
 
 

 
 

 

Fiscale subsidie lonen 

Als werkgever kunt u een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor oudere of 

arbeidsgehandicapte werknemers. Ga na of u het LKV kunt krijgen. Het LKV wordt alleen 

toegekend als er een doelgroepverklaring is afgegeven aan de werknemer. Er kan onder 

meer loonkostenvoordeel worden aangevraagd voor oudere en gehandicapte werknemers. 

Ook kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen om mensen met een laag inkomen 

aan te nemen. Dit lage-inkomensvoordeel (LIV) is een fiscale subsidie voor het in dienst 

hebben van mensen die een gemiddeld uurloon hebben van minimaal € 10,71 tot maximaal 

€ 13,43. U hoeft dit niet aan te vragen, het wordt automatisch uitbetaald. 

 

Reiskostenvergoeding 

De reiskostenvergoeding wordt in 2023 verhoogd naar € 0,21 per km.  

 

Voorkom bijtelling bestelauto’s voor personeel 
Heeft uw onderneming bestelauto’s die aan het personeel ter beschikking worden gesteld? 

Dan moeten de werknemers in principe belasting betalen over de bijtelling voor het 

privégebruik van de bestelauto. Rijdt uw werknemer op jaarbasis minder dan 500 km privé 

met deze bestelauto? Dan kan de werknemer, net als voor een personenauto, voor een 

bestelauto een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Voor bestelauto’s zijn er 

daarnaast speciale mogelijkheden om de bijtelling te voorkomen als de werknemer niet privé 

kan/mag rijden met de bestelauto. Denk daarbij aan: een niet buiten werktijd te gebruiken 

bestelauto (auto ‘achter het hek’); een verbod op privégebruik bestelauto; een verklaring 

uitsluitend zakelijk gebruik. U moet het privégebruik dan wel onmogelijk maken en het 

autogebruik controleren. Voor het verbod op privégebruik kunt u eventueel gebruik maken 

van een voorbeeldafspraak die u kunt downloaden van belastingdienst.nl 



Btw-ondernemer met lage omzet 

Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor btw-

vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan 

de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw. De ondernemer mag dan 

geen btw meer in rekening brengen bij zijn afnemers én hij kan geen omzetbelasting als 

voorbelasting in aftrek brengen.  

 

Vraag btw van niet betalende klanten terug 

Heeft u klanten die hun facturen niet betaalt? Dan kunt u de btw terugvragen, die u op die 

factuur in rekening heeft gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst. Dit kunt u in ieder 

geval doen op het moment dat de factuur een jaar na het verstrijken van de uiterste 

betaaldatum nog niet is betaald. U kunt de btw in uw normale aangifte omzetbelasting 

terugvragen. 

.  

 

 

Versoepeling bijzondere betalingsregeling coronabelastingschulden  

Veel ondernemers verkeerden in zwaar weer door de coronacrisis. Het betalen van belasting 

kon daardoor lastig zijn. U kon tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling in verband met 

de coronacrisis aanvragen voor de belastingschulden van uw onderneming. Vanaf 1 april 

2022 moet u weer aan uw lopende betalingsverplichtingen voldoen. Voor het terugbetalen 

van de openstaande belastingbedragen heeft het kabinet een speciale regeling in het leven 

geroepen. Vanaf 1 oktober 2022 moet uw onderneming de belastingschuld gaan aflossen. 

Deze aflossing kunt u uitsmeren over een periode van maximaal 60 maanden. Heeft u 

moeite met dat tempo van aflossen, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de 

betalingsregeling te versoepelen. Onder voorwaarden, kunt u verzoeken om betaling in 

kwartaaltermijnen in plaats van maandtermijnen, om een betaalpauze van maximaal zes 

aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen, om verlenging van de 

terugbetalingsperiode naar zeven jaar in plaats van vijf jaar, of om een combinatie van deze 

versoepelingen.   

Bewaartermijnen: controleer uw administratie 

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. U kunt uw administratie t/m 
2015 vernietigen. In sommige situaties is de bewaartermijn langer. Denk bijvoorbeeld aan de 



gegevens van onroerende zaken waarvoor een herzieningstermijn van 10 jaar geldt. 
Daarvoor geldt dus een langere bewaartermijn. Controleer dus goed of u uw gegevens wel 
goed bewaart. Is de bewaartermijn voorbij? Dan kunt u alles vernietigen. Let er daarbij op dat 
er geen privacygevoelige informatie naar buiten komt.  

 

 

 
 

 

Beoordeel uw (gebruikelijk) loon 
Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon 
zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie 
volgende bedragen: 
 

◼ gelijk aan het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;  
◼ het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee 

verbonden lichamen;  
◼ € 48.000.  

