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Controleer uw urenadministratie
U kunt als IB-ondernemer in aanmerking komen voor bepaalde 
soorten ondernemersaftrek indien u voldoet aan het urencriterium 
(o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek); daarnaast kunt u (dit 
jaar voor het laatst) toevoegen aan de oudedagsreserve. Om aan 
het urencriterium te voldoen, dient u in beginsel in het kalenderjaar 
minimaal 1.225 uren aan uw onderneming te besteden.
Indien u niet het hele kalenderjaar ondernemer bent, omdat u 
bijvoorbeeld in de loop van het jaar bent gestart, moet u toch 
minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden.
Ga in uw administratie na of alle uren zijn meegenomen. Naast de 
uren die u besteedt aan uw klanten kunt u ook uren die u maakt 
voor het bijhouden van uw administratie en bijvoorbeeld uw 
website meenemen.

Profiteer nog van de zelfstandigenaftrek
Indien u voldoet aan het urencriterium dan kunt u uw winst uit 
onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt 
dit jaar € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag ad € 2.123).
Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt 
omdat het maximale tarief voor aftrek 40% is. Dit betekent dat 
u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekpost. Daarnaast 
wordt het bedrag van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900 
en gaat het maximale tarief voor aftrek in 2023 verder omlaag 
naar circa 37%.

Denk na over de afwikkeling van de fiscale oudedags-
reserve
U kunt alleen dit jaar nog een deel van de jaarwinst toevoegen 
aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald 
bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw 
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oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van de winst, met een maximum 
van € 9.632.
Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve verder niet meer 
worden opgebouwd. De stand wordt dan ‘bevroren’. Dit betekent 
dat u zich moet voorbereiden op het vrijvallen van de opgebouwde 
oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 in de toekomst. 
Hier bent u dus later nog inkomstenbelasting over verschuldigd.
Ga na of u de opgebouwde fiscale oudedagsreserve om kunt 
zetten in lijfrente.

Pas middeling toe
Wisselen uw inkomsten uit uw onderneming? Dan kan het zijn 
dat u per saldo meer belasting betaalt dan wanneer dit inkomen 
gelijkmatig over de jaren verdeeld zou zijn. In dat geval kunt u de 
middelingsregeling toepassen. Deze regeling wordt volgend jaar 
(waarschijnlijk) afgeschaft. De laatste periode waarover gemiddeld 
kan worden is dan 2022-2023-2024.
Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen 
uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op 
en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting 
(inkomstenbelasting en premie volksverzekering zonder 
heffingskorting) u in elk jaar over dit berekende gemiddelde 
inkomen zou moeten betalen. U vergelijkt dit met de werkelijk 
door u betaalde belasting over die drie jaren. Indien het verschil 
meer dan € 545 bedraagt, kunt u voor dit meerdere een teruggaaf 
krijgen. Overigens houden wij dit voor u in de gaten en zullen – 
indien van toepassing – de aanvraag verzorgen.



Voorkom vrijval herinvesteringsreserve
Indien u een herinvesteringsreserve gevormd heeft voor de 
boekwinst bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, moet u in 
beginsel die reserve opnemen in de winst als u na drie jaar na het 
jaar van vervreemding nog geen herinvestering heeft gedaan.

Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesterings- 
aftrek
Om dit jaar in aanmerking te komen voor de kleinschaligheids-
investeringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 
investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Het bedrag 
dat u mag aftrekken, hangt af van het totale geïnvesteerde bedrag 
in dit jaar. Indien u bijvoorbeeld € 2.401 investeert dan kunt u uw 
winst verlagen met 28% van het investeringsbedrag.

Ga na hoeveel u al heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen dit 
jaar die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek. Mocht u optimaal gebruik willen maken van hogere 
aftrekpercentages dan loont het soms om geplande investeringen 
dit jaar nog te doen of juist naar volgend jaar te verschuiven. 

Maak gebruik  van energie-investeringsaftrek
Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in energiezuinige 
bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken? Maak dan 
gebruik van de energie-investeringsaftrek. U kunt namelijk voor 
die investeringen 45,5% van de investeringskosten aftrekken 
van de fiscale winst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 
per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is 
€ 128 miljoen. De energiezuinige bedrijfsmiddelen moeten wel 
voorkomen op de Energielijst. En de investering moet tijdig worden 
aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO), binnen drie maanden na aangaan investeringsverplichting.

