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Cryptobeleggers hebben een zeer slecht jaar achter de rug. Toch 
kan het nog slechter. Ze krijgen binnenkort de fiscus op hun 
dak. Het gaat namelijk een stuk lastiger worden om belasting 
op cryptomunten te ontduiken. Hoewel het niet duidelijk is 
hoeveel cryptobeleggers belasting ontduiken, dat ze er zijn is 
zeker. 

In de cryptowereld bestaat een sterk verzet tegen elke overheids- 
bemoeienis. Digitale muntbezitters konden de afgelopen jaren 
dan ook ongestoord handelen. De Belastingdienst kon immers 
niet meekijken op cryptobeurzen waar ze hun munten kopen en 
bewaren. Daar gaat echter nu verandering in komen. De fiscus krijgt 
toegang, ook tot transacties in het verleden.

Brussel wil de cryptohandelsplatformen namelijk verplichten 
klantgegevens aan de overheid door te geven. ‘De anonimiteit, het 
feit dat er meer dan negenduizend verschillende cryptomunten 
beschikbaar zijn, en het digitale karakter van crypto’s maakt dat 
veel cryptobeleggers die grote winsten maken, onder de radar 
van de autoriteiten blijven’, zei de Italiaanse eurocommissaris 
voor economische zaken eerder. Naar alle waarschijnlijkheid gaan 
de nieuwe regels gelden per 2026. Er is echter wel unanieme 
goedkeuring van de EU-lidstaten nodig.

Het advies aan beleggers luidt dan ook: geef je crypto’s nu alvast aan, 
ook de bezittingen die eerder zijn verzwegen. De Belastingdienst kan 
namelijk tot vijf jaar terug navorderingen opleggen. Het cryptogeld 
valt net als spaargeld en aandelen in de meeste gevallen onder  
box 3. De Belastingdienst kijkt hoeveel iemand daadwerkelijk belegt, 
en heft belasting over een verondersteld rendement van zo’n 6%. 
Voor het spaargeld is dit 0,1%.
 

CRYPTOBELEGGER EN DE FISCUS



Indien u als particulier in 2023 een 100% elektrische auto in de 
kleinere en compacte middenklasse koopt (of leaset), kunt u onder 
voorwaarden eenmalig gebruikmaken van de Subsidieregeling 
Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De subsidie 
bedraagt in 2023 € 2.950 voor een nieuwe elektrische auto en  
€ 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. Deze regeling geldt dus 
niet voor ondernemers. Vraag de SEPP zo snel mogelijk aan. Er is 
€ 67.000.000 beschikbaar dit jaar, maar OP = OP. Als u een nieuwe 
emissieloze bedrijfsauto voor goederenvervoer wilt aanschaffen 
(kopen of financial lease), kunt u als ondernemer in aanmerking 
komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). 

Op de Autolijst SEPP staan merken en modellen elektrische 
personenauto’s die mogelijk in aanmerking komen voor de 
subsidie. Een belangrijke voorwaarde is dat de elektrische 
personenauto op de datum van de eerste toelating een 
oorspronkelijke nieuwprijs (catalogusprijs) van minimaal € 12.000 
en maximaal € 45.000 heeft. Deze prijs is inclusief btw, bpm en 
opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken 
is afgegeven. 

De subsidie is pas aan te vragen als er een koop- of lease-
overeenkomst is gesloten. De auto hoeft nog niet daadwerkelijk 
geleverd te zijn op het moment van de aanvraag. De aangeschafte 
elektrische auto moet minstens drie jaar op uw naam blijven 
staan. Verkoopt u de auto eerder, dan moet u dit melden en moet 
u (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen. Als u een 
elektrische personenauto leaset, moet de auto vier jaar op uw 
naam staan. Stopt u eerder met leasen, dan moet u dit melden en 
stopt de maandelijkse betaling van het subsidiebedrag. 

Voor ondernemers is er een bedrijfsautolijst SEBA. Het subsidie-
bedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. LET OP, de SEBA moet 
worden aangevraagd voordat de koop- of leaseovereenkomst 
definitief is. Verder moet de auto volledig uitstootvrij zijn en rijden 
door een elektromotor. Uw autodealer zal u kunnen vertellen of de 
auto voor de SEBA in aanmerking komt. U kunt de subsidie online 
aanvragen via de website van RVO (rvo.nl). Zodra het jaarbudget 
(€ 33.000.000) voor 2023 op is, krijgt u geen subsidie meer. 
Uiteraard kunnen wij ook de subsidieaanvraag voor u verzorgen. 

SUBSIDIE AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO 2023
AANVRAAGTERMIJN MIA/VAMIL EN EIA
Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (VAMIL) en Energie-investeringsaftrek (EIA) 
moet er binnen 3 maanden na het aangaan de verplichting tot 
aankoop, melding worden gedaan bij het RVO. Helaas zien we 
de laatste tijd dat dit weleens wordt vergeten. Men bestelt een 
bedrijfsmiddel dat hiervoor in aanmerking komt, maar meldt dit 
pas na levering hiervan. Dan kan de 3-maandstermijn inmiddels al 
zijn verlopen. Of uw bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor één 
van deze regelingen is te zien op de Milieu- en Energielijst 2023 
die is gepubliceerd op de site van het RVO. Ook deze subsidie 
kunnen wij voor u aanvragen. Neem dan tijdig contact op met uw 
klantmanager.



