
 

 

Special Eindejaarstips 2022 

 
Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke 
aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever 
voorbereiden op het nieuwe jaar? 
 
In deze Special Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de 
plannen van het kabinet voor volgend jaar.  
 

Let op!  
Een aantal plannen van het kabinet is nog niet definitief. Deze moeten nog door de Tweede 
en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Welke dat zijn, kunnen wij u uiteraard vertellen. Ook 
worden nog steeds nieuwe plannen bekendgemaakt of worden er huidige plannen 
aangepast. Daarom overleggen wij graag met u of het verstandig is wel of geen stappen te 
zetten. 

 
1                  Algemeen  
 
Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking  
 
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u 
in 2022 uw kinderen belastingvrij € 5.677 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.274.  
 
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt voor 2022 een eenmalige verhoging van dit bedrag 
tot: 

▪ € 27.231; 
▪ € 56.724, indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie; 
▪ € 106.671, indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning. 

 

Let op! 
De eenmalige schenking van € 106.671 ten behoeve van de eigen woning wordt in 2023 
verlaagd naar € 28.947 en per 2024 afgeschaft. Onder punt 6 van deze eindejaarstips wordt 
hier uitgebreider op ingegaan. 
 

 
 
Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen 
 
Over de heffing over vermogen, oftewel de box 3-heffing, is de afgelopen periode zeer veel te 
doen. Doordat de Hoge Raad eind 2021 het wettelijk systeem strijdig achtte met Europese 
regelgeving is er enerzijds herstelwetgeving opgesteld en anderzijds een overbruggingswet 
voorgesteld. Vanaf 2026 moet er dan heffing over het werkelijk rendement gaan 
plaatsvinden. 
 
In de overbruggingswet wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van iemands 
vermogen verdeeld over drie verschillende categorieën  
 
 
 



 

 
De volgende fictieve rendementen gelden voor 2022: 
 

▪ Bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld  0,01% (tarief 2021) 
▪ Alle overige bezittingen     5,53% 
▪ Alle schulden       -/- 2,46% (tarief 2021) 

 
 
De fictieve rendementen voor bank- en spaartegoeden, deposito en contant geld en voor 
schulden worden pas na afloop van het jaar vastgesteld. Voor een indicatie zijn de fictieve 
rendementen opgenomen die gelden voor 2021. Voor overige bezittingen is het fictieve 
rendement voor 2023 vastgesteld op 6,17%. 
 
Deze wijziging betekent dat de werkelijke samenstelling van het vermogen op 1 januari heel 
beslissend is. Het is voordeliger om dan spaartegoeden te hebben in plaats van overige 
bezittingen. Mensen zouden vlak vóór 1 januari overige bezittingen tijdelijk kunnen 
omzetten in banktegoeden, om dat vervolgens kort na de jaarwisseling weer terug te 
switchen. Ook zou er tijdelijk een schuld kunnen worden aangegaan en het geld daarvan op 
de bank te parkeren. Om dit tegen te gaan geldt een anti-misbruikregeling. Grofweg betekent 
deze regeling dat als iemand heen en weer switcht binnen 3 maanden (en daartussen ligt 1 
januari),  de switch dan geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden (tenzij zakelijke redenen 
kunnen worden aangetoond). 
 
2 Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting 
 
Beoordeel de hoogte van uw winst  
 
Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. Beoordeel of uw 
winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht komt u in de inkomstenbelasting net in het 
hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om uw winst te verlagen door 
bijvoorbeeld kosten of een geplande investering naar voren te halen.  
 

Tip! 
Wijkt uw winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag 
aan. Hiermee voorkomt u de hoge belastingrente van 4% en u verlaagt uw vermogen in box 
3. In box 3 levert dit overigens alleen een voordeel op als de onttrokken financiële middelen 
bestonden uit beleggingen. Bij een teruggave voorkomt u dat uw geld renteloos uitstaat bij 
de Belastingdienst. 

 
 
Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve 
 
De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt in 2023 afgebouwd. Via de FOR kunt u in 2022 dus 
nog één keer 9,44% van uw winst met een maximum van € 9.632 reserveren voor een 
oudedagsvoorziening.  
 
Het bedrag van de FOR hoeft u niet aan de onderneming te onttrekken. In veel gevallen 
betekent de FOR dan ook slechts renteloos uitstel van betaling, maar als u de FOR te zijner 
tijd afrekent tegen een lager tarief dan waartegen u de dotatie kon aftrekken, treedt ook een 
tariefsvoordeel op. Andersom kan ook een tariefsnadeel optreden, dus reserveren is niet 
altijd gunstig.  
 