Ga na of u milieuvriendelijk investeert
Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen voor minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel? Ga 
alvast na of u in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek 
en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. U geniet 
dan van de fiscale voordelen. Zo kunt u, indien u aan de 
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voorwaarden voldoet, uw fiscale winst verlagen tot 45% van 
het investeringsbedrag met de milieu-investeringsaftrek. Met 
de willekeurige afschrijving milieu-investeringen kunt u een 
investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige 
afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert 
u de fiscale winst in een eerder jaar, waardoor er ook eerder 
een belastingvoordeel ontstaat. Ga na of de milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan. Op deze lijst staan 
namelijk alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de 
milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-
investeringen. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-
investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek krijgen. Ook hier 
geldt: binnen drie maanden moet de investering zijn aangemeld 
bij RVO.

Maak gebruik van de WBSO
Houdt u zich bezig met research & development of 
technisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u wellicht 
belastingvoordeel realiseren vanuit de WBSO (Wet Bevordering 
Speur- en Ontwikkelingswerk). Ga na of u hiervoor in aanmerking 
kunt komen. Zowel ondernemers die werknemers in dienst 
hebben als ondernemers in de inkomstenbelasting, kunnen van 
deze regeling gebruik maken. Via de WBSO wordt een deel van 
de loonkosten vergoed van uw S&O-project. Ondernemingen 
met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over 
andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop 
van materialen. Zzp'ers ontvangen een vaste aftrek van € 13.360; 
voor starters is de aftrek € 20.044 (onder voorwaarden).

Ruim uw administratie op
Uw administratie moet u zeven jaar bewaren.  Ga na of u uw 
administratie op orde heeft. De administratie over 2015 kunt u 
vernietigen per 31 december 2022.



TIPS VOOR DE BV
Pak uw winst nog dit jaar
Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen? 
Doe dat dit jaar nog. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het 
tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven € 25,8%). Laat u uw 
winst in 2023 vallen dan wordt deze belast tegen een tarief van 
19% (tot € 200.000 winst, daarboven 25,8%).

Toets zakelijkheid leningen
Heeft uw BV leningen verstrekt aan de aandeelhouder? Dan is 
het raadzaam om de leningsovereenkomsten onder de loep 
te nemen en na te gaan of deze leningen voldoen aan zakelijke 
voorwaarden. U dient dus ook te toetsen of sprake is van een 
zakelijke rentepercentage.

Ga na hoeveel leningen er verstrekt zijn aan de aandeelhouder met 
een aanmerkelijk belang en hoe hoog het bedrag is. U kunt namelijk 
vanaf 31 december 2023 (het toetsingsmoment) nog slechts tot 
€ 700.000 onbelast lenen aan de aandeelhouder en diens partner, 
zonder dat een dividenduitkering wordt aangenomen (op grond 
van de Wet Excessief Lenen). Daartoe behoren niet leningen voor 
de eigen woning (onder bepaalde voorwaarden). U kunt zich daar 
nu al op voorbereiden.

Snel stoppen met turboliquidatie
Verkeert uw BV in zwaar weer? Dan kunt u onder voorwaarden 
op een snelle manier uw BV ontbinden door middel van 
turboliquidatie. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er 
geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de 
rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen 
meer heeft.

U moet de turboliquidatie ook doorgeven aan de Kamer van 
Koophandel. Als er achteraf nog schulden blijken te zijn, dan 
bestaat het risico dat de bestuurder (in privé) aansprakelijk wordt 
gesteld.

Ga na wat de mogelijkheden zijn voor uw BV. Voor de 
vennootschapsbelasting moet u nog wel rekening houden met het 
afhandelen van uw pensioen- en lijfrentevoorziening. Ook dient 
u een eventuele rekening-courantverhouding met de directeur-
grootaandeelhouder te verrekenen.

Houdt u zich bezig met innovatief onderzoek? Ga dan na of u 
in aanmerking kunt komen voor de innovatiebox. Alle winsten 
die u behaalt met innovatieve activiteiten waarvoor een S&O-
verklaring is afgegeven, vallen in deze box. Het tarief van de 
vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%.

Fiscaal voordeel fiscale eenheid
Ga na of een fiscale eenheid  voor de vennootschapsbelasting 
fiscaal voordeel biedt. Bij een fiscale eenheid worden namelijk 
de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de 
moedermaatschappij. Een voordeel hiervan is dat u de verliezen 
van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een 
andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Om een fiscale eenheid te vormen doet u een verzoek om een  
fiscale eenheid. Een fiscale eenheid kan nadelig uitpakken 
als de totale winst van de afzonderlijke maatschappijen 
boven de € 200.000 uitkomt in 2023. Daarboven is 25,8% 
vennootschapsbelasting verschuldigd. Het kan dan voordelig 
uitvallen, indien de maatschappijen individueel in de heffing 
worden betrokken, waarbij de winst per maatschappij beneden 
de € 200.000 blijft. Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt 
dan slechts 19% in 2023. Doe dan tijdig (uiterlijk 31 december 
2022) een verzoek om verbreking van de fiscale eenheid.



