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TIP 1

DE EERSTE SCHIJF VAN DE
VENNOOTSCHAPSBELASTING
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting
(15%) wordt verlengd naar € 395.000,- (was in 2021
€ 245.000). Over het meerdere moet er 25,8% (een
verhoging van 0,8%) betaald te worden.

TIP 2

BENUT NU NOG UW MOGELIJKHEDEN
BINNEN DE WERKKOSTENREGELING
Beoordeel uw resterende vrije ruimte (3% tot een
fiscale loonsom van euro 400.000 en daarboven
1,18% van het meerdere). Het is niet mogelijk om niet
benutte vrije ruimte door te schuiven naar 2022.
U kunt uw werknemers nog een aantal belastingvrije
vergoedingen verstrekken, denk hierbij aan kerstpakketten, vergoeding voor de verkeersboeten, een
extra vergoeding boven de 0,19 cent toelaatbare
vergoeding van de reiskosten.
Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van
€ 2.400,- per werknemer. Tot dit bedrag beschouwt
de Belastingdienst de vergoeding / verstrekking in elk
geval als gebruikelijk.
Let op met de uitbetaling van bonussen in samenspraak met ontvangen NOW subsidies.

TIP 3

PLAN UW INVESTERINGEN
Heeft u dit jaar investeringskosten minder dan
€ 2.400,- ? Overweeg dan om nog een investering (die
u anders in 2022 zou doen) nog in dit jaar te doen.
In twee jaar een investering van € 2.400,- levert geen
aftrek op. Dit levert een extra aftrekpost op van 28 %
van € 4.800,- = € 1.344,-.
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TIP 4

THUISWERKEN
Vanaf 2022 mag de werkgever een onbelaste
thuiswerkvergoeding geven van € 2,- per dag. Let op,
op deze dagen mag er geen onbelaste vergoeding
voor woon- werkverkeer gegeven meer worden.
Ook dient er bijzondere aandacht te zijn indien de
werknemer in het buitenland woont; dan wordt er
meer dan 25% in het woonland gewerkt en is men in
het woonland sociaal verzekerd. U kunt hiervoor altijd
contact met ons opnemen om de mogelijke gevolgen
hiervan met ons door te nemen.

TIP 5

NIEUWE AUTO, NIEUWE VERKLARING
GEEN PRIVÉGEBRUIK
Krijgt uw werknemer een nieuwe auto van de zaak en
de werknemer heeft een verklaring van geen privégebruik aan u overhandigd dan moet er bij een nieuwe
auto ook een nieuwe verklaring aangereikt worden.

TIP 6

JUBELTON
De jubelton is een bedrag van € 105.302,- die
belastingvrij geschonken mag worden door ouders
aan hun kinderen. De voornaamste voorwaarden zijn
dat het geld gebruikt moet worden voor de aanschaf
of verbouwing van een woning en dat de ontvangers
tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Ook mag het bedrag
gebruikt worden voor de aflossing van een bestaande
hypotheek. Kijk wel altijd of de vrijstelling van
toepassing is, met name in combinatie met andere
schenkingen is het mogelijk dat deze niet onbelast
gedaan kan worden.
Let op, er gaan stemmen in de politiek op om de
regeling te herzien / af te schaffen. Dit omdat in de
praktijk is gebleken dat de vrijstelling de prijs van
huizen verder opdrijft.
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TIP 7

TIP 11

De vermogenstoets bij het ontvangen van toeslagen
wordt vaak bij het aanvragen van de toeslagen
vergeten en zorgt in de praktijk voor vervelende
situaties; de toeslagen moeten terugbetaald worden
omdat het vermogen op peildatum (steeds 1 januari)
te hoog was.

Controleer of de voorlopige aanslagen nog accuraat
zijn. Zijn ze te laag, verhoog ze (of laat ze verhogen).
Het is natuurlijk zonde als de verhoging te laat
wordt gedaan, rente betaald moet worden aan de
Belastingdienst, terwijl er (in de ongunstigste situatie)
negatieve rente betaald wordt aan de bank en ook nog
vermogensrendementsheffing aan de Belastingdienst
(de belastbaarheid van box 3).

