
Eindejaarstips CC Boekhouding en Advies

Door het demissionaire kabinet zĳn er niet zoveel fiscale wĳzigingen voor 2021.

Toch nog genoeg tips, vooral met betrekking tot het bĳhouden van je administratie in Snelstart. Dit begint bĳ de

input, dus de bonnen en facturen. Als deze niet goed opgesteld zĳn dan loop je btw en/of kostenaftrek mis. Dit

zie ik helaas geregeld gebeuren en daarom mĳn eerste advies deze eindejaarstips goed door te lezen .

Ik weet dat ik veel punten van voorafgaande jaren herhaal, maar dit doe ik om je eraan te blĳven herinneren

ten behoeve van zo’n mooi mogelĳke administratie.

Ik ben boekhouder, geen accountant of fiscalist. Ik verzorg aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Ook adviseer ik op het gebied van inrichten en bĳhouden van je administratie.

Met andere vakgenoten ben ik aangesloten bĳ het Boekhouders Collectief https://www.boekhouderscollectief.nl,
waarmee we lid zĳn van Fiscount, een fiscaal kennis- en adviescentrum.
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I Administratie

Administratie in Snelstart bĳhouden
Zet inkomende facturen en bonnen direct in je administratie. In Snelstart kan dit makkelĳk met de app, mailen

naar je administratie of uploaden.

Check gegevens van nieuwe klanten en leveranciers in Snelstart. De gegevens kun je daar uit de KvK halen.

Ook kun je er de VIES check doen om het btw-nummer om te checken. VIES is een online-systeem voor

het controleren van btw-nummers van bedrĳven die in de Europese Unie zĳn ingeschreven. Zo weet je of je btw

mag verleggen aan een EU-klant. Dit voorkomt fouten in de facturatie en aangifte icp.

Lees per week je bankmutaties in als je geen bankkoppeling hebt met Snelstart om je openstaande debiteuren

goed te bewaken.

Via het dashboard houd je administratie in de gaten, zoals de nog te betalen en ontvangen posten en je omzet.
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Download alle documenten uit Snelstart als het jaar voorbĳ is, zie https://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/
bestanden-en-bĳlagen-downloaden-in-snelstart-web
Hoe je het boekjaar afsluit lees je hier: https://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/boekjaar-afsluiten-in-snelstart-web

Download in januari 2022 je bankafschriften als PDF van al je zakelĳke bankrekeningen van 2021.

Deze digitale bankafschriften zĳn ook nodig wanneer je een bankkoppeling met Snelstart hebt. Dit ter controle

van het banksaldo in Snelstart. Bovendien horen ze in je je administratie.

Als je geen bankkoppeling hebt met Snelstart, of als het saldo niet klopt in Snelstart met het banksaldo einde

jaar, download dan de inleesbare bestanden. Dit zĳn CAMT053-, MT940- of TXT- bestandstypen, afhankelĳk

van je bank. Deze bestanden nooit openen, maar direct in Dropbox zetten in de map ’2021 cc’ ’zakelĳke bank’.

En dan in ’bankbestanden tbv inlezen CAMT053’. Je kunt ze ook in de hoofdmap in het jaar zetten ’_brievenbus

gooi hier alles maar in’. Deze map heb ik gemaakt voor jouw gemak, zodat je niet in mĳn systeem hoeft te

denken en daar alles in kan aanleveren.

