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TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Beste lezers,
Het einde van het jaar nadert.
Daarom graag uw aandacht voor
deze eindejaarstips 2022!
Zijn er acties die u nu al moet
ondernemen, of vragen bepaalde
zaken juist om uitstel en zijn
er veranderingen waarmee u
rekening moet houden? In deze
nieuwsbrief een selectie van
de belangrijkste tips en
aandachtspunten.
Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op.
We beoordelen dan samen of
actie gewenst is. Sluit 2022
hiermee goed af en ga goed
voorbereid het nieuwe jaar in!
Met ondernemende groet,
John Veldhuizen

TEK voor energie-intensieve mkb’ers
Hebt u een energie-intensief bedrijf?
Dan bent u niet gered met het tijdelijke
(van 1 januari tot eind 2023) prijsplafond
voor kleinverbruikers (zie verderop
bij 'overige tips' op pagina 3). Daarom
wordt er nu gewerkt aan de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) die gaat
gelden voor de periode november 2022
tot en met december 2023.
De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een bedrijf.
De tegemoetkoming compenseert 50%
van de energiekostenstijging boven de
vastgestelde drempelprijzen voor gas en
elektriciteit. Die prijzen zijn vastgesteld
op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per
kWh elektriciteit. De tegemoetkoming
bedraagt maximaal € 160.000 per onderneming. Landbouwbedrijven kunnen
ook van de regeling gebruikmaken maar
voor deze bedrijven geldt een lager
maximum van € 62.000. Dit hangt samen
met Europese staatssteunregels.
Voorwaarden
Niet elk energie-intensief mkb-bedrijf
kan van de TEK gebruikmaken.
Uw bedrijf moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- de energiekosten moeten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet;
- uw bedrijf is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en heeft
maximaal 250 medewerkers;
- de jaaromzet is niet hoger dan € 50
miljoen en/of het balanstotaal niet
hoger dan € 43 miljoen.
Aanvragen
U kunt de tegemoetkoming met
terugwerkende kracht tot 1 november

2022 aanvragen bij de RVO. Helaas is
de verwachting dat het loket niet eerder
opengaat dan in het tweede kwartaal
van 2023. Dit hangt samen met het feit
dat de Europese Commissie de regeling
eerst moet goedkeuren. Bovendien
moet de regeling nog verder worden
uitgewerkt. Omdat bij veel ondernemers
het water nu al aan de lippen staat, heeft
het kabinet toegezegd dat tot aan de
openstelling coulant wordt omgegaan
met ondernemers die een verzoek om
uitstel van belasting indienen. Ook zijn
er afspraken gemaakt met financiële
instellingen, zoals banken om sneller
en soepeler om te gaan met aanvragen
van ondernemers voor liquiditeit, zoals
voorschotten.
Let op
Wilt u op de hoogte gehouden worden
over de voortgang en openstelling
van de TEK? Meldt u dan aan via de
‘houd me op de hoogte pagina’ op de
website van de RVO. •
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Aflossen via
uw g-rekening
Hebt u een g-rekening, dan kunt u uw
coronabelastingschuld ook aflossen via
deze rekening. Dit kan voor uw btwen uw loonheffingenschulden.
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Profiteer van hogere ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek wordt in 2023
verder beperkt als uw inkomen in de
hoogste belastingschijf (in 2023:
meer dan € 73.031) wordt belast.
Tot de ondernemersaftrek worden
gerekend: de zelfstandigenaftrek, de
aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de
meewerkaftrek, de startersaftrek bij
arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de
tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn
nu nog aftrekbaar tegen 40%.
In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks
vermindert de aftrek met 3%, totdat in

2023 al deze aftrekposten nog slechts
aftrekbaar zijn tegen het tarief van de
eerste schijf van de inkomstenbelasting.
In 2023 zou dit tarief 37,05% bedragen.
Inmiddels is voorgesteld om het tarief in
de eerste schijf (en daarmee de aftrek)
verder te verlagen naar 36,93%.
Tip
Hebt u inkomen dat wordt belast in
de hoogste belastingschijf, zorg er
dan voor dat u dit jaar zo maximaal
mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u aftrekposten naar voren halen. Vraag uw
adviseur naar de mogelijkheden. •
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Werken waar men wil een stap dichterbij
De huidige wetgeving biedt geen recht
op thuiswerken. Wel kunnen uw werknemers op grond van de Wet flexibel
werken een verzoek doen tot aanpassing
van de arbeidsplaats. U kunt dit verzoek
echter op elke grond afwijzen. Dit in
tegenstelling tot een verzoek tot wijziging
van de arbeidsduur of werktijd. U kunt
die verzoeken namelijk uitsluitend
afwijzen op grond van zwaarwegende
bedrijfs- of dienstbelangen.
Binnenkort kunt u ook een verzoek om
aanpassing van de arbeidsplaats niet
meer op elke grond afwijzen. De Tweede