VERMOGENSTOETS BIJ TOESLAGEN

Zorgtoeslag en kind gebonden budget hebben een
toetsingsvermogen in box 3 van € 118.479,- (en met
een fiscale partner in totaal een bedrag van
€ 149.819,-). Huurtoeslag heeft een toetsingsvermogen van € 31.340,- (en bij partner € 62.680,-)

TIP 8

ONINBARE VORDERINGEN EN DE
BTW-TERUGGAVE
Het recht op BTW-teruggave van een oninbare
vordering ontstaat zodra de oninbaarheid kan worden
vastgesteld. Dat is in elk geval als de afnemer na 1
jaar nog niet betaald heeft. Dat jaar begint overigens
pas te lopen na het verstrijken van de
betalingstermijn.

TIP 9

ALERTHEID BIJ WIJZIGING
WINSTVERDELING
Het komt vaker voor dat de onderlinge winstverdeling
wordt aangepast. Indien er een onroerende zaak in de
vennootschap onder firma (of maatschap) is, houd
er dan rekening mee dat als het economische belang
ook overgedragen wordt er overdrachtsbelasting
verschuldigd is (in 2022, 8%). Dit kan een behoorlijk
bedrag zijn als met niet goed oplet.

TIP 10

UITZENDKRACHT WEL OF GEEN
KOPIE IDENTITEITSBEWIJS

VOORLOPIGE AANSLAGEN

TIP 12

UW STUDEREND KIND
Heeft u een studerend kind en moet u hem/haar elke
maand een flinke toelage verstrekken en doet uw kind
ook werkzaamheden voor u? Ga na of hij/zij niet op de
payroll van uw bedrijf kan komen. Door de heffingsen arbeidskortingen kan uw kind al gauw een kleine
€ 7.000,- belastingvrij verdienen. Let wel op of er nog
andere baantjes zijn. Overleg hierover altijd.

TIP 13

BTW - FACTUUR TOT € 100,De factuurvereisten voor de btw zijn sterk vereenvoudigd. Bij een factuurbedrag tot € 100,- (incl. btw)
is de kassabon al voldoende om als factuur voor de
btw te gelden. Wel moet op de kassabon staan wat
gekocht is, bij welke leverancier, de
datum en het te betalen btw-bedrag.

TIP 14

OUDE ADMINISTRATIE
De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers is zeven jaar. Dit betekent
dat u eind 2021 de administratie over 2014 en
voorgaande jaren kunt vernietigen. Alleen de btwherzieningstermijn voor onroerende zaken en rechten
waaraan deze zijn onderworpen bedraagt 10 jaar.
Deze laatste gegevens dient u, indien en voor zover
van toepassing, dan ook 10 jaar te bewaren.

Maakt u als werkgever, regelmatig gebruik van
uitzend-krachten dan bent u verplicht om de identiteit
te controleren. Een kopie mag u bij een uitzendkracht
niet meer maken.
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TIP 15

TIP 19

Zorg dat er maatregelen getroffen zijn voor de
continuïteit van de onderneming voor het moment
dat de ondernemer zelf hiertoe niet meer in staat
is om te beslissen. Denk hierbij als voorbeeld aan
een levenstestament met een executeur met ruime
bevoegdheden en die dan beslissingsbevoegdheden
heeft.

Zodra een holding vennootschap (maar ook andere
vennootschappen) geen economische activiteiten
meer heeft, vervalt de aftrek op voorbelasting. De
betaalde voorbelasting krijgt u dan niet meer terug.

MAATREGELEN VOOR DE
BEDRIJFSCONTINUÏTEIT

TIP 16

SOCIAL MEDIA PROTOCOL
De sociale media is niet meer uit ons leven weg te
denken, dus ook niet meer op ons werk. Werknemers
kunnen informatie en gegevens van de werkvloer op
de social media delen en zo hun werkgever schade
berokkenen. Stel een protocol in deze op en iedereen
weet waaraan hij of zij toe is.