Maak per kwartaal een back-up van je Snelstart-administratie en download die en zet die op een veilige plaats,

zie https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/back-ups-maken-of-terugzetten en
https://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/een-herstelpunt-van-een-administratie-maken-in-snelstart-web

Geregeld krĳg ik vragen of opmerkingen over Snelstart. Als je er niet uitkomt met de uitleg van Snelstart zie

https://www.snelstart.nl/klantenservice, dan leg ik het je graag uit. Het handigst is daarvoor een telefonische
afspraak te maken of langs te komen voor een Snelstartles. Soms wordt er gesuggereerd dat het programma

niet goed zou werken, maar mĳn ervaring is dit het meestal aan het gebruik ligt. Binnen de grenzen van het

systeem natuurlĳk. Soms is iets nog niet mogelĳk in Snelstart. Je kunt daarvoor een idee indienen, zie

www.ideeen.snelstart.nl
Wat hoort er allemaal bĳ je administratie?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/ondernemen/
administratie/

Authenticiteit digitaal ontvangen facturen
Het is belangrĳk dat je bĳ digitaal ontvangen facturen de authenticiteit kan aantonen. Als dit niet duidelĳk is,

bĳvoorbeeld bĳ facturen die niet op je (bedrĳfs)naam staan, maak dan een PDF dan de bĳhorende e-mail. Dat is

handige van je facturen mailen naar je administratie in Snelstart, want dan staat deze mail er meteen bĳ.

Zakelĳkheid facturen of bonnen
Op de facturen of bonnen moet staan welke goederen en/of diensten gekocht zĳn, zodat de zakelĳkheid eruit

blĳkt. Bĳ diensten moet de periode waarop ze betrekking hebben staan.

Representatiekosten en relatiegeschenken
Representatiekosten zĳn kosten die je maakt om je bedrĳf te representeren, maar waar geen tegenprestatie
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tegenover staat. Bĳvoorbeeld uitgaven in horeca. Er moet een zakelĳke reden zĳn, daarom is eten in je eentje

niet aftrekbaar.

Vermeld op deze bonnen de naam van het zakelĳke contact of de zakelĳke gelegenheid. Je kunt het ook

vermelden in de mail waarmee je de bon of factuur stuurt naar je administratie in Snelstart.

Reiskosten ov en zakelĳke km met privé geëtiketteerd voertuig
Betaalbewĳzen van ov-chip zĳn niet aftrekbaar als zakelĳke kosten.

Als je zakelĳke ov-reiskosten wilt opvoeren, dan moet je de reisoverzichten aanleveren van de ov-chipkaart en

daarbĳ aangeven welke zakelĳke zĳn. Kilometers van reizen doorgeven in plaats van ov-reiskosten opvoeren

kan ook: deze kun je samen met je eventuele auto- en fietskilometers aanleveren.

Het is handig een zakelĳk account bĳ de NS te nemen. Uiteraard blĳft het belangrĳk het alleen om zakelĳke

reizen gaat. Geef daarom aan wanneer het privéreizen zĳn.

Houd je zakelĳke kilometers dus goed bĳ als je geen bedrĳfsauto, bedrĳfsmotor, bedrĳfsscooter of bedrĳfsfiets

hebt. Dit zĳn namelĳk de aftrekbare kosten voor vervoer. Parkeerkosten, tol, fietsenstalling enzovoorts zĳn

niet aftrekbaar in dat geval. Deze worden geacht in de 19 cent kosten per kilometers te zitten.

Uitgaven niet met zakelĳke bankrekening betaald
Betaal ook alle zakelĳke uitgaven met je zakelĳke rekening en privé-uitgaven met je privérekening voor de

inzichtelĳkheid en overzichtelĳkheid van je administratie. Maak je toch een vergissing? Vermeld het dan

duidelĳk bĳ de aanlevering. In Snelstart kun je na het uploaden van de factuur of bon kiezen voor ‘betaling

registreren’. Vervolgens kies je voor grootboek ‘Privébetaling’ en vul je de datum van betaling in. De factuur of

bon blĳft dan niet open staan in je dashboard als te betalen.

Contante betalingen
Als je contante betalingen ontvangt, al is het er maar één per jaar, dan moet je een kasboek bĳhouden. Dat

houdt in dat je behalve de inkomsten en eventuele uitgaven ook de telling doet. Dus sluit het werkelĳke

geldbedrag aan met het kasboek? Er is een Excel-blad voor wat ingelezen kan worden in Snelstart, zie https://
www.sforsoftware.nl/blog/excel-kasboek-voor-snelstart

Tĳdige facturatie
Tĳdige facturatie is uiterlĳk de 15e van de maand volgend op de maand waarin de diensten zĳn verricht of de

goederen zĳn geleverd.

