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De politiek blijft in beweging. In 2022 zijn een aantal 
aanpassingen in de regelgeving doorgevoerd en ook met ingang 
van 2023 verandert weer het nodige. 

In deze uitgave van de Alan Eindejaarstips 2022 hebben wij een 
aantal belangrijke tips voor u op een rij gezet. De tips hebben 
betrekking op hoe u zo gunstig mogelijk het jaar afsluit of het 
nieuwe jaar begint. Veel nieuwe wetten en regels gaan in per 
1 januari. Het is goed om u te realiseren wat voor u het meest 
gunstig is, de huidige regels of juist de nieuwe regels.

Vanzelfsprekend kunt u met uw vragen bij ons terecht. Onze 
adviseurs geven u graag een passend advies. Namens de directie 
en medewerkers wensen wij u veel leesplezier en alvast goede 
feestdagen. 

Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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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.

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. Houd hierbij 
wel rekening met de invloed die dit heeft op uw totale 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

Let hierbij ook op de invloed van inkomensafhankelijke 
heffingskortingen op de te betalen belasting. Laat het effect 
berekenen door uw adviseur.

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.

Welke beloning voor 
meewerkende partner?

Is uw partner niet bij u in loondienst, maar werkt hij of zij 
wel mee in het bedrijf, dan kunt u hiermee fiscaal rekening 
houden. U kunt kiezen voor de meewerkaftrek, dit is een 
percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal 
meegewerkte uren. U kunt echter ook kiezen voor de arbeids-
beloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte 
werkzaamheden en dient in een jaar minimaal € 5.000 te 
bedragen. Uw partner wordt hier zelfstandig voor belast. 

Via de arbeidsbeloning kunt u voorkomen dat bij uw 
partner heffingskortingen verloren gaan. Bepaalde 
heffingskortingen kan uw partner, als die zelf te weinig 
inkomen heeft, namelijk niet meer uitbetaald krijgen. Het 
betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting 
en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Alleen 
partners die vóór 1 januari 1963 geboren zijn, kunnen de 
algemene heffingskorting nog wel uitbetaald krijgen, op 
voorwaarde dat hun partner voldoende belasting betaalt. 
Door uw partner een arbeidsbeloning toe te kennen, kan 
uw partner de heffingskortingen (deels) zelf benutten.

Let op: De meewerkaftrek heeft geen gevolgen 
voor het inkomen van uw partner. De 

arbeidsbeloning wel, want uw partner wordt 
hiervoor zelf belast en betaalt hierover ook 
premies Zorgverzekeringswet. Bereken wat 

voor u de voordeligste optie is en pas deze toe. 
Houd hierbij ook rekening met het eventueel 

verloren gaan van de heffingskortingen. U mag 
jaarlijks voor een andere beloningsvorm kiezen 

als u dat wilt. Zorg wel dat u een eventuele 
meewerkbeloning schriftelijk vastlegt en ook 

daadwerkelijk betaalt. Voor de meewerkaftrek 
is dat niet nodig.

Optimaliseer uw 
(kleinschaligheids)
investeringsaftrek (KIA)

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht 
op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. 
Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een 
minimum investeringsbedrag. Dit bedrag is voor 2022 
bepaald op € 2.401. De KIA krijgt u bovendien alleen 
voor investeringsgoederen waarop u moet afschrijven. 
Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens € 450 moet 
kosten. Investeert u in 2022 in totaal dus minstens voor 
€ 2.401 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens € 450 
kosten, dan heeft u recht op de KIA.

Tip: Zit u dit jaar met uw investeringen net 
onder de minimumgrens van € 2.401, dan 

kan het lonen een voorgenomen investering 
iets te vervroegen, zodat u toch voor de 

KIA in aanmerking komt. Het kan zomaar 
28% KIA opleveren over het totaal aan 

investeringsverplichtingen. 