Sinds 1 februari 2023 publiceert de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) elke maand een nieuwe energiemonitor: de Monitor  
Consumentenmarkt Energie. Doel van de ACM is om de 
energiemarkt transparanter te maken, want vaak zijn de tarieven 
nog niet helemaal duidelijk voor de consument. Uit de eerste 
monitor blijkt meteen al dat er grote verschillen in energietarieven 
bestaan en dat de consument weer echt iets te kiezen heeft. 
Naast tarievenvergelijking rapporteert men in de monitor ook 
marktontwikkelingen. Met filters is de persoonlijke situatie in te 
stellen. De zakelijke tarieven worden hier niet vergeleken. Ook is 
de toezichthouder een onderzoek begonnen naar de grote drie 
energieleveranciers: Eneco, Essent en Vattenfall, of hun tarieven 
niet onredelijk zijn. Meer dan de helft van de huishoudens heeft 
een contract bij een van deze energieleveranciers. Bij de volgende 
monitor, op 1 maart 2023, geeft de ACM meer informatie over dit 
onderzoek.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat de  
Gemeente Lingewaard voornemens is het tweede deel (€ 800) 
van de energietoeslag 2023 in maart uit te gaan betalen. De 
Rijksoverheid heeft echter besloten dat gemeenten de resterende 
€ 800 nog niet mogen uitbetalen. Eerst moet de Participatiewet 
worden aangepast. De verwachting is dat dit pas in de 2e helft van 
2023 gaat gebeuren. Helaas zult u dus nog een tijdje op uw geld 
moeten wachten.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 
biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen 
waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de  
totale omzet. Deze regeling loopt via het RVO. Het RVO zal hiervoor 
gegevens opvragen bij de energieleveranciers. Het is hierbij wel 
van belang van uw KvK-nummer bij de energieleverancier bekend 
is. Is dit nog niet bij hen bekend, geef dit dan vooral zo spoedig 
mogelijk door. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering van deze 
regeling. De verwachting is dat de regeling nog dit kwartaal wordt 
geopend.

BELASTINGRENTE VPB NAAR 10,5%!
Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting 
(VPB) is nu nog 8%, maar stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Zorg 
er daarom voor dat de voorlopige aanslag VPB die voor 2023 is 
ontvangen zo goed mogelijk aansluit bij de te verwachten winst 
van de bv voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag als deze 
nog niet ontvangen is. De Belastingdienst berekent belastingrente 
als de aanslag VPB wordt oplegd op of na 1 juli volgend op het 
belastingjaar. De belastingplichtige betaalt dan rente over het  
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bedrag dat hij aan belasting moet betalen. De belastingrente voor 
de VPB bedraagt nu 8%. De belastingrenterekening kan dus aardig 
oplopen. En vanaf 1 maart 2023 gaat het percentage zelfs naar 
10,5%. 

Wanneer moet er belastingrente betaald worden? De belasting-
plichtige betaalt belastingrente als de Belastingdienst de aanslag 
oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Men betaalt 
geen belastingrente als vóór 1 juni volgend op het belastingjaar 
aangifte wordt gedaan en de fiscus de gegevens uit uw aangifte 
ongewijzigd overneemt. Ook is er geen rente verschuldigd als er 
voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aan-
slag (VA) VPB wordt gevraagd en de fiscus deze VA oplegt zoals de 
belastingplichtige heeft gevraagd.

Belastingrente voor 2022 valt dus te voorkomen door een  
correcte aangifte in te dienen vóór 1 juni 2023. Of vóór 1 mei 
2023 een (verhoogde) VA aan te vragen. Wij kunnen dit voor u  
verzorgen. Verwacht u dus dat u VPB moet bijbetalen, neem 
dan vooral tijdig contact op met uw klantmanager, zodat een 
voorlopige aanslag 2022 en/of 2023 kan worden aangevraagd.

CONTROLE AOV-POLIS 
De laatste tijd zien we een aantal verzoeken tot informatie-
verstrekking vanuit de Belastingdienst binnenkomen die 
betrekking hebben op de aftrekbaarheid van de premie die 
betaald is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het lijkt 
erop dat men hiervoor een speciale afdeling heeft opgericht. Men 
vraagt dan met name naar:
• Kopie van de polis.
• Betalingsbewijzen van de premie.
• Jaaropgave van de verzekeringsmaatschappij.
Mocht u een dergelijk verzoek van de Belastingdienst ontvangen, 
verstrek dan tijdig de gevraagde informatie aan de fiscus of lever 
het bij ons aan, zodat wij dit verder voor u kunnen afhandelen.
 

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.