Urenadministratie
Je agenda is een belangrĳk onderdeel van je administratie. Maak een PDF van je online agenda van 2021 aan

het begin van 2022 en bewaar deze bĳ je administratie.

Zorg ervoor dat je urenadministratie bĳhoudt, zeker wanneer nog niet duidelĳk is dat je een bron van inkomen

uit je bedrĳf haalt. Als je meer dan 1.225 uur aan je bedrĳf besteedt, dan heb je recht op zelfstandigenaftrek en

eventueel startersaftrek.
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Wanneer je een baan naast je bedrĳf hebt en geen starter meer bent, dan moet je ook de uren bĳhouden die je

aan je werk in loondienst besteedt met bĳhorende reistĳd. Dit om aan te laten zien dat je meer uren aan je

bedrĳf dan aan je baan hebt besteed.

Het is aan jou om aan te tonen dat je deze uren gehaald hebt en je mag het niet achteraf opstellen.

Zakelĳk banktegoed
In een eenmanszaak of vof mag je alleen liquide middelen aanhouden die voor je bedrĳfsvoering noodzakelĳk

zĳn. Daarbĳ hoort niet je te betalen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswetbĳdrage en uitgaven voor

inkomensvoorziening. Met inkomensvoorziening wordt bedoeld geld wat je apart zet voor je pensioen of voor

arbeidsongeschiktheid. Ook is geld in je bedrĳf houden om toe te kunnen voegen aan je fiscale oudedagsreserve

niet toegestaan. Je mag dus niet sparen in je bedrĳf. Mĳn advies om je banksaldi lager dan €30.000 te houden.

Hier is geen duidelĳke regel voor, want het is per situatie weer anders.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De ondergrens van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is €2.400. Dit zĳn alle investeringen bĳ elkaar in

één jaar. Investeringen zĳn aanschaffingen die meerdere jaren meegaan en boven €450 exclusief btw.

Investeer alleen als het nuttig is, want bĳ weinig of geen belastingheffing heeft het nauwelĳks fiscaal voordeel.

Wanneer je in de tweede schĳf met je inkomen valt, scheelt het ongeveer 10%.

Bovendien krĳg je mogelĳk te maken met desinvesteringsbĳtelling wanneer je binnen vĳf jaar het goed

verkoopt en niet vervangt, of je stopt met je bedrĳf als ib-ondernemer.

Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/winst/
inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbĳtelling/
desinvesteringsbĳtelling

Milieu Investeringsaftrek (MIA)
De Milieu Investeringsaftrek gaat in 2022 omhoog en kan naast KIA en Vamil (willekeurige afschrĳving)

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

Uitbetaling aan derden (UAB), voorheen IB47
Als je een betaling voor werkzaamheden aan een niet-bedrĳf of aan een niet-werknemer doet, dus zogenaamde

derde, dan moet je dit opgegeven aan de Belastingdienst voor 1 februari 2022. Zie https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/personeel_en_loon/
uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/bedragen-aanleveren-die-u-in-2021-hebt-
uitbetaald-aan-derden
Vanaf 2022 wĳzigt deze regeling. Zo komen er twee soorten uitbetalers, namelĳk niet-inhoudingsplichtigen en

inhoudingsplichtigen. Het onderscheid is of je wel of geen loonheffingsnummer hebt, zie https://
stolwĳkkennisnetwerk.nl/wĳzigingen-opgave-uitbetaalde-bedragen-aan-derden-voorheen-ib-47-vanaf-2022/
Inhoudingsplichtigen moeten ook betalingen doorgeven van ZZP-ers die gebruik maken van een btw-

vrĳstelling, zie https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/belastingnieuws/loonbelasting-en-sociale-
verzekeringen/nieuwe-renseigneringsverplichting-vanaf-1-januari-2022.html

CC BOEKHOUDING EN ADVIES



Studie- en opleidingskosten
Alleen de opleidingskosten voor het op peil houden van je vakkennis zĳn aftrekbare kosten in je bedrĳf.

