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Onze dochter Judith schreef in 2019 haar
scriptie (opleiding bachelor biomedische
wetenschappen aan de universiteit Utrecht)
over het fenomeen pandemie met als
ondertitel: we zijn er nog lang niet klaar voor!
Oei wat had ze gelijk toen dan in 2020 het los ging
met Corona, waar we maar niet vanaf schijnen te
kunnen komen. Nog steeds worden wereldwijd
maatregelen getroffen om de pandemie onder
controle te krijgen. Dat lijkt steeds te lukken, maar
dan toch weer niet. Als naar de historie van andere
pandemieën was gekeken was dat overigens te
verwachten, maar we denken dat we met onze
moderne technieken nu alles beter onder controle
hebben. Dat blijkt maar zeer ten dele zo te zijn en
intussen is onzekerheid troef en het welzijn van
mensen daalt vooral onder jongeren en de
oudsten.
Zo langzamerhand wordt Corona een normaal
beeld wat dan ook maar bij het leven hoort en
laten we hopen dat de ziekteverschijnselen verder
gaan afnemen en de extra maatregelen volledig
gaan verdwijnen en vooral wegblijven.
We zullen net als de voorgaande jaren, u
ontmoeten voor zover mogelijk en door u gewenst.

Nog net voor de jaarwisseling heeft de Hoge Raad
een zeer belangwekkende uitspraak gedaan, die u
raakt als u zodanig veel vermogen heeft/had dat u
belasting moest betalen over uw vermogen (box 3)
en dan wel vanaf 2017. Wat is er dan veranderd in
2017 en waarom heeft de rechter nu bepaald dat
de wet op dit onderdeel onrechtvaardig is.
Allereerst de situatie tot 2017. We hadden toen te
maken met een verondersteld vast rendement van
4% op alle vermogen en daar werd dan 30% van
belast met de nodige vrijstellingen overigens. De
welbekende 1,2% van het vermogen derhalve
(Intussen is het laagste tarief nu 0,56% (2022, zie
pagina 6)). Vanaf 2017 werd er verondersteld dat
u bij een steeds hoger vermogen ook meer ging
beleggen en daarmee een hoger rendement
verondersteld werd te krijgen. Spaargeld en
beleggingen kregen een ander verondersteld
rendement en daar werd elk jaar een berekening
op los gelaten die niet uitging van de rendementen
van dat jaar maar over een aantal jaren. Men keek
daarbij naar de gemiddelde rente zoals in het
verleden behaald. Echter in 2017 was de rente
voor de lange termijn al ruim beneden de 1% en is
sindsdien alleen gedaald. Op de gemiddelde
spaarrekening viel het toen relatief overigens nog
wel iets mee, maar intussen zijn ook die rentes
gedaald naar 0,25% en lager. Vanaf het begin was
er al discussie. Eerst nog niet zo over het renteper