Kamer heeft het wetsvoorstel dat dit
regelt, onlangs aangenomen. Dient uw
werknemer een dergelijk verzoek in en
heeft hij of zij dit goed onderbouwd, dan
moet u beoordelen of naar redelijkheid
en billijkheid uw belangen opwegen
tegen de belangen van uw werknemer.
Daarbij betrekt u alle omstandigheden
van het geval. Dit is dus een ander
criterium dan dat geldt bij een verzoek
tot wijziging van de arbeidsduur of
werktijd. Als ook de Eerste Kamer
instemt met dit wetsvoorstel, krijgen uw
werknemers meer mogelijkheden om
met name thuiswerken af te dwingen. •

U maakt het geld dan over van uw
g-rekening naar rekeningnummer
NL78 INGB 0000 4440 40 van de
Belastingdienst/Centrale administratie
te Apeldoorn. Vermeld daarbij het
betalingskenmerk dat op de naheffingsaanslag staat. Als u dat kwijt bent, kunt
u dat terugvinden via belastingdienst.nl/
betalingskenmerk. U kunt de g-rekening
ook gebruiken voor andere belastingen.
Maar dan moet u de g-rekening eerst
laten deblokkeren met een deblokkeringsverzoek. Op belastingdienst.nl/corona
leest u hoe u dit doet. •
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Tariefverlaging
maar weer
minder kostenaftrek
Het tarief in de eerste schijf van de
loon- en inkomstenbelasting gaat
omlaag van 37,07% naar 36,93%.
Het tarief in de tweede schijf blijft
49,5%. Dit tarief is nu nog van toepassing op een inkomen vanaf € 69.398.
Volgend jaar begint de tweede schijf
bij een inkomen van € 73.031.
In 2023 worden de aftrekposten in
deze hoogste belastingschijf weer
verder beperkt. Valt uw inkomen in
de hoogste belastingschijf? In dat
geval zijn eventuele aftrekposten,
zoals betaalde alimentatie, giften en
ziektekosten nog tegen een tarief van
36,93% (nu: 40%) aftrekbaar.
Let op
De aftrekbeperking geldt niet
voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en
lijfrentepremies. •

OVERIGE TIPS

Prijsplafond
kleinverbruikers
aangepast
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Einde opbouw oudedagsreserve

Het tijdelijke (1 januari tot en met
31 december 2023) prijsplafond voor
kleinverbruikers is bijgesteld. Het
variabele plafondtarief voor elektriciteit
en gas is verlaagd en de volumegrens
voor elektriciteit is verhoogd. Het
prijsplafond ziet er nu als volgt uit:
Energie

Volumegrens

Maximumtarief

Gas
1.200 m3
1,45 €/m3
		 (was:
		
1,50 €/m3)
Elektriciteit

2.900 kWh
(was:
2.400 kWh)

0,40 €/kWh
(was:
0,70 €/kWh)

De aangekondigde tijdelijke tariefverlaging in de eerste verbruiksschijf van
aardgas en elektriciteit in 2023 gaat niet
door. Dit geldt ook voor de tijdelijke
verhoging van de vermindering van de
energiebelasting. Deze maatregelen zijn
niet meer nodig door de invoering van
het prijsplafond per 1 januari 2023. •
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Lagere winstgrens
eerste schijf en
tarief omhoog
De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar
omlaag van € 395.000 naar € 200.000.
Bovendien gaat het tarief van 15%
naar 19%! Het tarief in de tweede schijf
(vanaf € 200.000) blijft 25,8%. Uw winst
wordt vanaf volgend jaar dus eerder
belast met het hoge tarief.
Tip
Vraag uw adviseur of er mogelijkheden
zijn om winst naar voren te halen. •

Met ingang van 2023 vervalt de
mogelijkheid om ten laste van uw
winst een oudedagsreserve op te
bouwen. Dit jaar is dus het laatste
jaar waarin u nog maximaal een
toevoeging van € 9.632 kunt doen
aan deze reserve.

opgebouwde oudedagsreserve daarom
nog een aftrekbare (bancaire) lijfrente
bedingen, mits u daarvoor voldoende
liquide middelen beschikbaar heeft om
het bedrag van de oudedagsreserve
te kunnen afstorten. Het afstorten met
aftrek in 2022 kan nog tot 1 juli 2023.

