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Apeldoorn, december 2022 

Geachte relatie, 

2022 was wederom een jaar met veel “gedoe”: oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen, inflatie… We 

hebben er allemaal wel iets van gemerkt, linksom of rechtsom. Toch hopen we dat iedereen goede 

moed heeft kunnen houden en daarom willen we iedereen vanaf deze plek een voorspoedig, succesvol 

en vooral gezond 2023 toewensen! 

In onze eerdere Nieuwsflits, begin 2022, hadden we al wat aankondigingen gedaan voor de 

belastingplannen van het kabinet. Enkele plannen zijn aangepast, andere blijven zoals ze waren. We 

geven een samenvatting in deze Nieuwsflits. 

 

1. BTW tarieven 

Denkt u er aan? Per 1 juli 2022 zijn de BTW-tarieven op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. 

Heeft u (in 2022) te maken met aftrekbare kosten voor energie in de boekhouding, houd dan rekening 

met dit lagere tarief.  

Overigens wordt het BTW-tarief op energie met ingang van 1-1-2023 weer verhoogd naar de bekende 

21%. 

 

2. Kilometervergoeding 

Inmiddels is ook een volgende maatregel bekend: vanaf 2023 mogen we, in plaats van € 0,19 per (met 

de privé-auto) zakelijk gereden kilometer eindelijk een iets hoger bedrag noteren, namelijk € 0,21. Per 

2024 gaat dat waarschijnlijk zelfs naar € 0,23. 

Het is niet echt veel, maar alle beetjes helpen natuurlijk wel. Deze tarieven gelden ook voor alle 

andere afgeleide kilometertarieven, dus ook in de IB: ritjes naar ziekenhuis, ritjes als vrijwilliger, etc.  

 

3. Nieuwe fiscale maatregelen 

In januari schreven we het al: er worden veel maatregelen getroffen om de voordelen van het 

ondernemerschap af te bouwen. Nu we een hectisch en kostbaar jaar achter de rug hebben, en onze 

regering vele malen de beurs heeft moeten trekken om diverse groepen in de samenleving te helpen, is 

gebleken dat de voorgestelde maatregelen nog sneller worden uitgevoerd. 

Hieronder de belangrijkste aanpassingen: 

- De zelfstandigenaftrek zou versneld worden afgebouwd naar € 1.200 in het jaar 2030; dat wordt 

nog sneller gedaan, tot € 1.200 in 2026 en € 900 in 2027; 

- Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en ZZP’ers, maar 

we weten nog steeds niet hoe en wanneer; 
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- De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft; middelingsverzoeken waarin het jaar 2022 

voorkomt worden nog geaccepteerd. Een middelingsverzoek mag niet meer worden ingediend 

als hij begint met een jaartal vanaf 2023.  

De laatste middelingsperiode gaat dus over de jaren 2022-2024. U kunt dan nog een middeling 

aanvragen een ruime periode nadat de aanslag 2024 definitief is geworden. 

Algemene veranderingen: 

- De FOR stopt per onmiddellijk (2023). FOR is de afkorting van Fiscale Oudedags Reserve, de 

mogelijkheid om geld BINNEN de eigen zaak apart te houden voor pensioen. Dit gaat per direct 

op de schop. De enige manier voor de ondernemer om nog voor pensioen te sparen is het 

afsluiten van een pensioenspaarrekening of lijfrente bij een bank of verzekeraar. Voor de 

huidige opgebouwde FOR-rechten komt een overgangsregeling. De ruimte voor 

pensioenopbouw wordt wel een stuk groter. 

Wat dit voor iedereen betekent is (nog) moeilijk in te schatten, maar zodra er meer duidelijkheid is 

houden we u uiteraard op de hoogte.  