-centage, maar over het feit dat de overheid ook
verondersteld dat bij 100.000 euro vermogen er
toch al een derde in beleggingen zou zitten en
daarboven zelfs al voor bijna 80%. Dat het boven
een miljoen 100% is, willen we wel geloven, maar
die eerste 100.000,- euro is al jaren een onrecht.
Ik schreef in het verleden al dat de overheid ook
ons wil laten woekeren (analoog aan de eerdere
verzekeringsproducten). Min of meer werden we
verplicht om maar te gaan beleggen, want sparen
betekende gewoon meer belasting betalen dan
rente ontvangen. Vanaf het begin is er tegen
geprocedeerd en al weer enige jaren geleden
heeft de Hoge Raad beslist dat het niet terecht is,
maar omdat de overheid bezig was met nieuwe
wetgeving en omdat er een goede gedachte achter
zat, hoefde het niet gecorrigeerd te worden. Alleen
onze overheid schuift het al jaren voor zich uit
(weet u nog van de € 400.000,- vrijstelling voor
spaargeld?: ook niet doorgegaan) en nu was ook
de Hoge Raad er klaar mee. Werkelijk rendement
en dan 30 of 31% belasten. Basta. Ja en nu moet
er wat gebeuren. Het vooruitschuiven is wel
enigszins begrijpelijk, want het is namelijk niet
meer zo gemakkelijk om nu na al die jaren uit te
gaan van werkelijk rendement. Voor een
spaarrekening is dat niet zo ingewikkeld, maar
denk eens aan een gekochte recreatiewoning in
2017 die nu verkocht zou worden met winst en de
tussentijdse opbrengsten en kosten? Die verkoop-
winst is dan belast en de tussentijdse resultaten
ook, maar er is ook al jaren over betaald in box 3.
Hoe moet dat dan? Nu is die recreatiewoning nog
te doen (WOZ waarde elk jaar), maar dat geldt
lang niet voor alle beleggingen. Niet bij allemaal is
er tussentijds een waardebepaling. Er moet
nieuwe wetgeving. Voorlopig worden alle aangiften
die nog niet definitief waren, aangehouden.
Voorlopig heeft de Hoge Raad beslist dat het
werkelijke rendement belast moet worden. Heeft u
box 3 vermogen aangegeven over 2017 en/of
later, dan kan het voor u interessant zijn bij vooral
veel spaargeld. Heeft u al bezwaar gemaakt dan
wordt verwacht dat u bericht krijgt. Heeft u zoals
de meesten geen bezwaar gemaakt (ik heb het
ook niet actief geadviseerd), dan kan dat soms
nog als de definitieve aanslag nog niet is opgelegd
en als deze wel is opgelegd tot zes weken er na. Is
die termijn verstreken en dat zal het voor 2017 en
de meeste jaren er na, wel zeker zo zijn, dan
wachten we af. Algemeen wordt nu verwacht dat
de overheid deze majeure verandering niet voor
alleen degene kan doen die bezwaar hebben
gemaakt. Onder druk van de Tweede Kamer zal er
wel een generaal pardon komen. Lukt dat niet dan
zal de gang naar Europa worden ingezet door de
advocatuur (teveel inbreuk rechten van de mens).
Afwachten dus. Is het interessant voor u? Ja als u
vooral (fors) aan het sparen was die jaren en over
2018 als u fors in beleggingen zat (slecht
beleggingsjaar). Individueel zullen we er waar
nodig op terug komen. Reken u niet rijk. Een
bezwaar kost ook geld en dan komt lak en brief...
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Door de extra uitgaven rondom Corona is het knijpen in belastingvoordelen nu wel begonnen. AOW’ers
krijgen (nog) minder en de koppeling met het minimumloon is losgelaten. Ook de inkomensafhankelijke
combinatiekorting (voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar) is verlaagd. Hoewel er wel een vergoeding komt
voor de gestegen kosten van energie, zijn toch weer de accijnzen verhoogd. Ruim de helft van de
benzineprijs gaat naar de overheid (accijnzen € 0,82371 per liter en dan de BTW nog 21% over totaal).
Ook de energiebelasting op gas is verhoogd. Daar staat tegenover dat de energiebelasting over elektriciteit
is verlaagd naar 0,03679 per kWh, waar dit 0,09428 was. Een verlaging van ruim 60%. Het gevolg van de
enorme toename aan zonnepanelen. Voor de gewone vrouw/man compenseert het iets de verhoogde
rekening aan energie. Als u een prijs wint bij de postcodeloterij dan wordt daar minder kansspelbelasting
over geheven (was 30,1, is nu 29%). Voor de grote bedrijven in BV vorm wordt nu meer
vennootschapsbelasting gevraagd, maar die hoeft pas betaald te worden vanaf € 395.000,- winst.
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De heffingskortingen 2022/21.