STAP-budget opleidingskosten
Met het geld uit het STAP-budget kunt u een opleiding, training of 
cursus volgen. De overheid wil dat u als werkende of werkzoekende 
kunt beslissen over uw ontwikkeling tijdens uw loopbaan. Zo heeft 
u meer kansen om uw baan te houden of om een nieuwe baan te 
vinden.

U kunt als werkende of werkzoekende 1 keer per jaar het STAP-
budget aanvragen via een portal van UWV. Elke 2 maanden start 
een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als u een 
aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in de volgende 
aanvraagperiode. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-
budget. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent en dat u nog 
geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding 
in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart 
op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. De 
aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding 
aangevraagd te worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt 
het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen 
en voert deze uit. 

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken
Maak voor uw werknemers die thuiswerken gebruik van 
de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Zo komt u uw 
werknemer tegemoet in de extra kosten van thuiswerken door 
een vrijgestelde vergoeding van maximaal € 2 per thuisgewerkte 
dag toe te kennen. In 2023 wordt deze vergoeding geïndexeerd en 
komt dan uit op € 2,15.

U kunt niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerk-
vergoeding voor dezelfde gewerkte dag belastingvrij toekennen. 
Ook niet indien uw werknemer die dag een halve dag op kantoor 
werkt en een halve dag thuis.

Benut de werkkostenregeling optimaal
U mag het bedrag in de vrije ruimte van de werkkostenregeling 
onbelast besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor 
uw werknemers. Dit jaar is de vrije ruimte 1,7% over het fiscale 
loon tot en met € 400.000; die wordt naar verwachting in 2023 
verhoogd naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven 
€ 400.000 is en blijft de vrije ruimte 1,18%. 

Houd er rekening mee dat, als u uitkomt boven de grens van de 
vrije ruimte, 80% eindheffing is verschuldigd.

Reiskostenvergoeding
Werkgevers kunnen een onbelaste reiskostenvergoeding geven 
van € 0,21 in 2023 en €0,22 in 2024. Voor 2022 bedraagt deze 
onbelaste reiskostenvergoeding nog € 0,19. Voor de onbelaste 
reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer is het raadzaam 
dit aan te (laten) passen in de loonadministratie.

Let op bijtelling auto van de zaak
U dient als werkgever een bijtelling op het loon in acht te nemen 
voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak aan 
uw werknemer, indien uw werknemer per jaar meer dan 500 
kilometer privé rijdt. De bijtelling is een percentage van de 
cataloguswaarde van de auto. Dit jaar zijn er twee tarieven voor 
de bijtelling: 16% en 22%. In beginsel geldt het tarief van 22%, 
tenzij het gaat om elektrische auto’s die in 2022 op naam zijn 
gezet. Dan geldt een tarief van 16%. Dit percentage geldt tot het 
drempelbedrag van € 35.000 (in 2023: € 30.000). Indien de auto 
een hogere catalogusprijs heeft, geldt voor elke euro erboven een 
bijtelling van 22%.

TIPS VOOR DE WERKGEVER



TIPS VOOR DE DGA
Geef gegevens eigenwoninglening door
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder geld geleend van uw 
BV voor uw eigen woning? Dan kunt u  onder voorwaarden de 
betaalde rente in aftrek brengen in box 1. Ga na of u voldoet aan 
de voorwaarden.

Om renteaftrek te krijgen, dient u de  gegevens van de 
eigenwoninglening door te geven via uw aangifte Inkomsten-
belasting. Deze verplichting geldt alleen voor leningen die zijn 
afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Houd rekening met een hoger gebruikelijk loon
Dit jaar mag het loon van de directeur-grootaandeelhouder onder 
omstandigheden nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest 
vergelijkbare dienstbetrekking. Deze ‘doelmatigheidsmarge’ 
wordt in 2023 geheel afgeschaft. U zult dus uit moeten gaan van 
een hoger loon en hier ook op voorbereid zijn. Het loon voor de 
loonheffingen moet dan worden vastgesteld op het hoogste van 
de volgende bedragen:
a) 100% van het loon uit de meest vergelijkbare  
 dienstbetrekking;
b) het loon van de meest verdienende werknemer binnen de  
 onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
c) € 48.000 (dit is het bedrag uit 2022, kan in 2023 hoger  
 worden).