Rondom de investeringsaftrek is er een aantal zaken om 
rekening mee te houden: het moment van het aangaan 
van investeringsverplichtingen (opdrachtbevestiging, 
ondertekening offerte en dergelijke) in combinatie met 
de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 
Het percentage aan aftrek is in 2022 het hoogst als het 
totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.400 en € 59.939 
(namelijk 28%). Tussen € 59.939 en € 110.998 is de KIA een 
vast bedrag € 16.784. Het plannen en – voor zover mogelijk 
– het spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak 
de moeite. 

Om de investeringsaftrek ook daadwerkelijk in de aangifte 
inkomstenbelasting 2022 mee te mogen nemen, moet het 
bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2022 óf er moet 
voldoende aanbetaald zijn. Anders schuift de aftrek door 
naar latere jaren. Afhankelijk van de verwachte winsten 
kan het aantrekkelijk zijn nog in 2022 een aanbetaling 
te doen. Let daarbij wel op de risico’s, zoals de kans op 
faillissement van de leverancier.
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Let op: Betaal in ieder geval 25% van een 
nog niet in gebruik genomen investering 

binnen twaalf maanden na het aangaan 
van de verplichting tot aankoop van het 

bedrijfsmiddel. Doet u dit niet, dan komt de 
hele investeringsaftrek te vervallen (tenzij 

sprake is van overmacht).

Let op: Soms mag u bedrijfsmiddelen 
willekeurig afschrijven, zoals sommige 

bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan of 
investeringen die worden gedaan als starter. 

Heeft u deze nog niet in gebruik genomen, 
dan kunt u toch willekeurig afschrijven over 
maximaal het bedrag dat u in het jaar van 

investeren heeft betaald. 

Heeft u in de afgelopen vijf jaar (dus in de periode tussen 
2018 en 2022) gebruikgemaakt van de investeringsaftrek 
en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of ruilt u het in, dan 
krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling, 
waardoor u een gedeelte van de aftrek weer moet 
terugbetalen. Houd hier rekening mee en wacht, voor 
zover mogelijk, met de desinvestering tot in 2023.

Let op: Niet alle bedrijfsmiddelen komen 
in aanmerking voor de KIA. Zo zijn 

bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag 
van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook 
uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, 

woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd 
zijn voor beroepsvervoer. Ook uitgesloten zijn de 
investeringen die u voor 70% of meer verhuurt. 

Investeert u in meer dan één onderneming? Door 
een arrest van de Hoge Raad moest de KIA voor uw 
investeringen in alle ondernemingen samen worden 
toegepast. Het kabinet heeft alsnog duidelijk gemaakt 
dat vanaf 2021 de KIA per onderneming dient te 
worden berekend en toegepast. Dit betekent dat een 
ondernemer die meerdere ondernemingen heeft, voor alle 
ondernemingen apart de KIA mag berekenen. 

De verduidelijking pakt meestal voordelig uit. Een 
investering van bijvoorbeeld € 100.000 in één 
onderneming levert namelijk minder KIA op dan twee 
investeringen van € 50.000 in twee aparte bedrijven.

Tip: Heeft u meerdere ondernemingen, dan 
is het met het oog op een hogere KIA dus van 

belang de KIA per onderneming te berekenen en 
te claimen. 

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. 

Een voordeel treedt ook op als u verwacht weinig of 
geen stakingswinst te maken bij het beëindigen van uw 
onderneming. Voor stakingswinst bestaat namelijk een 
stakingsaftrek van € 3.630. Koopt u voor de FOR bij het 
beëindigen van uw onderneming namelijk geen oudedags-
voorziening, dan valt de FOR in de stakingswinst, waarop u 
de stakingsaftrek dus kunt toepassen. Het reserveren voor 
de FOR kan dus aantrekkelijk zijn als u verwacht te zijner 
tijd minder dan € 3.630 stakingswinst te realiseren. 

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.