Kosten voor opleidingen en cursussen ten behoeve van zelfontplooiing zĳn niet zakelĳk aftrekbaar.

Als het scholingskosten zĳn voor een (toekomstig) beroep, dan zĳn deze aftrekbaar als persoonsgebonden

aftrek in de aangifte inkomstenbelasting voor 2021.

Vanaf 2022 zĳn studiekosten niet meer aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. In maart 2022 komt

hiervoor het STAP-budget in de plaats, zie https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/detail/stap-
scholingsregister-van-duo
Je kunt een budget van €1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling, zolang er nog geld ‘in de pot’ zit.

Omdat de betaaldatum leidend is, kan het fiscaal aantrekkelĳk zĳn studiekosten voor 2022 in 2021 vooruit te

betalen.

Consumentenbescherming en inboedelverzekering bĳ bonnen op naam
Consumentenbescherming geldt niet wanneer je op je bedrĳfsnaam iets gekocht hebt, al gaan verkopers daar

verschillend mee om. Het kan daarom verstandig zĳn op je persoonlĳke naam zaken aan te schaffen. In geval van

een eenmanszaak maakt dat voor de btw-aftrek niet uit, maar wel in als je een bv of vof hebt. Dan moet de

bedrĳfsnaam op de factuur staan om btw aftrek te kunnen claimen als het bedrag hoger dan €100 inclusief btw is.

Ook voor de aansprakelĳkheidsverzekering kan het beter zĳn de factuur op je eigen naam te laten zetten,

omdat bĳ inbraak in je woon- of werkpand het niet vergoed wordt. Vraag dit voor de zekerheid na bĳ je

verzekeringskantoor.

Zakelĳk of privé etiketteren activa
Wanneer je een activum voor meer dan 10% zakelĳk gebruikt, maar minder dan 90%, dan kun je ervoor kiezen

of je het zakelĳk of privé wilt etiketteren.

Voor de auto is deze keuze voor zowel de btw als inkomstenbelasting.

Zie https://bfpa.nl/blog/vermogensetikettering-in-prive-op-zaak/

Fiets van de zaak
Of een fiets van de zaak voordelig is hangt van een aantal factoren af, zie https://www.rĳksoverheid.nl/
onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak
en de rekentool van de Fietsersbond

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/kosten-leasefiets/

Mogelĳk komt de fiets in aanmerking komt voor investeringsaftrek (KIA).

De bĳtelling van 7% van de consumentenprĳs van de fiets kan nooit meer zĳn de dan de fietskosten inclusief

afschrĳving. Voor de btw moet je inschatten hoeveel procent je hem privé gebruikt, wat de basis is voor de

berekening btw-privégebruik.
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Auto van de zaak
De bĳtelling bedraagt 22% op de cataloguswaarde en telt voor 5 jaar. Voor elektrische auto’s is er een korting

die stapsgewĳs wordt afgebouwd tot 22% in 2026, zie https://www.anwb.nl/auto/nieuws/2021/oktober/in-2022-
een-elektrische-auto-kopen-dit-zĳn-de-nieuwe-fiscale-voordelen

Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/winst/
inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/privegebruik_auto/

Wĳzigen ondernemersvorm
Het omslagpunt waarop een bv fiscaal aantrekkelĳker wordt is rond een winst zo’n €100.000 in 2021.

Natuurlĳk is het fiscale niet alleen leidend, maar ook wat je privé behoefte is en hoe je je aansprakelĳkheid wilt

indekken. Oprichtingskosten en de kosten voor instandhouding van de bv zĳn aanmerkelĳk hoger dan bĳ een

eenmanszaak of vof.