De op 31 december 2022 opgebouwde
oudedagsreserve wordt op basis van
de huidige regels afgewikkeld. U kunt
voor een bedrag ter grootte van de

Hebt u de middelen niet? Dan zult u de
opgebouwde oudedagsreserve uiterlijk
bij staking van uw onderneming bij uw
belastbare winst moeten tellen. •
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Loket open aanvraag definitieve
vaststelling NOW 6.0
Sinds kort is het loket bij het UWV
open voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 6.0. Deze
achtste en laatste aanvraagperiode
betreft het NOW-voorschot dat u over
het eerste kwartaal van 2022 hebt
ontvangen.
U kunt voor het aanvragen van de
definitieve vaststelling weer gebruikmaken van een speciaal formulier.
Daarmee kunt u de aanvraag tot en met
2 juni 2023 doen. Dat lijkt nog ver weg,
maar zorg ervoor dat u de benodigde
documenten tijdig verzamelt en meestuurt. Als u een accountantsverklaring
of derdenverklaring moet bijvoegen,
moet uw accountant of financieel
adviseur bovendien voldoende tijd
hebben om deze verklaring op te stellen.
Als u de definitieve berekening niet op
tijd aanvraagt, loopt u het risico dat u

het ontvangen NOW-voorschot volledig
moet terugbetalen.
Let op
De aanvragen voor de definitieve
berekening van NOW 3.1 tot en met
5.0 kunt u nog indienen tot en met
22 februari 2023. •
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Pas op met excessief lenen
bij de eigen bv
Vanaf 1 januari 2023 gaat u box-2belasting betalen over schulden bij uw
eigen bv voor zover die meer bedragen
dan € 700.000.

Meer transparantie
over inkomsten
via digitale
platformen
Hebt u een digitaal platform? Weet
dan dat u vanaf 1 januari 2023 jaarlijks
informatie over de opbrengsten van
uw gebruikers moet verzamelen en
doorgeven aan de Belastingdienst. Dat
geldt ook voor hun persoonsgegevens
en fiscale gegevens.

Op 31 december 2022 bestaande
eigenwoningschulden bij de eigen
vennootschap zijn uitgezonderd van
deze maatregel. Daarna moet u een
hypotheekrecht verstrekken aan uw
eigen bv om onder deze uitzondering
te vallen. Onder eigenwoningschulden
vallen in dit verband alleen de schulden
die u bent aangegaan voor de woning
die u als hoofdverblijf gebruikt en
dus niet voor schulden die u bent
aangegaan voor een tweede woning
of vakantiehuis.
Twee box-2-tarieven vanaf 2024
In 2023 bedraagt het box-2-tarief nog
26,9%. Maar als de voorgenomen
Belastingplannen doorgaan, worden er
vanaf 2024 twee tariefschijven ingevoerd
in box 2. De eerste schijf met een tarief
van 24,5% geldt voor box-2-inkomsten
(bijvoorbeeld dividenden) tot € 67.000
en daarboven zal een tarief van 31%
gelden. Hebt u een fiscaal partner?
Dan geldt het lage box-2-tarief tot
€ 134.000 bij een gelijke verdeling
tussen u en uw partner.