Dividenduitkering aantrekkelijk of niet
Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te 
ontvangen. De dividenduitkering valt dit jaar en volgend jaar nog 
onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven 
geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste 
€ 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het 
meerdere.

Afhankelijk van de hoogte van de dividenduitkering is het wellicht 
aantrekkelijk om de dividenduitkering dit jaar te doen of juist uit 
te stellen.

Kies het juiste btw-tarief
De btw heeft verschillende tarieven. Welk btw-tarief u moet 
toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat u 
levert. U kunt de volgende tarieven tegenkomen: 21% btw, 9% 
btw, 0% btw. Ook kan een levering of dienst vrijgesteld zijn van btw.

Bij zowel de vrijstelling als het 0%-tarief draagt u terzake van de 
betreffende levering geen btw af. Er is wel een verschil in aftrek 
van voorbelasting. Bij toepassing van het 0%-tarief kunt u de 
voorbelasting in aftrek brengen terwijl bij een vrijstelling de 
voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht.

Vergeet de btw-correcties niet
Houdt u er rekening mee dat u in de laatste btw-aangifte bepaalde 
correcties uit moet voeren. Denk aan bijvoorbeeld correcties voor 
privégebruik auto. Dit betekent dat u voor iedere auto die privé 
wordt gebruikt als hoofdregel een forfaitaire correctie van 2,7% 
van de cataloguswaarde van de auto aan moet geven.
 
Houd uw btw-administratie bij
U bent als ondernemer verplicht voor de btw een administratie 
bij te houden en te bewaren, zodat die door de Belastingdienst 
gecontroleerd kan worden. Ga na of uw administratie voldoet aan 
de regels. Neem daarbij ook uw facturenadministratie in acht en 
houd rekening met:
• Het opmaken van facturen voor alle goederen en diensten die 

u aan andere ondernemers levert. 
• Het opsturen van facturen indien u een vooruitbetaling hebt 

gekregen voor leveringen van goederen en diensten. Bij 
vooruitbetalingen voor intracommunautaire leveringen van 
goederen hoeft u geen factuur te sturen.

• Het vermelden van de verplichte gegevens op uw facturen.
• Het versturen van de facturen uiterlijk op de vijftiende dag van 

de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd of de 
dienst is verricht.

U moet al uw facturen bewaren, minimaal zeven jaar.

Let op oninbare vorderingen
Ga uw btw-administratie na voor facturen die niet of niet volledig 
betaald zijn en die ook niet meer betaald zullen worden. Een 
factuur wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd uiterlijk één 
jaar na de uiterste betaaldatum. Breng deze in kaart en vraag de 
btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven 
en betaald.

U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een 
prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de 
overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.
Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, 
prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken 
van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak 
waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

BTW-TIPS



Verras uw (klein)kinderen met een schenking
Profiteer ook dit jaar van de schenkvrijstelling in de schenkbelasting. 
U kunt namelijk uw kinderen ieder belastingvrij € 5.677 schenken 
en uw kleinkinderen of derden € 2.274. Daarnaast geldt dit jaar 
voor kinderen tussen 18 en 40 jaar een eenmalige verhoging van 
dit bedrag tot:
• € 27.231, mag het kind zelf beslissen over wijze van besteding;
• € 56.724, bedrag moet gebruikt worden voor studie;
• €106.671, bedrag moet gebruikt worden voor eigen woning 
 (koop, verbouwing, aflossing eigen woningschuld).

Stel de schenking niet langer uit, omdat de eenmalige schenking 
van € 106.671 ten behoeve van de eigen woning in 2023 verlaagd 
wordt naar € 28.947 en per 2024 helemaal wordt afgeschaft. U 
kunt de schenking verdelen over dit en volgend jaar. De verkrijger 
moet de schenking uiterlijk in 2024 besteden voor de eigen 
woning. Om te voorkomen dat de schenking wordt belast als er 
niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, is het een optie 
om te schenken “onder voorbehoud”. Maak er daarom nu nog 
gebruik van.