Ik verwĳs je hiervoor graag door naar een fiscalist of accountant om dit precies voor jouw situatie te laten

berekenen of het aantrekkelĳk is over te gaan naar een bv.

Staken onderneming
Dat heeft altĳd veel voeten in de aarde. Hier is een soort van overzicht wat je mogelĳk meer inzicht geeft:

https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrĳf-stoppen-of-verkopen/

II Btw

Checkpunten bĳ opstellen btw-aangifte vierde kwartaal
• Reken bĳtelling privégebruik zakelĳke auto, fiets, telefoon, computers uit.

• Factuurdatum is leidend voor btw aftrek of afdracht: neem dus alle inkomende en verstuurde facturen btw

uit 2021 mee, ongeacht of ze ontvangen en betaald zĳn in 2022.

• Bĳ met btw belaste en onbelaste omzet reken je de verrekenbare voorheffing naar verhouding van de belaste

en onbelaste omzet uit. Het gedeelte met betrekking tot de onbelaste omzet is niet verkenbaar, maar dit zĳn

wel bedrĳfskosten. Icp is geen onbelaste omzet, want dat is belast met 0% btw.

• Als de btw naar jou verlegd is bĳ aankopen in de EU, dan moet je deze afdragen. Je rekent btw over deze

aankopen, welke je weer aftrekt als voorbelasting met eventueel een correctie voor niet verrekenbare btw in

verband met onbelaste omzet.

• Wanneer je de auto voor de btw niet als zakelĳke hebt geëtiketteerd kun je de btw met betrekking tot de

zakelĳke kilometers terugvragen. Belangrĳk is dat je brandstof met je zakelĳke rekening betaalt of met een

bankpas op je bedrĳfsnaam, zodat het herleidbaar is naar jou. Ook btw uit onderhoud en parkeerkosten telt

mee. Je kunt ook alle btw optellen en correctie 1,5% cataloguswaarde voor privégebruik berekenen. Kĳk wat

het voordeligst is.

• Maak aan het begin van het jaar een foto van je km teller van je auto om de privé en zakelĳke km te kunnen

aantonen.
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Kom je er niet uit? Dat is geen probleem, want met de jaarrekening herreken ik de btw en dien ik eventueel een

suppletie voor btw in.

Btw oninbare vorderingen
Om te voorkomen dat je btw van oninbare vorderingen niet meer terug kunt vragen, is het belangrĳk goed je

openstaande vorderingen in beeld te hebben. Deze btw kun je namelĳk maar één jaar tot na de uiterste

betaaldatum van de factuur terugvragen, zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/zakelĳk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw_terugvragen/
teruggaaf_door_oninbare_vorderingen

Stel btw alert in zodat je niet vergeet om tĳdig aangiften in te dienen.

Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/
apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app_btw-alert

Verkopen in EU
Controleer altĳd het btw-nummer in VIES voordat je een factuur verstuurt. Met Snelstart kun je dat direct

doen bĳ het aanmaken van een klant https://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/een-klant-invoeren-in-snelstart-web of
anders in https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ .

Maak een PDF van de melding dat het btw-nummer klopt en bewaar dat onder naam van de klant in ons

gedeelde mapje 2 ’BTW ICP aangifte’ van het desbetreffende jaar in Dropbox. Je hebt dan het bewĳs dat ten

tĳde van controle het btw-nummer correct was.

Aankopen in EU
Wanneer je in een ander EU-land aankopen doet, dan moet je de btw naar jou laten verleggen. Dit doe je door

jouw btw nummer door te geven aan het bedrĳf.

Wanneer je dit niet doet, dan is de btw van dat land niet aftrekbaar. Je kunt deze btw in dat land terugvragen

wanneer het bedrag groter is dan €50, voor oktober het jaar erop, zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/
btw_terugvragen_uit_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_andere_eu_landen
In geval je Nederlandse btw in rekening gebracht krĳgt van leverancier buiten Nederland met EU-btw-nummer,

dan is het een factuur aan een particulier. Je hebt in dit geval geen btw-aftrek ook al is het Nederlandse btw.