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Tip
Leent u meer dan € 700.000 (niet
zijnde eigenwoningschulden) van
uw eigen bv? Begin dan tijdig met
het aflossen van uw schulden.
Eind 2023 wordt de hoogte van uw
schulden bij de eigen bv voor het
eerst getoetst. Zorg ervoor dat u dan
uw schuldenlast hebt teruggebracht
tot maximaal € 700.000. •

Deze informatie wordt automatisch via
een centraal beveiligd systeem van de
Europese Unie uitgewisseld met de
EU-lidstaten die hierbij belang hebben.
Zo moeten (onbedoelde) belastingontwijking en oneerlijke concurrentie
met niet-digitale bedrijven worden
voorkomen. Naast deze informatieplicht
worden er maatregelen van kracht die
zijn gericht op verbetering van de wijze
waarop gegevensuitwisseling tussen de
EU-lidstaten plaatsvindt. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld over de rechtsbescherming
van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere
EU-lidstaten en gegevensbescherming
bij een datalek. •
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Spreiden investeringen voor meer KIA
Het is ook zinvol om voor het
optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te
bekijken of u bepaalde investeringen
nog in 2022 moet doen of dat u die
beter kunt doorschuiven naar 2023.
Het spreiden van investeringen kan
u meer KIA opleveren. Investeert u
tussen € 2.400 en € 59.939, dan krijgt
u hierover 28% KIA. U kunt voor een
totale investering tussen € 59.939 en
€ 110.998 een vast bedrag claimen
van € 17.841. Voor investeringen van

Steeds minder
zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022
maximaal € 6.310. Vanaf 2023 wordt de
zelfstandigenaftrek echter in rap tempo
afgebouwd naar € 900 in 2027.

in totaal tussen € 110.998 en € 332.994
neemt dit vaste bedrag geleidelijk af.
Boven een investeringsbedrag van
€ 332.994 krijgt u geen KIA meer.
Spreiden van de investeringen over
2 jaren is dan dus vaak voordeliger. •

De afbouw gaat daardoor veel sneller
dan eerder was bepaald. De aftrek wordt
nu jaarlijks met € 1.280 afgebouwd
tot en met 2025. In 2026 bedraagt de
afbouw € 1.270, zodat de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt.
De zelfstandigenaftrek bedraagt € 5.030
in 2023. •
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Gebruikelijk loon gewijzigd
U moet als aanmerkelijkbelanghouder
(5% of groter aandelenbelang) ten
minste een gebruikelijk loon opnemen
voor het werk dat u voor uw bv verricht.

vaststellen dan gebruikelijk is voor
de functie. Het kabinet heeft nu voorgesteld om deze marge vanaf 2023 af
te schaffen.

Dat loon wordt nu in beginsel vastgesteld op het hoogste bedrag uit de
volgende reeks bedragen:

Afschaffing gebruikelijk loon voor
innovatieve start-ups
Bent u directeur-grootaandeelhouder
(dga) van een innovatieve start-up?
Dan mag u maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk
minimumloon. U moet hiervoor een
S&O-verklaring hebben en maximaal
5 jaar inhoudingsplichtige zijn voor
de loonbelasting en hiervan maximaal
al 2 jaar een S&O-verklaring hebben
gehad. Deze regeling is eind 2021
verlengd tot 1 januari 2023, omdat de
evaluatie van deze regeling nog niet
was afgerond. Per 1 januari 2023
vervalt de regeling alsnog. •

- 75% van het loon uit de meest
vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van werknemers
in dienst van de vennootschap of
daarmee verbonden vennootschappen; of
- € 48.000.
Bij de hierboven genoemde 75% is
rekening gehouden met een doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge
houdt in dat u uw loon 25% lager mag
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Meer bijtelling emissieloze
auto van de zaak
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ODV omzetten
in oudedagslijfrente
Wellicht hebt u ervoor gekozen
om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in
een oudedagsverplichting (ODV).
Het is mogelijk om de ODV om te
zetten in een (al dan niet tijdelijke)
oudedagslijfrente.
Bij die omzetting moeten dan wel
de regels van het lijfrenteregime
worden gevolgd. Een van die regels
is dat de uitkeringen uit hoofde
van een lijfrente uiterlijk ingaan
in het jaar waarin u de leeftijd
bereikt die vijf jaar hoger is dan de
AOW-leeftijd. Deze regel roept in de
praktijk ‘ongewenste situaties’ op.
Daarom wordt onder voorwaarden
goedgekeurd om voor de omzetting
van een ODV in een oudedagslijfrente
deze specifieke regel overboord te
zetten. Dit op voorwaarde dat de
lijfrente-uitkering direct ingaat en dat
er een verzoek aan de inspecteur van
de Belastingdienst wordt gedaan.
Deze goedkeuring is omgezet in een
wettelijke regeling. •

bijtelling daarna omhoog naar 16%.
Is de cataloguswaarde van de auto
hoger dan € 35.000? Dan gaat de
bijtelling in 2022 over het bedrag
boven € 35.000 zelfs naar 22%.
Eindigt de 60-maandentermijn in
2023? In dat geval gaat de bijtelling
al naar 22% over het bedrag boven
de € 30.000 cataloguswaarde.