Alle bedragen in € met splitsing naar personen jonger en ouder dan pensioengerechtigd.

soort heffingskorting jonger dan pensioenleeftijd Pensioengerechtigd
2022  2021 2022 2021

algemene heffingskorting ink. tot 21.317 (21.043) 2.888 2.837             1.494 1.469
Hoger inkomen –6,007 (5,977)% doch minimaal        0           0 >-3,106(-3,093)%       0        0
bij niet werkende partner geboren >`62    192    379     99    196

Arbeidskorting (inkomen tot 35.652 (35.652)) max 4.260 4.205 maximaal 2.204  2.178
over inkomen tot 10.350 4,541% (10.108 4,581%) 2,348% (2,371%)                            tot 10.350 (10.108)
Inkomen erboven  470 (463) + 28,461%(28,771%) 14,718% (14,890%) over meerdere
Boven 22.356,- (21835) 3.887.- (3837) + 2,610% (2,663) 1,349% (1.378%)              over meerdere
Boven 36.649 (35.652) 5,86% (6,0%) minder over meer 3,030% (3,105%)                              minder over meer

arbeidskorting inkomen boven 109.346,- (105.736) 0     0 maximale bedragen     0         0

inkomensafhankelijke combinatiekorting
loopt op met 11,450% (11,450%) vanaf 5,926% (5,926%)
inkomen uit werken van € 5.219 (5.153) 0        0       0        0
tot een max inkomen € 27.350 (29.738) 2.534 2.815             1.312     1.458
Daarboven 2.534 2.815             1.312 1.458

ouderenkorting             1.726 1.703
Inkomen meer dan 38.464,- (37.970,-)
1726 (1703) -15% over meerdere (verzamelinkomen)
idem maar bij inkomen boven € 49.971,- (49.323,-)   0        0

alleenstaande ouderenkorting   449    443

jonggehandicaptenkorting    771    761

Levensloopverlofkorting vervallen 2022       0    223 max.

korting voor groene beleggingen in box 3    0,7%       (0,7) van het (gem.) vrijgestelde bedrag max box 3 (410)pp
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Toelichting bij Heffingskortingen

De heffingskortingen zijn over 2022 vergelijkbaar met 2021. Al jaren wordt er meer dan de index gedaan en de
grootste zijn ook al weer jaren inkomensafhankelijk. Hier wordt gigantisch mee geschoven elk jaar, zowel in
percentage als de grondslag. Waar de arbeidstoeslag over 2018 nog stopte bij € 123.326,-, was dit over 2019 al over
maximaal € 90.710,- en is dit sindsdien weer gestegen. 2022 is € 109.346,-. De kortingen zijn daarbij echt geld.
Iemand met een jaarinkomen van € 29.738,- kon in 2021 recht hebben op € 2.815,- inkomensafhankelijke
combinatiekorting, € 4.047,- arbeidskorting en € 2.318,- algemene heffingskorting. Dat is tezamen meer dan € 9.100
echte euro’s!! Iemand die werkt, een kind jonger dan 12 jaar heeft, niet gepensioneerd is, betaald bij dat inkomen
van € 29.738,- maar een luttele € 1.852,- inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen of feitelijk dan 6,23%. Over
2022 is dit voordeel overigens weer iets minder dan 2021. Het allemaal berekenen is ronduit ingewikkeld.

Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meeste spreken natuurlijk voor zich:

De algemene heffingskorting is er voor iedereen, maar de overheid is deze korting langzamerhand toch weer meer
integreren in de arbeidskorting. Vanaf 2009 wordt degene die niet werkt gekort. In 15 jaar gaat dat naar nihil en is
feitelijk de algemene heffingskorting er alleen nog voor werkenden of op zijn minst uitkeringsgerechtigden. Dit is al
vanaf volgend jaar het geval. Vanaf volgend jaar is de algemene heffingskorting er alleen nog werkenden/uitkeringen.
De aanrechtsubsidie, de denigrerende naam voor de algemene heffingskorting, welke wordt verstrekt aan de niet
werkenden partners is al vrijwel niets meer en zit nog maar op 6,67(13,33)% van de standaard algemene
heffingskorting. Opmerkelijk genoeg betekent het dat een beetje werken voor deze groep  (niet werkende
partners geboren voor 1 januari 1963 oftewel per 1 januari 2022 59 jaar of ouder) niet altijd lonend is. Ze
moeten geld inleveren… De partner moet wel voldoende verdienen om deze aanrechtsubsidie ook daadwerkelijk te
krijgen overigens en na pensionering vervalt deze regeling meestal door te weinig belasting. Volgend jaar niets
meer.
De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Bij een inkomen van € 69.398,- (€ 68.507,-) is het minimale
bedrag bij werken bereikt, wat nu nihil is.