De oplossing is de btw te laten verleggen.

Let op met Amazon.nl
Als je bĳ Amazon.nl iets zakelĳks koopt, dan koop je eigenlĳk iets bĳ Amazon uit een ander EU-land. Dus dan

moet Amazon de btw verleggen wat ze ook doen als je jouw btw-nummer hebt ingegeven in je account daar.

Ze schrĳven eerst het volledige bedrag af, maar storten naderhand het te veel betaalde bedrag terug.
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Als je de betaling aan Amazon in Snelstart web wilt verwerken dan boek je het te veel betaalde bedrag op

grootboek 1298. Je selecteert eerst de factuur en daarna kies je voor ‘meer wĳzigen’. Als je het te veel betaalde

bedrag terugontvangt boek je het ook weer op grootboek 1298.

Let op met Bol.com
Bestel altĳd met een zakelĳk account bĳ Bol.com. Je kunt dan een factuur op je bedrĳfsnaam aanvragen. Als je

niet met een zakelĳk account bestelt, dan krĳg je vaak alleen een betaaloverzicht, zonder gespecificeerde en

daardoor niet verrekenbare btw.

Tenaamstelling facturen boven de €100 incl. btw
Tenaamstelling bĳ een eenmanszaak mag op je eigen naam in plaats van op je bedrĳfsnaam. Let bĳ een vof en

bv erop dat ze altĳd op de bedrĳfsnaam staan.

Grote uitzondering hierop zĳn de brandstofbonnen: die hoeven niet op bedrĳfsnaam te staan. Wel moet de

betaling herleidbaar zĳn naar jou, dus met (zakelĳke) rekening of brandstofpas op bedrĳfsnaam betaald zĳn

voor mogelĳke btw aftrek.

Verkopen/inruil activa: aanschaffingen van meer dan €450 ex btw kortgezegd
Inventaris en vervoersmiddelen zĳn bĳ verkoop of inruil ook met btw belast. Ook als je helemaal ze privé gaat

gebruiken, moet er btw over de marktwaarde worden betaald.

Kleine Ondernemers Regeling KOR
Je kunt kiezen om geen btw aan je klanten te hoeven berekenen, wanneer je belaste omzet lager is dan €20.000

op jaarbasis zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/btw/
hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling
Wanneer je omzet lager is dan €1.800 op jaarbasis ben je niet verplicht je als btw-ondernemer aan te melden.

Je maakt dan automatisch gebruik van de KOR.
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III Inkomstenbelasting

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022
Begin 2022 worden de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 verstuurd. Pas de voorlopige aanslag

aan, als deze niet benadert wat je aan inkomsten verwacht voor 2022.

Wanneer je geen voorlopige aanslag hebt gehad, terwĳl je wel winst uit onderneming verwacht, vraag hem dan

aan. Ook als je verwacht dat je aanslag inkomstenbelasting 2021 erg afwĳkt van de aangifte, kun je hem

aanpassen. Ik verzorg het ook graag voor je.

Aanslagen inkomstenbelasting
Wil je mĳ direct op de hoogte brengen, als je een aanslag inkomstenbelasting hebt gehad van de Belastingdienst

die afwĳkt van wat ik heb ingediend?

Aftrekbare giften
Overeenkomsten voor periodieke giften hoeft niet bĳ notaris vastgelegd te worden, maar kan direct bĳ ANBI,

zie voor voorwaarden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/
verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Periodieke giften zĳn fiscaal voordelig, omdat er dan geen drempel geldt: de gift is dan direct aftrekbaar van het

inkomen. De drempel is 1% van het gezamenlĳke inkomen met een minimum van €60.

De ANBI status kun je checken op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Middelen inkomens
Bĳ sterk wisselende inkomsten kan middelen belastingvoordeel opleveren. Laat het weten als je hier gebruik

van wilt maken.

