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NIEUWSBRIEF Eindejaarstips 2022

Beste relatie,
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,

Benard Accountants | Adviseurs

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 Tegemoet-
koming Energiekosten (TEK) die gaat 
gelden voor de periode november 2022 
tot en met december 2023. 

De TEK is gebaseerd op het energie-
verbruik 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 onder-
neming. 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. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

TEK voor energie-intensieve mkb’ers
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De betalingsregeling voor het aflossen 
van uw coronabelastingschuld is 
verder versoepeld. Hebt u een in de 
kern gezond bedrijf en een corona-
belastingschuld 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 corona- 
 belastingschuld heeft, maar in de jaren  
 voorafgaand aan de coronapandemie  
 hebt u met de onderneming niet of  
 nauwelijks winst gemaakt;
- uw onderneming heeft een open- 
 staande 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 beschik-
baar 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%. •

Hebt u een g-rekening, dan kunt u uw 
coronabelastingschuld ook aflossen via 
deze rekening. Dit kan voor uw btw- 
en uw loonheffingenschulden. 

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 naheffings-
aanslag 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 deblokkerings-
verzoek. Op belastingdienst.nl/corona 
leest u hoe u dit doet. •

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 stakings-
aftrek, 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 inkomsten-
belasting. 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 onder-
nemersaftrek. Wellicht kunt u aftrek-
posten naar voren halen. Vraag uw 
adviseur naar de mogelijkheden. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Coronabelastingschulden betalen
TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Aflossen via 
uw g-rekening

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Profiteer van hogere ondernemersaftrek 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 arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen en lijfrentepremies. •

OVERIGE TIPS

Tariefverlaging 
maar weer minder 
kostenaftrek

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/hulpmiddel-zoekhulp-betalingskenmerk
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/hulpmiddel-zoekhulp-betalingskenmerk
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus
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Het is ook zinvol om voor het optimaal 
benutten van de kleinschaligheids-
investeringsaftrek (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 
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 
twee jaren is dan dus vaak voordeliger. •

De eerste tariefschijf van de vennoot-
schapsbelasting 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. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Spreiden 
investeringen 
voor meer KIA

TIPS VOOR DE DGA

Lagere winstgrens 
eerste schijf en 
tarief omhoog

Sinds kort is het loket bij het UWV 
open voor de aanvraag van de defini-
tieve 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 gebruik-
maken 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 mee-
stuurt. 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 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Loket open aanvraag definitieve 
vaststelling NOW 6.0

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. •

OVERIGE TIPS

Prijsplafond 
kleinverbruikers 
aangepast
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 Volume- Maximum-
 grens tarief

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

Elektriciteit  2.900 kWh  0,40 €/kWh
 (was: (was:
 2.400 kWh) 0,70 €/kWh)

De aangekondigde tijdelijke tariefver-
laging 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. •

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

Koop woning 
uitstellen voor 
hogere starters-
vrijstelling OVB

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-definitieve-berekening-now-achtste-aanvraagperiode.aspx
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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 belasting-
schijf wordt belast (in 2023 vanaf € 73.031). 
U kunt de rente dan nog aftrekken tegen 
een tarief van 36,93% (nu: 40%). •

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. •

OVERIGE TIPS

Verlaging eigen-
woningforfait en 
minder renteaftrek

OVERIGE TIPS

Tijdig lijfrentepremie betalen

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 tijde-
lijke verhoging en wordt het percentage 
alsnog structureel 1,92%. Boven de 
€ 400.000 blijft het percentage 1,18%. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Vrije ruimte 
tijdelijk extra 
omhoog

Hebt u in het verleden een herinves-
teringsreserve 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, voor-
kom 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 privé-
vermogen - krijgt u hiermee te maken. 

Tip
Check altijd eerst de investerings-
datum, voordat u tot desinvesteren 
overgaat. Wellicht moet u dat pas 
in 2023 doen. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Herinvesteren 
of desinvesteren 
of juist niet?