 

 
Ondernemers die per eind 2022 een FOR op hun balans hebben, mogen die handhaven. 
Alleen nieuwe dotaties mogen na 2022 niet meer plaatsvinden. De bestaande FOR-stand 
wordt op reguliere wijze afgewikkeld. Dus vrijvallen als dat verplicht is (bijvoorbeeld bij 
staking of in sommige gevallen als er een te laag kapitaal is) of als de FOR (deels) wordt 
omgezet in een lijfrente.  
 
3 Tips voor de bv en de dga 
 
Speel in op verkorting tariefschijf 
 
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2023 verkort. 
Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor 
de eerste € 200.000 winst. Bovendien wordt het lage tarief vanaf 2023 verhoogd naar 19%. Bij 
een winst van € 395.000 of meer scheelt dat meer dan € 29.000 aan vennootschapsbelasting 
tussen 2022 en 2023! 
 
Valt de winst van uw bv dit jaar lager uit dan € 395.000, dan is het vaak voordelig om kosten 
van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen en opbrengsten, indien 
mogelijk, in de tijd naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de 
herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Op deze manier blijft 
uw winst wellicht dit jaar slechts belast tegen een tarief van 15% in plaats van 19% of 25,8%. 
 

Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf 

2021 15% € 245.000 25% 

2022 15% € 395.000 25,8% 

2023 19% € 200.000 25,8% 

 
 
Houd uw fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht 
 
Zijn uw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vpb, houd deze dan eens 
tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van 
winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief én het 
inkorten van de lengte van de eerste tariefschijf, wordt het verbreken van de fiscale eenheid 
interessanter. Het tariefverschil bedraagt in 2023 immers 6,8%-punt (19% respectievelijk 
25,8%) en heeft vanaf 2023 betrekking op de eerste € 200.000 winst. Na verbreking van de 
fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten en kunt u wellicht de 
verkorting van de eerste tariefschijf van € 395.000 naar € 200.000 deels compenseren. 
 

Let op! 
Let op dat het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met 
terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking per 2023 gewenst is, moet het 
verzoek hiertoe vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst. 

 
 
Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af 
voor u besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen 
bij verbreking. Zo dient u wellicht belasting te betalen over vermogensverschuivingen tussen 
de bv’s in de afgelopen zes jaar. 
  
 



 

Koop nu nog een bedrijfspand 
 
De overdrachtsbelasting voor panden die geen eigen woning zijn, wordt in 2023 verhoogd 
van 8 naar 10,4%. Bent u van plan op korte termijn een bedrijfspand te kopen, doe dit dan 
indien mogelijk nog dit jaar.  
 
Ook als u een pand wilt aanschaffen om te verhuren, betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting. 
Schaf ook een dergelijk pand zo mogelijk nog dit jaar aan. 
 
Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag 
 
Met betrekking tot uw aanslag vennootschapsbelasting 2022 rekent de Belastingdienst vanaf 
1 juli 2023 een rente van 8%! Voorkom belastingrente over 2022 en controleer of uw 
voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, kunnen wij zo snel mogelijk een nieuwe 
voorlopige aanslag voor u aanvragen, als de liquiditeitspositie dat toelaat. Zodra de omvang 
van de winst van uw bv op het einde van het jaar min of meer bekend is, is ook duidelijk of 
het verstandig is een nieuwe voorlopige aanslag aan te vragen. 
 
Overigens wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte 
vennootschapsbelasting wordt ingediend vóór de eerste dag van de zesde maand na het 
tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag 
wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte. 
 
4 Tips voor werkgevers 
 
Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling 
 
Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel uw nog 
resterende vrije ruimte en bekijk of zaken die u in 2023 wilt vergoeden dan wel verstrekken 
nog in 2022 kunnen worden vergoed dan wel verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de 
vrije ruimte die in 2022 over is, door te schuiven naar 2023.  
 
Houd er rekening mee dat de vrije ruimte in 2023 wordt verruimd. Tot een loonsom van 
€ 400.000 bedraagt de vrije ruimte dit jaar 1,7% en volgend jaar 1,92%. Over het meerdere 
blijft de vrije ruimte 1,18%. Dreigt u dit jaar de vrije ruimte juist te overschrijden, overweeg 
dan het verschaffen van vergoedingen en verstrekkingen uit te stellen tot 2023. Dit is 
uiteraard alleen voordelig als u in 2023 naar verwachting binnen de vrije ruimte blijft. 
 