Belasting box 1 inkomsten
In 2022 geldt tot €69.398 een tarief van 37,07% (in 2021 tot €68.507 een tarief van 37,10%). Daarboven

49,50% net als in 2021.

Afbouw zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek verlaagt je belastbare winst en wordt stapsgewĳs afgebouwd tot €3.240 in 2036. In

2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek €6.670 en in 2022 €6.310.

De startersaftrek van €2.123 en de mkb-winstvrĳstelling van 14% blĳven gelĳk.

Heffingskorting
Heffingskorting is directe korting op de te betalen belasting. Er zĳn verschillende soorten en ze zĳn inkomens

gerelateerd.

De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd van €2.837 naar €2.874 in 2022 en ook de maximale

arbeidskorting wordt iets verhoogd.
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De maximale inkomensafhankelĳke combinatiekorting wordt verlaagd van €2.815 naar €2.534 in 2022.

Dit is ter gedeeltelĳke dekking van de uitgaven die voortvloeien uit de Wet betaald ouderschapsverlof.

Bĳ co-ouderschap kunnen beide ouders er recht op hebben.

Beperking aftrekposten
Wanneer onderstaande aftrekposten in de tweede belastingschĳf vallen, zĳn deze beperkt aftrekbaar voor de

inkomstenbelasting:

• Persoonsgebonden aftrek: giften, ziektekosten, scholingskosten (alleen nog in 2021), alimentatie

• Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-winstvrĳstelling, stakingsaftrek

• Kosten eigen woning, dus hypotheekrente en boeterente

De aftrekbeperking geldt niet voor lĳfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De aftrekbeperking

bedraagt in 2021 43% en in 2022 40%.

Vanaf 2023 is het beperkt tot de eerste schĳf van de inkomstenbelasting.

Eigenwoningforfait en wet Hillen
Het eigenwoningforfait wordt bĳ je inkomen geteld en is een percentage van de WOZ-waarde van je eigen

woning per 1 januari 2020. Dit forfait gaat van 0,50% in 2021 naar 0,45% in 2022.

Tot 2019 werd dit eigenwoningforfait niet bĳ je inkomen geteld als je hypotheekrenteaftrek lager was, dus ook

in geval van een afgelost huis. Vanaf 2019 wel, maar stapsgewĳs in 30 jaar tot en met 2048. In 2022 wordt de

aftrek dan nog voor 86,33% in aanmerking genomen.

Belasting box 3 bezettingen en schulden
Vrĳstelling box 3 (bezit) is in 2021 €50.000 en gaat naar €50.650 per persoon in 2022. Voor fiscale partners

van €100.000 naar €101.300. De peildatum is 1 januari. Het tarief is 31%

Belastbaar vermogen 2022 (na vrĳstelling) Forfaitair rendementspercentage 2022

tot €101.300 0,5640%

€101.300 tot €1.013.000 1,3547%

boven €1.013.000 1,7143%

Aangiften inkomstenbelasting die ik voor je verzorgd heb zie je niet in je persoonlĳke omgeving. Dit komt

doordat ik ze met de professionele software via Wolters Kluwer Avanzer heb aangegeven en niet via de site van

de belastingdienst. Ik zet het verzendbewĳs daarom in mapje 4 van het aangiftejaar.
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IV Diverse

De inkomensafhankelĳke bĳdrage Zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelĳke bĳdrage Zorgverzekeringswet gaat omlaag van 5,75% naar 5,45% in 2022.

Je betaalt dit over je winst na ondernemersaftrek, zie https://www.zorgwĳzer.nl/faq/wat-is-de-
inkomensafhankelĳke-bĳdrage.
Het maximale bĳdrage inkomen bedraagt in 2022 €59.706, was €58.311 in 2021.

Zorgtoeslag en andere toeslagen
Vraag zorgtoeslag aan om dit niet mis te lopen als je verwacht nabĳ de inkomensgrens hiervoor te zitten: voor

alleenstaande €31.500 in 2022 (€31.138 in 2021) en toeslagpartners €40.500 in 2020 €39.979 in 2021).

