EINDEJAARSTIPS
In 2022 verandert er fiscaal het een en ander. Slim dus om te kijken naar jouw fiscale positie.
Hoe kun je deze laatste maanden van 2021 nog profiteren van de oude wetgeving of al inspelen op
de nieuwe wetgeving?
Wij hebben een aantal tips voor je.
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1. Koop een elektrische auto liever nog in 2021
Ben je van plan op korte termijn vanuit je zaak een elektrische auto te kopen of te leasen, doe dat
dan nog dit jaar. Vanaf 2022 wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12% naar 16%. Dit lagere
tarief geldt nog maar voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste
€ 40.000 nu.
Door de auto nog in 2021 te kopen of te leasen, profiteer je 60 maanden van een lagere bijtelling.
Ook profiteer je dit jaar van 13,5% milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van
€ 40.000.

2. Lage bijtelling vervalt na 60 maanden
Na een termijn van maximaal 60 maanden vervalt de lagere bijtelling. Bij auto’s die in 2017 op
kenteken zijn gezet verloopt de lagere bijtelling dus in 2022. De bijtelling wordt dan 22%. Het verval
van de lage bijtelling geldt ook voor de volledig elektrische auto’s die nu een bijtelling hebben van
4%. Dit wordt in 2022 16%. Is het een auto met cataloguswaarde boven de € 35.000 dan is het zelfs
22% bijtelling.
Overweeg bij een veel hogere bijtelling om de auto privé te gaan rijden.

3. Neem privégebruik auto mee in laatste btw-aangifte
Wanneer je een auto van de zaak ook privé gebruikt dien je in de laatste btw-aangifte van het jaar
btw te betalen over het privégebruik. Daar staat wel tegenover dat je door het jaar heen de
autokosten kunt aftrekken wanneer de auto wordt gebruikt voor btw-belaste omzet.
Je kan hiervoor gebruik maken van een forfaitaire regeling. Reken daarbij met een btw-heffing van
2,7% van de catalogusprijs inclusief btw en bpm. Als de auto vijf jaar of langer in de onderneming
wordt gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%.
Het kan voordeliger zijn om geen gebruik te maken van deze regeling en gewoon de btw te betalen
over het werkelijke privégebruik. Hiervoor moet er wel een kilometerregistratie zijn bijgehouden.
Woon-werkverkeer valt hierbij ook onder privé.

4. Heroverweeg fiscale eenheid
Het is verstandig om te kijken of een fiscale eenheid nog wel loont. Het verschil tussen het lage en
het hoge VPB tarief neemt toe, waardoor het gunstiger kan zijn om juist geen fiscale eenheid te zijn.
Het tariefverschil in de eerste schijf blijft bijna gelijk (10,8%), maar heeft betrekking op de eerste
€ 395.000 winst in plaats van de eerste € 245.000 winst nu. Als je de fiscale eenheid wilt ontbinden,
moet je verzoek voor 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.
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5. Lenen van de BV wordt beperkt
Vanaf 2023 wordt het excessief lenen bij de eigen BV voor dga’s een stuk minder interessant.
Leningen bij de eigen BV boven de € 500.000 worden dan belast tegen het tarief in box 2.
Uitgezonderd zijn de eigenwoningleningen.

6. Let op opname van liquiditeiten
Je privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van elk jaar. Neem dus voor 1
januari niet te veel liquiditeiten op uit je bedrijf. In 2022 betaal je tot maximaal 1,71% aan belasting
over de opgenomen liquiditeiten.
Je kunt vanuit privé liquiditeiten storten in je bedrijf om je vermogen in box 3 te verlagen.

7. Optimaliseer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan je in aanmerking komen voor de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel
in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De KIA is een extra aftrekpost op je winst. De aftrek
loopt af als je meer investeert.
Het kan zijn dat investeringen die je nu wilt doen in 2022 een hogere aftrek opleveren. Stel ze
daarom mogelijk uit naar 2022.

8. Wacht op de milieulijst
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd in 2022. Voor welke middelen dit geldt en voor
welk percentage wordt in de laatste week van 2021 bekend gemaakt via de milieulijst. Beslis dan of
je beter dit of volgend jaar milieuvriendelijk kunt investeren. Ga alvast in gesprek met je leverancier.