Dien tijdig verzoek tot ambtshalve vermindering box 3 in
Mogelijk zijn uw aanslagen inkomstenbelasting voor box 3 over de 
jaren 2017 t/m 2020 te hoog, omdat uw werkelijk rendement lager 
was dan het fictieve rendement en heeft u de bezwaartermijn 
van zes weken laten verlopen. U zou dan een verzoek om 
ambtshalve vermindering kunnen indienen. Zeer recent heeft de 
staatssecretaris echter het volgende gepubliceerd:
• Een uitspraak op de procedure ’massaal bezwaar plus’ zal op zijn 

vroegst in 2023 plaatsvinden. Voor in ieder geval belastingjaar 
2017 zal de ’vijfjaarstermijn’ voor het doen van een (nieuw) 
verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag na een 
eventuele vermindering verstreken zijn. De bedoeling is echter 
dat niet-bezwaarmakers op dezelfde wijze als de bezwaarmakers 
rechtsherstel krijgen. Daarom verduidelijkt de staatssecretaris 
dat in het geval de inspecteur (gedeeltelijk) in het ongelijk 
gesteld wordt, aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare 
termijn zal worden geboden als de bezwaarmakers gehad 
hebben om een verzoek tot ambtshalve vermindering te doen, 
waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel. 
Ook dus met betrekking tot belastingjaren die op het moment 
dat de ‘massaal bezwaar plus’-procedure is afgerond verjaard 
zouden zijn wegens de vijfjaarstermijn. Tegen een afwijzing van 
dat verzoek zal bezwaar en vervolgens beroep openstaan.

Combinatiekorting vervalt
De inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025. 
Voor kinderen die uiterlijk 31 december 2024 geboren zijn blijft 
deze korting wel bestaan zolang aan de voorwaarden wordt 
voldaan.

Overdrachtsbelasting
Voor wie vanaf 2023 een pand gaat aankopen – niet zijnde een 
eigen woning – zal de overdrachtsbelasting 10,4% bedragen. Deze 
overdrachtsbelasting is tot en met 2022 nog 8%.

Maak gebruik van versoepelde betalingsregeling 
Indien u moeite heeft met het betalen van de termijnbedragen van 
de betalingsregeling die u heeft getroffen met de Belastingdienst 
(de zogenaamde corona-belastingschulden)  dan kunt u onder 
voorwaarde de Belastingdienst verzoeken de betalingsregeling 
(tijdelijk) aan te passen.
De aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag 
aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.
Wat zijn de mogelijkheden?
• Eén keer een betaalpauze van maximaal zes maanden of twee 
aaneengesloten kwartaaltermijnen;
• per kwartaal betalen, in plaats van per maand;
• maximaal zeven jaar (84 maanden) afbetalen van uw 
belastingschuld, in plaats van vijf jaar (60 maanden).

Betaal eigen-woningrente vooruit
Aangezien het aftrektarief van de eigen-woningrente (hypo- 
theekrente) jaarlijks daalt (tot circa 37% in 2023), doet u  
er verstandig aan om de eigen-woningrente vooruit te betalen. 
Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 40%  
in box 1.

Als u dit jaar ook (hypotheek)rente vooruitbetaalt voor de periode 
na 30 juni van het volgende jaar, dan is deze rente dit jaar niet 
helemaal aftrekbaar, maar kan de aftrek in de jaren worden 
geclaimd waarop de rente betrekking heeft. 

TIPS VOOR BELASTINGPLICHTIGEN



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u natuurlijk 

contact met uw klantmanager opnemen.

Namens ons hele team 
wensen wij een ieder 
hele fijne feestdagen 
en een goed en vooral

gezond 2023!

MerryMerry
CCHRHR IISSTTMMASAS

Kerstgift goed doel 
Het is onze traditie dat wij als kantoor geen kerst- en 
nieuwjaarskaarten versturen. Jaarlijks besteden wij deze gelden 
liever aan een door ons uit te zoeken goed doel.

Dit jaar hebben we het dicht bij huis gezocht. Wellicht is het 
u ook niet ontgaan dat er in steeds meer dorpen en steden 
buurtkastjes worden geplaatst met gratis levensmiddelen en 
andere artikelen.

Als kantoor zullen wij voor 3 buurtkastjes in Bemmel/Huissen/
Gendt met de plaatselijke organisatie verzorgen dat zij ieder 
voor € 600 aan levensmiddelen ontvangen en kunnen plaatsen 
in hun buurtkastjes.

INDEXATIE 
Denkt u aan de indexatie van diverse posten per 1 januari 
2023, voorbeelden hiervan zijn:
• uw prijzen / tarieven;
• alimentatie (wettelijk geregeld):
• huur bedrijfspanden of woningen.