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe
elektrische auto van de zaak blijft 16%
in 2023. Maar de catalogusprijs waarop
u dit percentage mag toepassen, wordt
in 2023 verlaagd van maximaal € 35.000
naar € 30.000. Is de catalogusprijs
hoger, dan geldt voor het meerdere een
bijtellingspercentage van 22%.

Let op
Er geldt wel een overgangsregeling,
waardoor u vanaf de eerste tenaamstelling nog 60 maanden de bestaande
bijtelling mag hanteren. Maar rijdt u
nu in een elektrische auto met een
bijtelling van 4% en loopt deze termijn
af in 2022 of 2023, dan gaat de

Waterstof- en zonnecelauto’s
Rijdt u in een auto op waterstof of
zonne-energie? Dan geldt de splitsing
in het bijtellingspercentage niet voor u.
U mag daardoor ook in 2023 bij deze
auto’s over de hele aanschafprijs het
lage bijtellingspercentage van 16%
toepassen. Deze regeling geldt niet
alleen voor werkgevers en werknemers,
maar ook voor ondernemers en DGA’s
die in een auto van de zaak rijden. •
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Kortere wachttijden WIAbeoordeling
60+’ers
De veel te lange wachttijden voor
een WIA-beoordeling worden vanaf
dit najaar aangepakt. Zo moet sneller
duidelijk worden of de werknemer
een WIA-uitkering krijgt.
Om de achterstanden in te lopen
heeft het UWV voor een andere
werkwijze gekozen ten aanzien van
de beoordeling van werknemers
die ouder zijn dan 60 jaar en 2 jaar
arbeidsongeschikt zijn. U en uw werknemer kunnen er in dat geval voor
kiezen om de WIA-beoordeling alleen
door een arbeidsdeskundige te laten
uitvoeren. Een medische beoordeling
blijft dan achterwege. Doordat de
WIA-beoordeling niet langer meer
door een verzekeringsarts hoeft te
worden uitgevoerd, krijgen u en uw
werknemer sneller duidelijkheid over
de mate van arbeidsongeschiktheid.
Maar de nieuwe werkwijze van het
UWV (die overigens in strijd is met
de wettelijke voorschriften) kent ook
een andere kant. U én uw werknemer
kunnen het namelijk ook níet eens
zijn met de vastgestelde mate van
arbeidsongeschiktheid. Het is dan
goed om te weten dat - als u instemt
met de aangepaste werkwijze - u nog
steeds bezwaar kunt aantekenen.
Het is daarom belangrijk om de
beslissing van het UWV goed te
bestuderen. Vraag bij eventuele
onduidelijkheden in de beslissing
om een nadere toelichting van het
UWV.
Het voordeel van de bezwaarprocedure is dat er dan alsnog een medisch
onderzoek zal worden verricht door
een verzekeringsarts.
Tip
Teken dus bezwaar aan bij gerede
twijfel aan de beslissing! •
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Actie voor herstel box 3 niet
meer nodig
Er is dit jaar veel te doen om het
box-3-stelsel naar aanleiding van het
zogenoemde Kerstarrest van de Hoge
Raad eind 2021.
De Hoge Raad oordeelde dat dit stelsel
in bepaalde gevallen in strijd is met
Europese regels. Er moest herstel
komen voor de jaren 2017 tot en met
2022 en vanaf 2023 moet er een ander
box-3-stelsel komen.
Het herstel wordt geregeld in de Wet
rechtsherstel box 3. Maar herstel is er
alleen voor mensen die meededen aan
de massaalbezwaarprocedures.
Velen lieten het daar niet bij zitten en
dienden een verzoek om ambtshalve
vermindering in. Inmiddels heeft de
staatssecretaris toegezegd dat nietbezwaarmakers geen actie hoeven