Tip! 
Heeft u nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen gehad, dan kunt u zichzelf 
dit jaar als dga bijvoorbeeld ook een eindejaarsbonus geven van € 2.400. Staat uw partner 
ook op de loonlijst, dan geldt dit ook voor hem of haar. Dit is niet mogelijk als u gebruik 
heeft gemaakt van de loonkostensubsidie NOW 2 (en volgende) in het kader van de 
coronacrisis en u een voorschot in de tegemoetkoming kreeg van € 100.000 of meer dan wel 
een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer. Dit verbod op een bonus voor de dga 
en partner geldt ook onder NOW 1 als er gebruik is gemaakt van de concernregeling. Verder 
geldt het verbod ook als u langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling heeft 
gekregen. 

 
  



 

 
Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding 
 
Stelt u geen vervoersmiddel ter beschikking aan uw werknemer, dan kunt u de werknemer 
een belastingvrije vergoeding van maximaal € 0,19/km geven. Het maakt daarbij niet uit op 
welke wijze de werknemer reist. Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als voor zakelijke 
kilometers. Bij reizen per openbaar vervoer mag u ook de werkelijke kosten vergoeden. 
 
Het bedrag van de belastingvrije vergoeding stijgt in 2023 naar € 0,21/km en in 2024 naar 
€ 0,22/km.  
 

Let op! 
U bent als werkgever arbeidsrechtelijk in beginsel niet verplicht dit verhoogde bedrag ook 
aan uw werknemers te betalen. Dit is anders indien in een arbeidsovereenkomst, 
arbeidsvoorwaarden en cao is bepaald dat de maximale fiscale vergoeding moet worden 
vergoed. In dat geval heeft u geen keuze en moet u mee met de verhoging. 

 
 
5 Tips voor de automobilist 
 
Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden  
 
Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van 
maximaal 60 volle kalendermaanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing 
(bij auto’s van vóór 2017 zelfs uitgaan van 25 in plaats van 22%). Heeft u een elektrische auto 
van de zaak die in 2018 op kenteken is gezet, houd er dan rekening mee dat de lage bijtelling 
van 4% over de hele cataloguswaarde in 2023 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die 
auto een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000.  
  
Aankoop elektrische auto ?  
 
Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog 
voor het einde van 2022 te doen. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke 
elektrische auto’s het komende jaar (2023) wordt berekend over een maximale 
cataloguswaarde van € 30.000 in plaats van € 35.000 (in 2022). Boven dit maximum betaalt u 
over het meerdere belasting over de gewone bijtelling van 22%. Bent u van plan een 
elektrische auto aan te schaffen die meer kost dan € 30.000, dan kunt u dit dus nog vijf jaar 
lang voorkomen door deze nog in 2022 aan te schaffen. Vanaf 2026 wordt de elektrische auto 
hetzelfde belast als een normale auto, dus 22% bijtelling over de gehele cataloguswaarde: 
 

Jaar eerste toelating  Bijtelling bij 
privégebruik 

Tot deel van de 
cataloguswaarde 

Bijtelling voor het 
deel daarboven 

2022  16% € 35.000 22% 

2023 t/m 2024 16% € 30.000 22% 

2025 17% € 30.000 22% 

2026 e.v. 22% n.v.t. n.v.t. 

 
De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste 
toelating. De aftopping van de cataloguswaarde geldt niet voor auto’s op waterstof of 
zonnecelauto’s. 
 
 



 

 
 
Vervallen voordelen bpm en mrb voor bestelauto’s van ondernemers 
 
Btw-ondernemers die een bestelauto minstens 10% zakelijk gebruiken, hebben bij aanschaf 
van een bestelauto recht op vrijstelling van bpm. Dat scheelt fors qua investering. Ook 
hebben zij recht op het lage tarief van de motorrijtuigenbelasting. Beide voordelen 
verdwijnen (deels) met ingang van 2025. 
 
Vanaf 2025 zullen ondernemers dus ook bpm gaan betalen bij de aanschaf van bestelauto’s. 
Daarbij zal de grondslag – net zoals bij personenauto’s – afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot.  
 
Het verlaagde tarief in de motorrijtuigenbelasting wordt opgehoogd. De verhoging bedraagt 
15% in 2025 en een verdere verhoging van 6,96% in 2026. 
 