De arbeidskorting is moeilijk uit te rekenen en intussen ook volledig inkomensafhankelijk. In tegenstelling tot de
gewone tarieven hebben we hier al 5 tarieven. Normaal zit de korting zo tussen de € 3.500,- en maximaal € 4.260,-(bij
een inkomen van  € 36.649,- ), Daarboven begint het te minderen en loopt dan terug naar nihil, maar wel (pas) bij een
inkomen boven € 109.346,- (€ 105.736,-). Let wel, dit is weer aanzienlijk hoger dan vorig jaar en het jaar ervoor. Over
2019 was het nog meer dan € 30.000,- lager geworden. Dit is elk jaar dus een verrassing;

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is zoals de naam zegt inkomensafhankelijk en geeft recht aan de
minstverdienende partner die de zorg heeft voor kinderen onder de 12 jaar, ook als deze ouder alleenstaand is.
Opmerkelijk is hier dat deze in 2021 en 2022 en voor de gepensioneerde groep ook in 2022;

De ouderenkorting geldt voor mensen die aan het einde van het jaar pensioengerechtigd zijn met een maximaal
verzamelinkomen van € 38.464,- (was in 2021 € 37.970,-).  Daarboven wordt het afgebouwd en is nihil bij een
inkomen van € 49.971,-  (2021: € 49.323,-);

De Levensloopkorting was er nog voor zeer incidentele gevallen en is er over 2022 niet meer.

De Toeslagen 2022/21:
Als er niet voldoende inkomstenbelasting/loonheffing wordt betaald of zelfs niets, omdat er bijvoorbeeld geen inkom-
sten zijn, is het toch mogelijk een toeslag te krijgen. Omdat juist de lagere inkomens niet altijd in aanmerking kwamen
voor de heffingskortingen van de vorige pagina’s zijn de toeslagen ontstaan, welke bepaalde kosten (zorg, huur, kin-
deren) enigszins verzachten. De uitvoering en aanvraag zijn vanaf het begin een drama geweest. Er zijn door de ja-
ren heen wat verbeteringen uitgevoerd, maar in 2019 is gebleken dat de Belastingdienst de uitvoering van de wet hier
en daar heel letterlijk deed, wat tot zeer ongewenste uitwassen heeft geleid, wat we anno 2020/1 aanduiden met de
toeslagenaffaire. Het aantal incidenten bleek steeds groter en na het vertrek van een staatssecretaris heeft het nog
jaren geduurd voor er echt wat gebeurde en anno nu (januari 2022) is het nog steeds vooral gebleven bij beloften.
Het bijzondere is dat de wet nog steeds niet is aangepast en daarmee heeft ook de tweede kamer boter op zijn
hoofd. Het is veel te ingewikkeld. Blijkbaar lukt het niet -en al jaren niet- om een robuust systeem op poten te zetten.
Voorlopig moeten we het er nog mee doen. Het minste gedoe is er feitelijk met de zorgtoeslag en die is dan ook met
het KindGebonden Budget het simpelst uit te voeren en geeft de minste ellende, al heeft de overheid het gepresteerd
ook bij het KindGebonden Budget enorme fouten te maken. De rapportage naar de burger is daarbij na al die jaren
nog steeds niet duidelijk en omdat we in de transitie van papier naar digitaal zitten, is het allemaal nog ondoorzichti-
ger. In tegenstelling tot de aangiften en aanslagen inkomstenbelasting, hebben wij niet eenvoudig toegang tot de ge-
gevens. Wij kunnen daarom vaak niet zo eenvoudig helpen. Dit zou gaan veranderen met ingang van
2023.Regelmatig komen dan ook nog de gegevens te laat bij ons binnen en dan heeft invoeren geen zin meer, want
te laat is te laat. Ik schrijf het al jaren: De regering gaat de toeslagen aanpakken, zo kan het niet. Het aantal fraude-
handelingen was toen de reden, overigens niet zelden veroorzaakt door onkunde. Daar is nu het falen van de Belas-
tingdienst heftig bij gekomen en eigenlijk vooral de politiek.
De boetes voor misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen zijn overigens onveranderd en hoog:
bij niet tijdige of onjuiste informatie max. € 4.920. Bij eerste keer nog een waarschuwing, maar daarna € 344,-
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Bedragen kinderopvangtoeslag KOT
Al naar gelang het toetsingsinkomen en apart voor het eerste en volgende kinderen is er een vergoedingspercentage
bij de Kinderopvangtoeslag, welke door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt verstrekt over
een maximaal uurloon van € 8,50 (8,46) (dag=140%), € 7,31 (7,27) (buitenschools=70%) en/of € 6,52 (6,49)
(gastouder). Daarbij speelt nog mee dat u beide zo goed als volledig moet werken. Als één van beide niet werkt kan
er geen toeslag worden geclaimd. De KOT heeft een maximum van 230 uur (dag) of 122 uur (buitenschoolse) per
maand. Tussen het lage en hoge toetsinkomen is een aflopend percentage. Dit is een deel van de lijst:

2022 2021   2022   2021
Eerste kind voor opvang:    €    €      %     %
Inkomensgrens (lage) tot   20.584,-   25.709,-     is vergoedingsperc.   96,0  96,0
Bij toetsinkomen van   30.000,-   30.000,-   93,4  92,6
Bij toetsinkomen van   50.000,-   50.000,-   83.0  83.3
Bij toetsinkomen van   80.000,-   80.000,-   64,9  65,4
Bij toetsinkomen van 100.000,- 100.000,-   48.8  51,6
Inkomensgrens (hoog) vanaf 127.939,- 129.457,-   33,3  33,3
Tweede + volgende kind opvang
Inkomensgrens (lage) tot   20.584,-   25.709,-    is vergoedingsperc.   96,0  96,0
Bij toetsinkomen van   30.000,-   30.000,-   95,2  95.1
Bij toetsinkomen van   50.000,-   50.000,-   94,5  94,6
Bij toetsinkomen van   80.000,-   80.000,-   90,4  90,5
Bij toetsinkomen van 130.000,- 130.000,-   82,9  82,5
Inkomensgrens (hoog) vanaf 200.909,- 198.155,-   67,1  67,6

Huurtoeslag HT
Deze toeslag wordt betaald door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie.

Er zijn speciale regelingen voor diverse leeftijden en bijzondere woonvormen. en pensioengerechtigden en al die categorieën dan
weer verschillen tussen alleenstaand en meerhuishoudens. Vanaf de aftoppingsgrens is de toeslag minder en bij maximaal nihil.

Maximale huur (liberalisatie)€ 763,47  (752,33) aftoppingsgrens 1-2 personen €       633,25
Maximale huur < 23jr €     442,46  (442,46) idem 3 en meer personen €       678,66

Alleenstaand idem>AOW meerhuishoudens idem > AOW
Norminkomen €  24.075,- € 22.988,- €  32.675,- €  30.430,-
mogelijk recht op iets tot ongeveer €  33.000,- € 32.000,- €  39.000,- €  42.000,-
Vrijgesteld inkomen kind <23jr €    5.250,- (5.044,-)
Maximaal vermogen - per persoon € 31.747,- (31.340,-) ,kind: nihil,

- voor pensioengerechtigden zijn geen aparte vermogensvrijstellingen meer.
Er zijn aparte regels voor gehandicapten, co-ouders, zieken, eenoudergezinnen, heel grote groepen etc.

DE HUURTOESLAG IS MIV 2020 VAKER VAN TOEPASSING. NU AFHANKELIJK VAN INKOMEN, LEEFTIJD en HUURPRIJS.