 
Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 48.000. Bijvoorbeeld als u slechts in 
deeltijd werkt voor uw BV. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 
40 uur per week werkt.  
 

Tarief vennootschapsbelasting vanaf 2023 verhoogd 

In 2022 betaalt de bv 15% vennootschapsbelasting over de winst tot € 395.000, boven die 

grens 25,8%. Volgend jaar betaalt de bv 19% over de winst tot € 200.000, boven die grens 

25,8%. Heeft u dit jaar nog ruimte onder de grens van € 395.000, dan kan het fiscaal 

voordelig zijn om winst van volgend jaar naar voren te halen. Dat kan bijvoorbeeld door het 

vervroegen van winsten, door bijvoorbeeld eerder verkopen van een bedrijfsmiddel, of later 

nemen van kosten, voor zover dit binnen goedkoopmansgebruik mogelijk is.                          

U kunt tevens overwegen een verzoek te doen tot verbreking van een fiscale eenheid. 

 

Tarief overdrachtsbelasting stijgt van 8 naar 10,4% 

In 2023 stijgt het algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% (2022) naar 10,4%. Dit tarief 

geldt in beginsel voor alle verkrijgingen van onroerende zaken en rechten. Belangrijke 

uitzonderingen zijn kopers-natuurlijke personen die een eigen woning kopen als hoofdverblijf 

of woningcorporaties. Heeft u in 2022 een koopovereenkomst gesloten met een levering in 

2023 waarvoor het algemene tarief geldt, dan kan het voordelig zijn om zo mogelijk de 

levering van de onroerende zaak nog in 2022 te laten plaatsvinden.. 



 

 

 

Vanaf 2023 vallen zonnepanelen onder het 0% tarief. 

Als u zonnepanelen voor uw woning koopt na 1 januari 2023, dan is het 0% tarief van 

toepassing en bespaart u als particulier veel administratieve rompslomp om de btw terug te 

vragen. 

 

Maak gebruik van jaarlijkse schenkvrijstellingen 

Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2022 een reguliere 
schenkingsvrijstelling van € 5.677.  
Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot € 27.231. De verhoogde vrijstelling kan slechts 
eenmaal worden benut door een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is.  
Voor kleinkinderen geldt in 2022 een vrijstelling van € 2.274 
 
De verhoogde vrijstelling voor schenking eigen woning wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947 
en vervalt in 2024. 
 
 
Voorkom hoge box 3 heffing 
De wijze van heffing in box 3 wijzigt in 2023. Het heffingvrije vermogen in box 3 is per 1 
januari 2023 € 57.000. Fiscale partners betalen tot een vermogen van € 114.000 geen 
belasting. Daarboven, betaalt u 32% belasting over de inkomsten in box-3. De inkomsten in 
box 3 worden als volgt berekend. Eerst wordt een forfaitair inkomen berekend voor drie 
vermogenscategorieën: banktegoeden, beleggingen/overige bezittingen en schulden. De 
forfaitaire percentages voor 2023 voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 
2024(!) bekend gemaakt. Het forfaitaire percentage voor beleggingen bedraagt in 2023 
6,17%. Deze forfaitaire inkomsten worden bij elkaar opgeteld, en gedeeld door uw totale 
vermogen (rendementspercentage). Dit rendementspercentage vermenigvuldigt u met uw 
vermogen boven uw heffingvrije vermogen. Over de zo berekende inkomsten in box 3, 
betaalt u 32% belasting. 
 
Tip! De forfaitaire percentages voor beleggingen zijn hoger dan voor banktegoeden en 
schulden. Het kan voordelig zijn voor de heffing in box 3 om beleggingen te gebruiken om 
schulden af te lossen, dan wel na verkoop van beleggingen de opbrengst aan te houden als 
banktegoed. Doe dit dan wel vóór de peildatum van 1 januari 2023.  
 
 
 



Verzoek om vermindering inkomen box 3 2022 
In het zogenoemde kerstarrest van eind 2021, heeft de Hoge Raad beslist dat het wettelijke 
systeem van belastingheffing in box 3 niet door de beugel kan. De Hoge Raad vindt dat 
rechtsherstel moet worden geboden, door aan te sluiten bij het werkelijke rendement. De 
belastingaanslagen 2021 en 2022 zijn opgelegd na het arrest van de Hoge Raad. Het 
inkomen in box 3 zal door de Belastingdienst daarom worden gebaseerd op de wettelijke 
regeling, of op het rechtsherstel, afhankelijk wat voordeliger voor u is. Controleer deze 
aanslagen dus goed. Bent u het niet eens met deze belastingaanslagen, bijvoorbeeld omdat 
het werkelijke rendement lager is, maak dan bezwaar of verzoek om ambtshalve 
vermindering.  
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