Tip! 
Voor veel ondernemers is de aanschaf van een bestelauto een grote uitgave. In de financiële 
planning kan het daarom raadzaam zijn de aanschaf niet in 2025 of later te doen, maar naar 
voren te halen en in 2024 te plannen. Door daar nu al rekening mee te houden, blijft een 
onderneming flexibel daarin. 

 
6 Tips voor de woningeigenaar  
 
Koop nu nog een vakantiewoning of woning voor verhuur 
 
De overdrachtsbelasting voor woningen die geen eigen woning zijn, wordt in 2023 verhoogd 
van 8 naar 10,4%. Bent u van plan op korte termijn een dergelijke woning te kopen, doe dit 
dan nog dit jaar. Te denken valt aan een vakantiewoning of een woning die u koopt om te 
verhuren aan een derde, zoals uw kinderen. 
 

Let op!  
Het moment van de verkrijging van de woning is bepalend voor het tarief. Voor de 
overdrachtsbelasting is dat de datum waarop de notariële akte van levering bij de notaris 
wordt opgemaakt en ondertekend. De datum van de koopovereenkomst is niet van belang. 

 
Aankoop starterswoning even uitstellen? 
 
Starters op de woningmarkt die een eigen woning kopen met een waarde tot € 400.000, 
betalen onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting. De waarde voor deze vrijstelling 
wordt vanaf 2023 verhoogd tot € 440.000. Er bestaat alleen recht op de vrijstelling als er in het 
verleden nog niet eerder van de vrijstelling gebruik is gemaakt. 
 
Schenk nog vrijgesteld ten behoeve van eigen woning 
 
In 2022 kunt u nog gebruikmaken van de schenkvrijstelling ten behoeve van een eigen 
woning. Deze bedraagt in 2022 € 106.671. De vrijstelling wordt in 2023 verminderd naar 
€ 28.947 en vanaf 2024 geheel afgeschaft. U kunt alleen in 2022 dus nog volledig van de 
vrijstelling profiteren. 
 
 
 
 



 

 
 
De vrijstelling kon tot nu toe onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren 
benut worden. Schenkingen die in 2021 zijn gedaan en waarbij een beroep is gedaan op de 
vrijstelling voor de eigen woning, behouden deze mogelijkheid. Schenkingen die in 2022 zijn 
gedaan, kunnen alleen nog in 2023 worden aangevuld tot het maximumbedrag dat voor 2022 
gold.  
 
Vanaf 2023 is spreiding niet meer mogelijk. Als de ontvanger van de schenking deze 
gebruikt voor aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan door spreiding de 
boeterente misschien (deels) worden voorkomen. Een voorwaarde voor de vrijstelling is dat 
de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn. Als de schenking gespreid plaatsvindt, moet 
op alle momenten aan deze voorwaarde worden voldaan. Degene die de schenking 
ontvangt, moet deze gebruiken voor de eigen woning. Het gaat om de verwerving of 
verbouwing van een eigen woning en de aflossing van de eigenwoningschuld of de 
restschuld na verkoop van de eigen woning. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen 
tussen ouders en kind. Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden 
gemaakt van de vrijstelling. 
 
Verhuur tweede woning aan uw kind(eren) 
 
Heeft u al dan niet studerende kinderen die nauwelijks een betaalbare huur- of koopwoning 
kunnen vinden en beschikt u over voldoende privévermogen in box 3? Overweeg dan nog 
dit jaar een woning te kopen en aan hen te verhuren. Dit heeft verschillende fiscale 
voordelen. 
 
De eventuele waardestijging van de woning is onbelast, de ontvangen huur eveneens. Uw 
kinderen hebben mogelijk recht op huurtoeslag, dus u kunt hier met de huur rekening mee 
houden en iets meer huur vragen. Die moet wel zakelijk zijn, maar is de huur ondanks de 
huurtoeslag toch nog te hoog voor uw kinderen, dan kunt u een deel van de huur 
terugschenken. Een schenking tot € 5.677 per kind is in 2022 onbelast. 
 

Let op! 
Koppel de schenking wel los van de huurbetalingen en ga dit bijvoorbeeld niet met elkaar 
verrekenen! 

 

Let op!  
Het extra voordeel dat de waarde van de woning in box 3 slechts gesteld wordt op een deel 
van de WOZ-waarde vanwege de verhuurde staat van de woning, vervalt in veel situaties 
per 2023. Dat is het geval indien de woning aan kinderen wordt verhuurd voor een te lage 
huur. De verhuurde woning telt vanaf 2023 dan dus voor 100% van de WOZ-waarde mee als 
belegging in box 3. 