Zorgtoeslag ZT leeftijd  > 17 jaar
   2022      2021 De zorgtoeslag wordt uitgekeerd door het

Zorgtoeslag  is maximaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
Alleenstaand tot ca. € 22000,- (21.000) €   1.284,- (€   1.284,-) en Sport.
met partner tot ca. €   2.544,- (€   2.484,-)
Nog zorgtoeslag tot een en max vermogen :
toetsingsinkomen van alleenstaand ca. € 32.000,- (€ 31.138,-) € 120.020,-    (€ 118.479,-)
met partner ca. € 41.000,- (€ 39.979,-) € 151.767,-    (€ 149.819,-)

Standaardpremie Zorgverzekering €   1.749,- (€   1.705,-) Eigen Risico €        385,- (€    385,-)

Kindgebonden Budget (KB) Bedragen 2022 (tussen haakjes 2021)

Aantal kinderen  maximaal bij verzamel-           Recht vervalt bij een verzamelinkomen
 Inkomen van € 39.596 (38.853) met partner zonder € 22.356,-  (21.835,-) deze toeslag wordt

Met partner ca.: Uitgekeerd door het
1 €  1.220,-  (1.204,-) €  57.400,- (56.690,-) Ministerie van Jeugd en
2 €  2.326,-  (2.226,-) €  74.100,- (73.099,-) Gezin
3 €  3.327,-  (3.145,-) €  88.200,- (87.237,-) afbouwperc. 6,75 (6,75)
4 €  4.328,-  (4.064,-) €100.100,- (99.060,-) Er is miv 2013
5e en volgende kinderen € 1.001-      (919,-)        € 14.350,- ( 13.614,-) per kind extra een vermogens-
Alle kinderen jonger dan 12 jaar. Bij ouder extra: leeftijd >12 <16 +251 (247) >15 <18 +447 (441)    toets zie ZT.
Alleenstaande ouders (bij maximaal inkomen € 22.356,- (21.835,-)) ontvangen maximaal € 3.285,- (3.242,-) extra.
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De tarieven voor de inkomstenbelasting en zo..

Zorgverzekeringswet
Maximaal inkomen/loon waarover premie
 zorgverzekering wordt betaald €   59.706,- (2021: €  58.311,-)
Heffing van werkgever (loontrekkende betaalt niet meer vanaf 2013) 6,75% ( 7,00%)
Uitzonderingpercentage (werkgever hoeft vaak niet te vergoeden) 5,50% ( 5,75%)

Uitzonderingen zijn onder meer:
- uitkering lijfrenten en pensioenen (niet AOW);
- pré pensioen, vut uitkeringen en alimentatie;
- de directeur groot aandeelhouder en “opting in”  e.d.

Zelfstandigen krijgen een aanslag over hun winst 5,50% ( 5,75%)
Standaardpremie door iedereen (>17 jr) te bet. aan zorgverz.mij. (ca.) €     1.749,- (€       1.705,-)

Tarieven Vennootschapsbelasting/dividendbelasting
Dividendbelasting 15% ( 15%)
Vennootschapsbelasting
Winst tot € 395.000,- (€ 245.000,-) 15,0% ( 15,0%)
Winst boven € 395.000,- (€ 245.000,-) 25,8% ( 25,0%)
Verliesverrekening achterwaarts in jaren MET EEN MAXIMUM

tot 1 miljoen 100%, daarboven 50%  1 (              1)
voorwaarts in jaren (verliezen tot 2019)  9 (              9)
idem voorwaarts in jaren vanaf 2019
echter wat niet verrekend is van de 50% onbeperkt  6 (              6)

Aftrekbeperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik percentage WOZ 100% ( 100%)

DGA —  box II (aanmerkelijk belang)
     2022 2021

Tarief bij uitkering vanuit BV 26,90%      26,90%

(Dividend-)uitkeringen uit de BV worden voorbelast met
15% (15%) dividendbelasting.
Deze belasting is verrekenbaar in de inkomstenbelasting,
maar er resteert daarna nog wel 11,90% (11,90%) om af
te rekenen!
Er zijn nadere regels ingevoerd in 2017 rondom de VBI,
welke met terugwerkende kracht tot sept. 2016 werken.

Er wordt al enige jaren nagedacht om de jaarlijkse ver-
mogenstoename die niet naar privé gaat toch te belasten.