9. Bekijk je zorgkosten
Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar nog tegen maximaal 43%, volgend jaar tegen
maximaal 40%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel
aftrekbaar zijn. Heb je bijvoorbeeld dit jaar veel tandartskosten gemaakt en een nieuwe bril nodig,
kan het voordeliger zijn deze nog dit jaar te kopen. Omdat je voor een groter bedrag over de drempel
gaat, bespaart je dit belasting.
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10. Maak de juiste keuze bij giftenaftrek
Giften via de bank aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Je kunt kiezen hoe je geeft:
•

Gewone giften, met bepaalde aftrekdrempels. Bijvoorbeeld door giften te clusteren in een
belastingjaar en het jaar daarop geen giften te doen.

•

Periodieke giften waarvoor geen aftrekdrempels gelden, maar die wel schriftelijk vast
moeten liggen en voor meerdere jaren gelden.

•

Giften via je BV, tot 50% van de winst en maximaal 100.000 euro.

Het is interessant om door te rekenen welke variant de meeste aftrek oplevert en het beste bij je
past. Door een beperking van de maximale aftrek in de aangifte inkomstenbelasting levert de
giftenaftrek steeds minder op. Doe aftrekbare giften (vanuit privé) dus mogelijk nog dit jaar. In 2021
levert een gift, zonder rekening te houden met aftrekdrempels, een fiscaal voordeel op van maximaal
43%, in 2022 wordt dit 40%.

11. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan
Als fiscale partner met geen of weinig inkomen, gaan je heffingskortingen waarschijnlijk (deels)
verloren. Het gaat om de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke
combinatiekorting. Als je voor 1 januari 1963 geboren bent, wijzigt je heffingskorting niet.
Je kunt dit voorkomen door inkomen in box 2, bijvoorbeeld door een dividenduitkering, te creëren en
dit in de aangifte inkomstenbelasting toe te delen aan de minstverdienende fiscale partner of het
vermogen in box 3 bij de minstverdienende partner te laten belasten.
Let op! Als je gebruik hebt gemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling en/of de NOW
geldt er een dividendverbod.

12. Gebruik dit jaar de verruimde schenkvrijstelling
De schenkingsvrijstelling is vanwege corona alleen dit jaar verhoogd met € 1.000. Je kinderen en
pleegkinderen kun je in 2021 € 6.604 belastingvrij schenken. Wil je iemand anders geld schenken dan
je kinderen? Dan mag je dit jaar € 3.244 belastingvrij schenken. Dat is ook € 1.000 hoger dan
normaal.
Heb je kinderen tussen de 18 en 40 jaar dan kan je de schenking eenmalig verhogen tot:
•
•

€ 26.881 zonder doel
€ 55.996 voor een studie
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13. Schenken ten behoeve van de woning
Wil je je kinderen (of een derde) een bedrag schenken ten behoeve van hun eigen woning (aankoop,
aflossing hypotheek etc.) dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van € 105.302. De
schenking kan onder voorwaarden worden verdeeld over meerdere jaren. Schenk je nog dit jaar, dan
vermindert dit je vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag. Dit kan je maximaal zo’n € 1.800 aan
belasting schelen. Het kan zijn dat je kinderen extra box 3-belasting betalen.

14. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers
geven. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan
gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Vanwege de coronacrisis is de WKR
ook dit jaar verruimd naar 3% voor een loonsom tot € 400.000. Voor 2022 wordt dit weer verlaagd
naar het gebruikelijke percentage van 1,7%.
Bekijk dus of je nog resterende vrije ruimte hebt en gebruik ‘m dit jaar. Ongebruikte vrije ruimte kun
je niet doorschuiven naar 2022. Bekijk ook of dat wat je in 2022 wilt vergoeden nog in 2021 kan
worden verstrekt.

15. Bekijk kostenvergoedingen
De coulancevergoeding voor lopende vaste reiskosten vervalt op 1 januari 2022. Een onbelaste
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor thuiswerkdagen kan dan niet meer. Bekijk de vaste
vergoedingen en optimaliseer ze waar het kan. Het kan zijn dat een vaste kostenvergoeding door
veranderingen aangepast moet worden naar de situatie van nu.

16. Vorm een voorziening transitievergoeding
Wanneer je nu al weet dat je op niet al te lange termijn één of meer werknemers moet ontslaan, dan
kan je een voorziening vormen voor de transitievergoeding. Je kan dan nu al rekening houden met de
kosten die dan zullen komen. Afhankelijk van je verwachtingen zal de hoogte van de voorziening
moeten worden bepaald.
De hoogte van een transitievergoeding verschilt per werknemer. Dit wordt berekend aan de hand
van de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren. Er moet wel een redelijke mate van
zekerheid bestaan dat de transitievergoeding betaald moet worden.

Heb je vragen over onze tips of wil je weten of het voor jou handig is iets te wijzigen in je situatie?
Neem contact met ons op.
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