 

Let op! 
De aankoop van een woning voor uw kinderen is vanaf 2023 belast met 10,4% 
overdrachtsbelasting. 

 
 
 
 
 



 

 
Voorkom de gevolgen van aanpassen van de leegwaarderatio 
 
Zoals u hiervoor al heeft kunnen lezen, verandert er het een en ander aan de waardering van 
verhuurde woningen in box 3. In 2022 wordt de waarde van de verhuurde woning nog 
gesteld op maximaal 85% van de WOZ-waarde. Als de jaarhuur ten opzichte van de WOZ-
waarde lager is dan 7%, ligt de waardering zelfs nog lager. Dit wordt de leegwaarderatio 
genoemd. Deze leegwaarderatio wordt aangepast. 
 
Allereerst worden de percentages geactualiseerd. Dat betekent onder andere dat het 
maximumpercentage stijgt tot 100% van de WOZ-waarde, waardoor de leegwaarderatio dus 
niet meer van toepassing is. Dat is het geval indien de jaarhuur meer dan 5% van de WOZ-
waarde betreft. Ook is er geen leegwaarderatio meer als de woning slechts tijdelijk (twee jaar 
of korter) wordt verhuurd. En dus ook bij te lage huren in gelieerde verhoudingen. 
 
8 Diversen  
 
Profiteer nog van de bedrijfsopvolgingsregeling 
 
In het Belastingplan is (nog) geen wijziging opgenomen ten aanzien van de faciliteiten die er 
zijn voor bedrijfsopvolgingen. Wel is – als onderdeel van een bredere aanpak van fiscale 
constructies – aangegeven dat de verhuur van vastgoed niet meer zal delen in deze fiscale 
faciliteiten. Deze maand komt het kabinet met een reactie op een onderzoek dat is uitgevoerd 
naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er wordt breed rekening mee gehouden dat de 
faciliteiten (in de nabije toekomst) worden versoberd en (deels) zelfs afgeschaft. 
 
Belastingschulden door coronacrisis 
 
Heeft u tijdens de coronacrisis uitstel van betaling gekregen van belastingschulden? Dan 
bent u in de meeste gevallen al gestart met de aflossing hiervan.  
 
Heeft u momenteel geen financiële draagkracht om te starten met aflossen? Dan is het 
wellicht mogelijk dat er een betaalpauze van een halfjaar kan worden ingelast. 
 
Betaalpauze van zes maanden 
Het kabinet had eerder voorgesteld eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te voeren 
voor ondernemers die een dergelijke pauze nodig hebben. Dit voorstel is onlangs aangepast 
naar een uitstel van zes maanden.  
 
Wilt u hierom verzoeken bij de Belastingdienst, dan moet u wel kunnen aantonen dat u een 
dergelijke betaalpauze nodig heeft. Een verdere voorwaarde is dat u uw normale 
betalingsverplichtingen vanaf april van dit jaar (2022) moet zijn nagekomen.  
 
Daarnaast stelde het kabinet eerder voor om de aflossingsperiode op verzoek te kunnen 
verlengen naar zeven jaar. Ook stelde zij voor in plaats van maandbetalingen, de schuld af te 
lossen in betalingen per kwartaal. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Belastingschulden door huidige (energie)crisis 
 
Heeft u als ondernemer tijdelijke betalingsproblemen om vorderingen van de Belastingdienst 
te betalen en had u al eerder een kort uitstel gekregen? Dan kon u geen betalingsregeling 
meer aanvragen. Dit is nu verruimd: de Belastingdienst heeft vanaf 1 oktober 2022 de ruimte 
gekregen om toch een betalingsregeling met u af te spreken. Dan wordt het eerder mogelijk 
om uitstel van betaling te krijgen.   
 
Versoepeling uitstel vanwege bijzondere omstandigheden 
Heeft u als ondernemer liquiditeitsproblemen vanwege bijzondere omstandigheden, een 
oorzaak die buiten uw invloed ligt en kunt u uw vorderingen bij de Belastingdienst niet 
betalen? Dan hoeft u voor belastingschulden onder de € 20.000 geen verplichte verklaring 
van een externe deskundige meer aan te leveren om uitstel van betaling van 12 maanden te 
krijgen.  
 
 
Disclaimer 
Bij de samenstelling van de Eindejaarstips 2022 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 
gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de 
gevolgen hiervan.  