te ondernemen. In overleg met
belangenorganisaties wordt een
aantal gevallen uitgeprocedeerd.
Als die rechtszaken in het voordeel
van de belastingbetaler worden beslist
krijgen ook niet-bezwaarmakers rechtsherstel. De kans op een gunstige
uitkomst wordt niet hoog ingeschat.
Hebt u wel meegedaan aan de
massaalbezwaarprocedures en bent
u het niet eens met de beslissing van
de Belastingdienst, dan kunt u geen
bezwaar maken tegen die beslissing.
U kunt wel ambtshalve vermindering
aanvragen. Voor het belastingjaar
2017 moet u dit uiterlijk 31 december
2022 hebben gedaan. Wijst de Belastingdienst uw verzoek af, dan kunt u
vervolgens daartegen in beroep bij de
rechtbank. •
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Coronabelastingschulden betalen
De betalingsregeling voor het aflossen
van uw coronabelastingschuld is
verder versoepeld. Hebt u een in de
kern gezond bedrijf en een coronabelastingschuld van tenminste € 10.000,
dan kunt u onder voorwaarden uw
coronabelastingschuld in maximaal
7 jaar in plaats van 5 jaar aflossen.
U dient hiervoor een schriftelijk verzoek
in bij de Belastingdienst, waarin u
onderbouwt waarom u niet in 5, maar
wel in 7 jaar uw coronabelastingschuld
kunt aflossen.
U kunt geen gebruikmaken van deze
verlenging als:
- uw onderneming gebruik heeft
gemaakt van het belastinguitstel, maar
er financieel niet slecht voorstaat;
- uw onderneming een hoge coronabelastingschuld heeft, maar in de jaren

voorafgaand aan de coronapandemie
hebt u met de onderneming niet of
nauwelijks winst gemaakt;
- uw onderneming heeft een openstaande coronabelastingschuld van
minder dan € 10.000.
Hebt u een in de kern gezond bedrijf,
dan kunt u ook gebruikmaken van
de mogelijkheid om de vastgestelde
maandbedragen per kwartaal te voldoen.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van een
eenmalige betaalpauze van maximaal
zes maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een schriftelijk
verzoek indienen bij de Belastingdienst,
waaruit uw betalingsprobleem blijkt.
In november 2022 komt er een digitaal
loket beschikbaar specifiek voor het
digitaal verzoeken om een betaalpauze,
kwartaalaflossing of verlenging van
de aflossingstermijn. U kunt alleen
van de versoepelingen gebruikmaken
als u vanaf 1 april 2022 uw reguliere
betalingsverplichtingen (zoals afdracht
btw en loonheffingen) steeds bent
nagekomen.
Let op
De invorderingsrente die de
Belastingdienst aan u in rekening
brengt als u een aanslag niet tijdig
betaalt, gaat tot 2024 stapsgewijs
omhoog naar het oude niveau van
4% van voor de coronacrisis. Sinds
1 juli 2022 bedraagt de invorderingsrente 1%. Vanaf 1 januari 2023
wordt deze rente verder verhoogd
naar 2%. •
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Koop woning uitstellen voor hogere
startersvrijstelling OVB
Koopt u een woning en bent u ouder
dan 18 maar jonger dan 35 jaar?
In dat geval kunt u gebruikmaken
van de startersvrijstelling in de
overdrachtsbelasting (OVB), mits u
de woning anders dan tijdelijk als
hoofdverblijf gaat gebruiken en de
vrijstelling niet eerder hebt benut.

De vrijstelling geldt tot een bepaalde
woningwaardegrens. Die grens is
dit jaar € 400.000, maar gaat in 2023
omhoog naar € 440.000. Hebt u plannen
om een woning te kopen en voldoet u
aan de voorwaarden van deze vrijstelling? Wellicht is het dan verstandig om
met de aankoop te wachten tot 2023. •