TIP 17

THUISWERK PROTOCOL
Door Covid -19 heeft thuiswerken een ontzettende
vlucht gemaakt. Wij bevelen aan om samen met
uw werknemer een protocol te maken over hoe om
te gaan met de bedrijfsgegevens die wellicht bij de
werknemer thuis aanwezig zijn. En hoe zit het met de
medebewoners die wellicht inzicht hebben in deze
gegevens? Hoe gaat uw verzekeraar om indien er iets
zou gebeuren? Besteed er aandacht aan.

TIP 18

CHECK DE STATUTAIRE
DOELSTELLING VAN UW BV
Als u DGA (directeur groot aandeelhouder) bent en
regelmatig namens uw vennootschap transacties
verricht die niet of nauwelijks in overeenstemming zijn
met de statutaire doelstelling van uw bv, laat dan de
doelstelling van de bv aanpassen. Dit dient notarieel
te gebeuren maar het voorkomt eventuele privé
aansprakelijkheden als bestuurder.
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BTW AFTREK BIJ HOLDING
VENNOOTSCHAPPEN

TIP 20

EEN VOORZETTINGSBEDING KAN
VEEL ELLENDE BESPAREN
Echtgenoten of partners die samen een onderneming
drijven of een praktijk voeren in een firma of
maatschap doen er verstandig aan om een
voorzettingsbeding in het samenwerkingscontract
op te nemen. Met het hoge percentage aan
echtscheidingen – ruim 39% van alle huwelijken
eindigt door echtscheiding – is het aan te raden
zo’n beding vast te leggen wie van beide partijen de
onderneming bij echtscheiding mag voortzetten en
welke berekeningsmethode moet worden toegepast
om de waarde van de onderneming vast te stellen bij
de ontbinding hiervan. Reageren is vooruitzien.

TIP 21

ZIJN DE HUWELIJKSE VOORWAARDEN
NOG ACTUEEL
De keuze voor een bepaald huwelijksregime wordt
vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt
en in de jaren daarna vaak als gegeven aanvaard. Kijk
en beoordeel periodiek of de destijds gemaakte
afspraken nog steeds passen in de huidige situatie en
overweeg eventueel een aanpassing die nu veel meer
aansluit bij de wensen van het heden.

TIP 22

VERLAAG UW BOX 3 VERMOGEN
Overweegt u nog roerende zaken te kopen voor
persoonlijk gebruik (denk hierbij aan een auto, boot,
juwelen, horloge enz.) dan schaf deze aan voor
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31 december a.s. Hierdoor vermindert u uw box 3
vermogen. Let wel op de antimisbruikmaatregel.
Kan de belastingdienst aannemelijk maken dat u
de aankoop hoofdzakelijk (dit is 70% of meer) ter
belegging heeft gekocht, dan behoren deze zaken wel
weer tot het vermogen in box 3.

TIP 23

TOETREDING TOT VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA
Indien men toetreedt tot een vennootschap onder
firma dient men zich te realiseren dat men ook meteen
aansprakelijk is voor de schulden van deze
vennootschap onder firma (Dit heeft een terugwerkende werking en niet alleen vanaf het moment
van toetreding).

TIP 24

EXCESSIEF LENEN BIJ UW
VENNOOTSCHAP
Dit is als u als DGA (directeur grootaandeelhouder)
meer dan € 500.000,- (uitgezonderd de eigen woning)
van uw vennootschap heeft geleend. Vanaf 2023 zou
het meerdere als inkomen gezien gaan worden. De
vraag is even of de wet nog doorgaat, de wetgever
heeft aan de Tweede Kamer gevraagd om uitstel van
behandeling hiervan gevraagd, dit in het kader van
eventuele andere herzieningen. Maar ook hiervoor
geldt regeren is vooruitzien en kijk samen met uw
adviseur kritisch naar uw positie.

TIP 25

BOX 3 VERMOGEN IN RELATIE MET
EEN EIGEN VENNOOTSCHAP
Heeft u in privé een groter vermogen dan de
vrijstellingen (waarop u volgens de wetgever recht
op heeft) dan kan de overweging gemaakt worden
om dit geld uit te lenen (of wellicht ook een informele
kapitaalstorting) aan uw vennootschap te doen. Dit
kan leiden tot een substantieel lagere belastingheffing.
Dit is echter steeds maatwerk en afhankelijk van de
privé situatie.
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