldt in 2020 een vrijstelling van 5.515 euro en voor kleinkinderen 2.208 euro. De
vrijstelling geldt ook voor uw pleeg- of stiefkind(eren).

Zo bespaart u op erfbelasting
Daarnaast geldt dit jaar een eenmalige vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning van
103.643 euro. Hiermee bespaart u al snel 10 tot 20 procent erfbelasting naast de jaarlijkse
besparing in box 3. Bespreek uw mogelijkheden met uw accon■avm adviseur, zodat u de regie
houdt over uw vermogen.

Goed nieuws: geen versobering van bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Gaat uw kind in de toekomst uw bedrijf overnemen? Dan kunt u wellicht een beroep doen
op een regeling in de erf- en schenkbelasting: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze
regeling zou misschien versoberd worden, maar hierover staat nog niets in het
Belastingplan 2021.
Nog steeds gunstig overdragen
Dit betekent dat u uw onderneming nog steeds fiscaal gunstig kunt overdragen. Een
bedrijfsopvolging regelen is vaak een tijdrovend en emotioneel proces. Hoe kunt u de komende
jaren op uw eigen tempo blijven ondernemen, uw eigen pad volgen? Om zo uw bedrijf straks met
een goed gevoel over te dragen? Onze adviseurs schuiven graag bij u aan om uw situatie onder
de loep te nemen
.

Aftrekpost alimentatie wordt afgebouwd: nu afkopen?
Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? De aftrekpost voor betalingen van alimentatie
wordt de komende jaren verder afgebouwd. Het afkopen van alimentatie levert voordelen
op.
Voordelen afkopen alimentatie
Door alimentatie af te kopen in 2020 kunt u op drie manieren voordeel behalen: het tarief van de
aftrek is hoger, uw vermogen in box 3 daalt en u bent ook niet meer financieel verbonden aan uw
ex-partner (tenzij u ook kinderalimentatie betaalt).
Staat u voor de vraag: ga ik dit jaar wel of geen alimentatie afkopen? Bespreek met uw
accon■avm adviseur wat verstandig is in uw situatie, en anticipeer op eventuele toekomstige
ontwikkelingen.

Denkt u aan uw UBO-inschrijving?
Sinds kort zijn (bijna alle) ondernemers verplicht om eigenaren en belanghebbenden in te
schrijven in het UBO-register. Inschrijven kan vanaf 27 september 2020. Lees waarop u
kunt letten.
Zo werkt het
Het register is opgesteld om zaken als fraude, witwassen, financieren van terrorisme en
belastingontduiking tegen te gaan. Bent u opgaveplichtig voor het UBO-register? Dan ontvangt u
tijdig een uitnodiging van KVK.
Goed om te weten
▪ Inschrijven is mogelijk vanaf 27 september 2020. Ook als u nog geen uitnodiging hebt
ontvangen van de KVK.
▪ Uw inschrijving moet voldaan zijn vóór 27 maart 2022.
▪ Bij meerdere bedrijven doet u per organisatie een UBO-opgave.
Zorg dat uw UBO-registratie op tijd in orde is. Uw accon■avm-adviseur helpt u hierbij graag op
weg.

Liquiditeitszorgen in coronatijd: laat u helpen door investeerders
Komt u als ondernemer financiële middelen tekort, (mede) vanwege de coronacrisis? En
zoekt u naast de steunmaatregelen van de overheid een structurele oplossing voor uw
liquiditeit? Er is vaak meer mogelijk dan u denkt, bijvoorbeeld met hulp van investeerders.
Sterker uit de crisis
Ook in deze tijd zijn vermogende particulieren, grotere bedrijven en investeringsmaatschappijen
op zoek naar interessante investeringsobjecten. Een van de mogelijkheden: u verkoopt aan een
van deze partijen een minderheidsbelang, in ruil voor een kapitaalinjectie. Dat biedt ruimte om de
continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en sterker uit de crisis te komen. Maar dat vraagt wel de
nodige zorgvuldigheid. Onze specialisten van corporate finance onderzoeken graag de
mogelijkheden met u.

Meer informatie en advies
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Vraag uw accon■avm adviseur of kijk op onze
website voor een kantoor bij u in de buurt. Volg ook de ontwikkelingen op
acconavm.nl/dossier/prinsjesdag-2020.
Met de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag én onze extra tips maken we graag de
vertaalslag wat dit in uw specifieke situatie betekent. Zodat u in deze bijzondere tijd én ook later
uw eigen koers kunt blijven varen. Ongeacht welke ontwikkelingen op uw pad komen. En dóór
kunt gaan met wat u belangrijk vindt, met uw doelen duidelijk in zicht.
Wat betekenen straks de nieuwe maatregelen voor u en hoe kunt u daar zo goed mogelijk mee
omgaan? De plannen zijn nog niet definitief en worden nog besproken in de Tweede en Eerste
Kamer. In de komende maanden houden we u graag op de hoogte en denken we met u mee.
Volgt u ons dossier voor meer veerkracht?

