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  Laat je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 door NAHV aanpassen en voorkom zo 

onnodige belastingrente (4% op jaarbasis) volgend jaar. 

  Gebruik de investeringsaftrek optimaal door dit jaar nog noodzakelijke investeringen in jouw 

onderneming te doen (je investeringen moeten meer dan € 2.400,- bedragen op jaarbasis en per 

investering ten minste € 450,- bedragen).

  Bespaar belasting door voor het einde van het jaar je ZZP/DGA pensioenregeling te 

optimaliseren. Laat direct door NAHV je fiscale ruimte uitrekenen en stort voor het einde  

van het jaar.

  Vraag je hypotheekverstrekker of het mogelijk is om de hypotheekrente tot en met 1 juli 2023 

vooruit te betalen.

 Bundel je zorgkosten en giften voor het einde van het jaar. 

  Doe je jaarlijks grotere giften aan één goed doel? Wijzig dit naar een periodieke gift voor ten 

minste vijf jaar (met overeenkomst), dan wordt de aftrek niet beperkt door een drempel.

  Let op de inkomens- en vermogensgrenzen van de toeslagen. Pas deze gegevens tijdig aan, 

zodat je geen toeslagen hoeft terug te betalen. Richt eventueel een (spaar)BV op.

  Betaal je partneralimentatie vooruit voor het einde van het jaar. In 2022 is de 

partneralimentatie nog aftrekbaar tegen 40% (ten opzichte van 37% in 2023).

  Heb je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opgebouwd? Voorkom dan dat je op een later 

moment alsnog belasting moet betalen over de fiscale oudedagsreserve. Stort het bedrag 

voor het einde van het jaar op een geblokkeerde (zzp-pensioen) bankspaarrekening.

  Vraag BTW over 2021 terug als er 12 maanden of langer een factuur van een debiteur openstaat.

  Pas vanaf 1 januari 2023 de kilometervergoeding aan voor het zakelijk gebruik van de privéauto 

naar € 0,21.

  Betaal je premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 2023 vóór het einde van het 

jaar. Daardoor betaal je in 2022 minder belasting.

  Verhuur een woning per 1 januari 2023 permanent in plaats van tijdelijk. Hierdoor mag je de 

leegwaarde-ratio toepassen, waarmee je de waarde (WOZ) van de woning verlaagt op 1 januari 

2023. Je betaalt daardoor minder vermogensrendementsheffing. 

 Overige bezittingen box 3 (geen spaargelden) overbrengen naar een op te richten of een al   

 bestaande BV wanneer het jaarlijks rendement van de overige bezittingen lager is dan 5,69%.

 Beleggingen vóór 1 januari 2023 omzetten in spaartegoeden, mits de spaartegoeden na  

 1 januari 2023 minimaal 3 maanden worden aangehouden.

 Verlaag het box 3-vermogen op de peildatum 1 januari 2023 in verband met eigen bijdrage  

 WMO/WLZ door een (spaar)BV op te richten, vermogen over te dragen aan de (spaar)BV  

 of door vermogen te schenken aan kinderen of kleinkinderen.

  Overleg met NAHV of het nog zinvol is bezwaar te maken tegen oude belastingaanslagen 

vanwege de voorgestelde wetswijzigingen van box 3. Wellicht kunnen de wetswijzigingen  

voor jou voordelig uitpakken.

Ondernemers en particulieren



Plan voor het einde van het jaar een afspraak in met je vaste contactpersoon bij NAHV via Zoom of Teams.  

Je kunt bespreken of de bovenstaande tips voor jou van toepassing zijn. Ook kun je de effecten van de 

wetswijzigingen per 1 januari 2023 op jouw situatie bespreken. Wacht niet te lang en bel 020-6225509 of 

mail via nahv@nahv.nl om een afspraak te maken.

  Schenk dit jaar nog € 5.677,- of € 27.231,- (tussen de 18 en 40 jaar) belastingvrij aan je 

kinderen of tot € 2.274,- belastingvrij aan je kleinkinderen.

  Schenk dit jaar nog € 106.671,- (vanaf 2023 niet meer mogelijk) aan je kinderen, mits je 

kind of hun partner jonger is dan 40 jaar en de schenking wordt gebruikt voor aankoop, 

verbetering of verbouwing van de eigen woning.

  Laat NAHV tijdig (voor 1 maart 2023) een aangifte schenkbelasting indienen voor 

schenkingen in het belastingjaar 2022.

  Keer als directeur groot aandeelhouder (DGA) voor het einde van het jaar nog een bonus uit  

(en denk tevens aan onbelaste onkostenvergoeding), zodat je jouw persoonlijke aftrekposten 

optimaal kunt benutten.

  Heb je de vrije ruimte in de werkkostenregeling (1,7% over de eerste € 400.000,- aan 

loonkosten in 2022) al volledig gebruikt in 2022?

  Heb je als DGA een holdingstructuur? Optimaliseer dan de winst door gebruik te maken van 

de tariefsopstapjes in de vennootschapsbelasting. Laat NAHV berekenen of overstappen 

naar de BV zinvol is.

  Heb je bijna 60 maanden gebruik gemaakt van een lagere bijtelling van je auto? Overweeg 

dan om de auto voor het einde van het jaar (BV) naar privé over te hevelen om zo een hogere 

bijtelling te voorkomen.

  Overleg met NAHV of je salaris nog gebruikelijk is. Vanaf 2023 moet het salaris gelijk zijn aan 

het salaris dat een DGA in een vergelijkbare dienstbetrekking zou verdienen. 

  In 2023 veranderen de tarieven in de Vennootschapsbelasting. Het kan dus aantrekkelijk 

zijn om omzet zoveel mogelijk toe te rekenen aan 2022 als er al werkzaamheden zijn verricht 

voor de betreffende opdracht. Overleg met NAHV of dat voordelig kan zijn op basis van jouw 

administratie van het belastingjaar 2022.

  Koop voor het einde van het jaar nog een elektrische auto en profiteer nog 60 maanden van 

een lagere bijtelling.

Directeur groot aandeelhouder

  Laat NAHV je administratie automatiseren, zodat de administratie je minder werk kost en je 

een beter overzicht hebt van je actuele situatie.
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