Speel in op verkorting tariefschijf 
vennootschapsbelasting

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 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 25,80%

2023 19% € 200.000 25,80%
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Tip: Wijkt de winst af van de verwachtingen, 
vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige 

aanslag vennootschapsbelasting aan. Hiermee 
voorkomt u de betaling van belastingrente, 
terwijl u bij een teruggave voorkomt dat dit 

bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst. 
Houd er rekening mee dat de belastingrente voor 

de vennootschapsbelasting 8% bedraagt. 

Houd uw fiscale eenheid voor 
de vennootschapsbelasting tegen 
het licht 

Zijn uw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting, 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% (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. 

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, vraag dan 
zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan, 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 
voor 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. 

Tip: Wijkt de winst af van de verwachtingen, 
vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige 

aanslag vennootschapsbelasting aan. Hiermee 
voorkomt u de belastingrente van 8% of, bij een 
teruggave, voorkomt u dat dit bedrag renteloos 

uitstaat bij de Belastingdienst. 

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 woonwerkverkeer 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. Ga tijdig na of u verplicht bent om hierin mee 
te gaan, dan kunt u daarmee in uw begroting voor volgend 
jaar rekening houden. Want 2 of 3 cent per kilometer lijkt 
niet veel, bij veel kilometers kan het toch hard doortellen. 

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. 

4



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. Dit voordeel verdwijnt 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. 

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. 

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.

Er gelden overgangsregelingen waarmee het gebruik van 
de schenking voor de eigen woning kan worden opgerekt:

• De eenmalige schenking voor een eigen woning hoeft 
niet volledig te worden benut in één kalenderjaar, dat 
mag in drie opeenvolgende jaren. Voor schenkingen 
die voor het eerst in 2021 of 2022 plaatsvonden 
maar waarvoor nog niet het maximumbedrag van de 
vrijstelling is benut, mag in 2023 nog een aanvullende 
schenking plaatsvinden tot het maximum dat in 2022 
gold. Als u dus het liefst volgend jaar een groot bedrag 
zou willen schenken, kunt u dit jaar een gering bedrag 
schenken en een beroep op de vrijstelling doen. U kunt 
het bedrag dan volgend jaar aanvullen.

• Schenkingen voor de eigen woning moeten worden 
besteed in uiterlijk het tweede jaar na het jaar waarin 
voor het eerst een beroep op de verhoogde vrijstelling is 
gedaan. Als u in 2022 voor het eerst heeft geschonken 
onder deze vrijstelling, moet deze schenking uiterlijk in 
2024 worden gebruikt. Dat geldt ook voor de eventuele 
aanvulling die in 2023 wordt gedaan indien in 2022 nog 
niet de volledige vrijstelling is benut. 

Met bovenstaande regelingen kunt u de komende jaren 
dus toch nog gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling 
voor eigen woningen. Dat is bijvoorbeeld handig indien 
uw kind nog geen woning heeft gevonden, maar wel 
voornemens is die in 2023 of 2024 te kopen. In dat geval 
kunt het bedrag dus al wel dit jaar overmaken. U kunt 
aan de schenking dan tevens de ontbindende voorwaarde 
verbinden dat het bedrag terug moet worden betaald als 
het niet tijdig wordt besteed aan een woning. Handig voor 
de situatie als uw kind toch geen woning vindt. Als de 
schenking dan in stand blijft, is alsnog schenkbelasting 
verschuldigd. De ontbindende voorwaarde moet wel 
worden overeengekomen bij de schenking en moet dus 
later verplicht worden uitgevoerd als de voorwaarde wordt 
vervuld.

Let op: De vrijstelling van € 106.671 ten 
behoeve van een eigen woning geldt ook voor 

andere personen dan de eigen kinderen. Houd 
wel rekening met de voorwaarden van deze 

schenking. De schenking kan eveneens worden 
toegepast indien het kind ouder is dan 40, maar 

een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.