 

4. Rente op belastingaanslagen na 1 juli 

We hebben het al wel eens eerder gemeld: als uw aangifte over 2022 ná 1 juli 2023 door de 

Belastingdienst wordt behandeld, en u moet belasting betalen, dan kan de Belastingdienst tot 8% rente 

over het bedrag van de aanslag rekenen. Weet u zeker (of vermoedt u met grote waarschijnlijkheid) dat 

u bij de aangifte over 2022 belasting moet betalen, zorg er dan voor dat we uw aangifte bijtijds kunnen 

verwerken. Vóór 1 mei ingezonden is vóór 1 juli in ieder geval een Voorlopige Aanslag, zonder rente. 

Wilt u helemaal zeker zijn, laat ons dan in het begin van het komende jaar alvast een Voorlopige 

Aangifte indienen. Die is dan niet 100% juist, maar het betekent wel dat het grootste deel van uw 

aanslag al betaald is op het moment dat de definitieve aangifte wordt gedaan. Scheelt toch weer aardig 

in de rente! 

 

5. Onze abonnementen 

We blijven het onder uw aandacht brengen: de mogelijkheid om bij Consultis een Jaarabonnement af 

te sluiten. U krijgt dan een vaste prijs voor alle werkzaamheden binnen een belastingjaar, van 

boekhouden, aangiftes BTW, loonadministratie en jaaraangifte. Uiteraard zal de abonnementsprijs zijn 

afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

Uw voordeel: u krijgt van te voren één factuur, die u desgewenst in 1, 2, 3, 4, 6, of 12 termijnen kunt 

betalen. U heeft ook geen verrassingen meer, want een abonnement is precies wat het zegt: geen extra 

facturen meer. U weet precies waar u aan toe bent. Betaalt u het hele abonnement in één keer, vooraf, 

dan kunnen we u zelfs een kleine korting in het vooruitzicht stellen. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, dan doen we u een interessant voorstel.  
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6. Helaas, ook wij moeten er aan geloven, met “dank” aan de inflatie 

Afgelopen jaar waren we nog positief, en hadden besloten om per 2022 geen tariefswijziging door te 

voeren. Daar waren we ook best trots op! In de huidige omstandigheden is dat zelfs voor ons niet meer 

vol te houden, en dus moeten we (met pijn in het hart) aankondigen dat we onze tarieven per 2023 een 

stapje moeten verhogen. 

U treft onze nieuwe tarieven nu al aan op onze website. Op verzoek sturen we u graag een 

tarievenoverzicht 2023 toe, of u kunt het downloaden op onze site (klik op “Downloads”). 

 

7. Tot slot: 

Wij overwegen nog steeds mee te doen aan een nieuw machtigingensysteem van de Belastingdienst 

(inlezen van uw VIA = Vooraf Ingevulde Aangifte), maar we zijn er nog niet uit of het inderdaad 

voordelen voor u of voor ons oplevert. Zodra we meer weten, hoort u dat van ons. 

Denkt u aan het gebruik van ons algemene zakelijke mailadres? 

Alle mail betreffende uw bedrijf of uw boekhouding graag naar één mailadres: 

Mail naar Consultis  =  kantoor@consultis.nl 

 

We wensen u een gelukkig en voorspoedig 2023, maar vooral: blijf gezond! 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen en Clementine van Gessel. 

 

Samenvatting van onze gegevens: 

Consultis Fiscale Diensten VOF  

Algemeen nummer 06 – 333 09 021 

Jeroen   06 – 538 71 880 

Clementine  06 – 396 04 116 

Mail   kantoor@consultis.nl 

Website:  www.consultis.nl 

KVK:    67572340 

BTW-nummer:  NL.8570.81.056.B.01 

Beconnummer:  466.086 

Bankrekening:  NL40 KNAB 0257 9529 34  

t.n.v. Consultis Fiscale Diensten VOF 

 

Postadres:  Ritbroekdwarsstraat 20 

   7312 DS Apeldoorn 

Bezoekadres:  Prins Willem Alexanderlaan 1425, 1e etage, kamers 6-7-8 

(op afspraak)  7312 GB Apeldoorn 
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