OVERIGE TIPS

Stel hoge
schenkingsvrijstelling eigen
woning veilig
De schenkingsvrijstelling eigen
woning (ook wel jubelton genoemd)
wordt op 1 januari 2023 verlaagd van
€ 106.671 tot € 28.974. Het bedrag van
de verlaagde schenkingsvrijstelling
eigen woning wordt gelijk aan het
bedrag van de eenmalige vrijgestelde
en vrij besteedbare schenking van
ouders aan kinderen.
In 2024 wordt de jubelton helemaal
afgeschaft. Dit jaar is het laatste jaar
waarin de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671 nog kan
worden geclaimd. In 2023 kunt u wel
aanvullend vrijgesteld schenken voor
een woning aan dezelfde begiftigde tot
€ 106.671, mits de begiftigde in 2022 een
beroep op de vrijstelling heeft gedaan.
Hoe werkt dit?
U wilt graag een schenking voor de
eigen woning doen aan uw kind, maar
het geld is pas volgend jaar beschikbaar? Uw kind kan de vrijstelling van
€ 106.671 dan toch maximaal benutten,
mits u in 2022 alvast iets meer dan de
gewone jaarvrijstelling (in 2022: € 5.677)
schenkt. Uw kind moet hiervoor aangifte
doen voor de schenkbelasting en doet
daarin een beroep op de jubelton.
Vervolgens vult u de vrijgestelde
schenking in 2023 aan tot maximaal
€ 106.671. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Vrije ruimte
tijdelijk extra
omhoog
Op Prinsjesdag werd bekend dat het
percentage van de vrije ruimte in de
werkkostenregeling over de eerste
€ 400.000 fiscale loonsom in 2023 omhoog
zou gaan met 0,22%. Het percentage
zou daardoor van 1,7% naar 1,92% gaan.
In afwijking daarvan is inmiddels
besloten om dit percentage tijdelijk extra
te verhogen naar 3%. De vrije ruimte
wordt dus maximaal met € 5.200
verhoogd. Vanaf 2024 vervalt deze tijdelijke verhoging en wordt het percentage
alsnog structureel 1,92%. Boven de
€ 400.000 blijft het percentage 1,18%. •

OVERIGE TIPS

Verlaging eigenwoningforfait en
minder renteaftrek
Het eigenwoningforfait voor woningen
met een WOZ-waarde tot € 1.200.000
(in 2023) wordt verlaagd van 0,45% naar
0,35% in 2023.
Hebt u een woning met een WOZ-waarde
van € 1.200.000 of meer, dan blijft het
forfait 2,35%. U bent dit tarief alleen
verschuldigd voor de WOZ-waarde boven
€ 1.200.000. Ook in 2023 wordt de aftrek
van hypotheekrente verder beperkt als u
inkomen hebt dat in de hoogste belastingschijf wordt belast (in 2023 vanaf € 73.031).
U kunt de rente dan nog aftrekken tegen
een tarief van 36,93% (nu: 40%). •

OVERIGE TIPS

Tijdig lijfrentepremie betalen
Hebt u een pensioentekort, dan kunt u
hiervoor een aanvullend inkomen regelen.
Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar
een lijfrentepolis te sluiten of bij een
bank een lijfrentebankspaarproduct.
De lijfrentepremie die u in 2022 hebt
betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting 2022 die u volgend
jaar indient bij de Belastingdienst.
Bent u in de afgelopen 5 jaar toch
vergeten om de lijfrentepremie in

aftrek te brengen? Verzoek dan bij de
Belastingdienst om een ambtshalve
vermindering. U moet dan wel kunnen
aantonen dat u de lijfrentepremies niet
hebt afgetrokken. Dat kunt u doen met
kopieën van de ingediende aangiften
inkomstenbelasting van de afgelopen
jaren en de aanslagen over die jaren.
Tip
Bewaar daarom uw oude aangiften
en aanslagen. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Herinvesteren
of desinvesteren
of juist niet?
Hebt u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst
bij verkoop van een bedrijfsmiddel?
Controleer dan of dit jaar het laatste
jaar is, waarin u de reserve moet
gebruiken. Dat moet immers binnen
drie jaar na het jaar waarin u de
herinvesteringsreserve hebt gevormd.
Is dat het geval, zorg er dan voor dat
u dit jaar nog investeert en voorkom
dat u de reserve aan de belastbare
winst moet toevoegen.
Desinvesteren of niet
Hebt u bedrijfsmiddelen waarvoor u
investeringsaftrek hebt gehad, voorkom dan een desinvesteringsbijtelling.
Daarmee krijgt u te maken als u deze
bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf
jaar na het begin van het jaar, waarin
u de aftrek hebt geclaimd. Ook als
u binnen die termijn een handeling
verricht die met verkoop gelijk te
stellen is - u brengt bijvoorbeeld een
bedrijfsmiddel over naar uw privévermogen - krijgt u hiermee te maken.
Tip
Check altijd eerst de investeringsdatum, voordat u tot desinvesteren
overgaat. Wellicht moet u dat pas
in 2023 doen. •

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld.
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