Tip: Schenkt u nog in 2022, dan vermindert 
de schenking uw vermogen in box 3, wat bij u 

tot belastingbesparing kan leiden. Dit is alleen 
het geval als de onttrokken financiële middelen 
bestonden uit beleggingen. Indien de ontvanger 
van de schenking het bedrag per 1 januari nog 
niet heeft besteed, maakt het wel onderdeel uit 

van diens box 3-vermogen.

Dividenduitkering 
aantrekkelijk of niet

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een 
dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering 
valt dit jaar en volgend jaar nog onder het vlak tarief van 
26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, 
met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 
aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het 
meerdere.

Let op: Afhankelijk van de hoogte van de 
dividenduitkering is het wellicht aantrekkelijk 

om de dividenduitkering dit jaar te doen of juist 
uit te stellen.
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Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gezond en succesvol 2023

Uitstellen investeringen in 
nieuwe bedrijfsmiddelen?

Op Prinsjesdag werden de belastingplannen voor 2023 
bekend gemaakt. De nieuwe wetgeving is echter nog 
niet definitief, het kabinet sleutelt nog aan de plannen. 
In een brief van de Staassecretaris is een verrassende 
maatregel bekend gemaakt. Het gaat om gedeeltelijke 
willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen, 
mits de investeringsverplichting is aangegaan in 2023. 
Is dit relevant voor u en wat levert het uitstellen van uw 
investering op?

Afschrijven op bedrijfsmiddelen
Normaal schrijft u bedrijfsmiddelen in meerdere jaren af. 
Fiscaal geldt dat er tenminste 5 jaar over de afschrijving 
moet worden gedaan (maximaal 20 procent per jaar 
afschrijven). Feitelijk moet u kijken naar de technische of 
economische levensduur. 

Gedeeltelijk willekeurig afschrijven in 2023
De staatssecretaris kondigt in een brief de mogelijkheid 
van willekeurig afschrijven aan voor investeringen in 
nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023. Dit gaat gelden voor 
50 procent van de afschrijvingskosten, dus maximaal 
50 procent van de investering mag u direct ten laste 
van uw fiscale winst brengen. De resterende 50 procent 
moet u regulier afschrijven. Deze maatregelen levert u 
(desgewenst) liquiditeitsvoordeel op. De regeling gaat zowel 
gelden voor de inkomstenbelasting (voor ondernemers 
in de inkomstenbelasting) als vennootschapsbelasting 
(ondernemingen gedreven in een bv).

Voor welke bedrijfsmiddelen gaat de regeling voor 
willekeurige afschrijving gelden?
De mogelijkheid van willekeurige afschrijving die in de 
brief is opgenomen ziet op aangewezen bedrijfsmiddelen 
die niet eerder in gebruik zijn genomen (en dus nieuw 
zijn).

De van deze regeling uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:
• Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, 

vervoermiddelen: bromfietsen, motoren, personenauto’s 
die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg 
(tenzij elektrische personenauto’s);

• Immateriële activa, zoals quota, goodwill, 
vermogensrechten etc.;

• Dieren;
• Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor 

verhuur aan derden (dit kan ook tussen bv’s zijn in je 
eigen bv-structuur zijn als er geen fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting is);

• Bedrijfsmiddelen die om een andere reden willekeurig 
afschrijfbaar zijn.

Alleen voor investeringsverplichtingen 2023
De mogelijkheid van gedeeltelijke willekeurige afschrijving 
gaat alleen gelden voor investeringsverplichtingen die in 
2023 zijn aangegaan of de voortbrengingskosten in 2023 
zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tekenen 
van een opdrachtbevestiging of offerte. Dit maakt dat het 
mogelijk aantrekkelijk is om de voorgenomen investering 
in nieuwe bedrijfsmiddelen te verplaatsen naar 2023.

Let op: De aangekondigde regeling moet nog 
worden opgenomen in een wetsvoorstel en 

aangenomen worden door het parlement. Het 
kan dus nog wijzigen of zelfs helemaal niet 

doorgaan.
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