De vermogensgrens is bĳ zorgtoeslag aanmerkelĳk hoger dan andere toeslagen, zie https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/content/maximaal-vermogen-zorgtoeslag.
Schat het anders voorzichtig in ,ten nadele van je, zodat je te zĳner tĳd mogelĳk geld terugkrĳgt.

Voor overige toeslagen geldt een lager vermogensgrens. Vanaf €31.747 per 1 januari 2022 per fiscale partner,

heb je geen recht op toeslagen.

Kindgebondenbudget
zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kindgebonden-budget/kindgebonden-budget
Ook hier geldt een hogere vermogensgrens, zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/
kindgebonden-budget/content/maximaal-vermogen-kindgebonden-budget

Schenken
Schenkingsvrĳstelling wordt in 2022 verlaagd: voor een kind naar €5.677 in 2022, (van €6.604 in 2021).

De zogenaamde jubelton wordt verhoogd naar €106.671. Laat je vooraf goed informeren, want er zĳn nogal wat

valkuilen. Zie https://verklaringvanerfrechtservice.nl/schenk-en-erfbelasting-2022-vrĳstellingen-en-tarieven/

Webmodule zzp
Deze webmodule met de bedoeling schĳnzelfstandigheid aan te pakken is vertraagd. Wanneer deze echt gaat

starten hangt af van het nieuwe kabinet, zie https://www.ikgastarten.nl/zzp/var-verklaring-wet-dba/webmodule-
voor-zzpers

Invoering UBO-register uiterlĳk inschrĳven 27 maart 2022
Voor bv’s, vof’s en overige rechtspersonen. Het geldt niet voor de eenmanszaak. Het is verplicht om uiteindelĳk

belanghebbenden te registreren. De Kamer van Koophandel heeft inmiddels hierover brieven gestuurd. Het

register is ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of

terrorismefinancier. Zie https://www.rĳksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register
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Het oude portaal voor ondernemers verdwĳnt in 2022
Je kunt vanaf 2022 geen btw-aangifte hier mee doen. Dit kan dan via Mĳn Belastingdienst Zakelĳk. Hier log je

in met DigiD of in geval van bv of vof met eHerkenning vanaf niveau 3.

Je kunt ook mĳ via aangiftesoftware laten indienen via Snelstart of dit zelf doen. Zie https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/stap-snel-over-en-doe-tĳdig-aangifte

PSD20
Snelstart is bezig met PSD2-vergunning aan te vragen, waardoor er meer bankkoppelingen mogelĳk zĳn, zie

https://www.snelstart.nl/productnieuws/een-begin-met-psd2

Check digitale veiligheid
https://www.digitaltrustcenter.nl/risicoklasse

V Coronamaatregelen

Een overzicht vind je hier: https://www.rĳksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/kabinet-breidt-coronasteun-
voor-ondernemers-uit

TVL
TVL wordt gezien als een buitengewone baat en vervolgens als een vrĳgesteld winstbestanddeel. Je bent er dus

geen inkomstenbelasting over verschuldigd.

Bĳzonder uitstel is verlengd
De Belastingdienst verlengt het bĳzonder uitstel van betaling automatisch tot eind 2021. Als je het nog niet

eerder hebt aangevraagd of alle schulden afgelost hebt, dan kun je opnieuw bĳzonder uitstel aanvragen, zie

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bĳzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-
coronacrisis-wordt-verlengd

Lager tarief invorderingsrente
Het lage tarief van de invorderingsrente blĳft nog een half jaar langer 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewĳs

naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het tarief van de invorderingsrente naar 1% gaat

en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Versoepeling urencriterium
Dit jaar is er weer een versoepeling in verband met de coronacrisis voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni

2021: zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/winst/
inkomstenbelasting/veranderingen-actueel-jaar/coronacrisis-versoepeling-urencriterium-2021
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