VERMOGEN —      box III

Het tarief is 31(31)%, over de gedachte 2022        2021
forfaitaire rendementsgrondslag

Over de eerste en meerdere
€   50.650,-  (  50.000,-) pp           0,00% 0,00%
€   50.650,-  (  50.000,-) pp           1,82% 1,90%
€ 962.350.- (950.000,-) pp           4,37% 4,50%
Daarboven dus boven € 1.063.650,- pp 5,53% 5,68%
Werkelijk dus:  0,56 (0,59) 1,35 (1,40) en 1,71 (1,76)%

Er zijn voor box III vrijstellingen (zie verderop) en er
staan grote veranderingen op stapel. Het blijkt enorm
moeilijk om naar werkelijkheid te belasten.

box I (Inkomen en Woning) voor 2022:

belastbaar inkomen:           Niet pensioengerechtigd       Geboren in/na 1946:        geboren voor 1946:
meer dan niet meer dan        tarief   heffing max.     tarief          heffing max.      heffing max. ()
€ 0      35.472,- (36.409) 37,07% €   13.149,-     19,17%      €  6.799,-           €   6.979,-
    35.472 (36.409)  69.398,- 37,07% -   12.576,-             37,07% - 12.576,- -  12.396,-
    69.398 49,50%     49,50%
(De tussen haakjes geplaatste grondslag is alleen voor de groep geboren voor 1946. Het percentage is gelijk aan andere gepensioneerden.)

voor 2021:
belastbaar inkomen:           Niet pensioengerechtigd       Geboren in/na 1946:        geboren voor 1946:
meer dan niet meer dan        tarief   heffing max.     tarief          heffing max.      heffing max.  ()
€           0      35.129,- (35.941)    37,10% -   13.032,-     19,20% -   6.744,- -    6.900,-
    35.129 (35.941)  68.507,-            37,10% -   12.383,-             37,10% - 12.383,- -  12.081,-
    68.507            49,50%      49,50%

In 2016 is het tarief WLZ gewijzigd. Van de eerste, respectievelijk beide eerste schijven is 27,65(27,65) procentpunt bestemd voor
AOW (17,90 (17,90%) procentpunt). ANW (0,10 (0,10) procentpunt), en WLZ (was AWBZ) (9,65 (9,65) procentpunt). Mensen die pensioen-
gerechtigd zijn betalen geen AOW. Ze betalen wel voor ANW en WLZ. Om exact te berekenen moeten de percentages over de eerste twee
schijven apart worden berekend en naar beneden worden afgerond. WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg en is de opvolger van de AWBZ.
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Overige tarieven en bijzonderheden voor 2022 en 2021

BOX I  (inkomen en woning) particulieren
Eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan € 75.000,- 2022: 0,45%, boven € 1.130.000,- 2,35% + € 5.085,-

2021: 0,50%, boven € 1.110.000,- 2,35% + € 5.550,-
Maximale aftrek (rente)kosten eigen woning 40,0% (2021: 43,0%)
Maximale aftrek alle aftrekposten behalve lijfrente en AO 40,0% ( 43,0%)
Aftrekbeperking eigenwoningforfait (Wet Hillen) tot              86,67% (          90,00%)
Kapitaalverzekering eigen woning/spaarrek. eigen woning tezamen:
Vrijstelling (geen tijdklemmen meer) tevens maximum €  173.500,- (€ 171.000,-) per persoon
Kamerverhuurvrijstelling €      5.711,- (€     5.668,-) per persoon
Verjaringstermijn eigenwoningreserve (bijleenregeling)     drie jaar (    drie jaar)
Restschuld na verkoop eigen woning rente aftrekbaar in jaren vijftien jaar (vijftien jaar)
Verder mag de hypotheekrente wel worden afgetrokken na
tijdelijke verhuur als de verhuur eindigt (niet meer tijdelijk).
Jaarruimte lijfrente maximaal 13,3(13,3)% van premiegr. m max.€    13.570,- (€  13.236,-) per persoon
Maximale premiegrondslag bij berekening jaarruimte €  114.866,- (€112.189,-) per persoon
In te bouwen AOW franchise bij berekening jaarruimte €    12.837,- (€  12.672,-) per persoon
Reserveringsruimte lijfrente maximaal 17% van premiegr. Max: €      7.587,- (€    7.489,-) per persoon
Idem indien persoon max 10 jr voor pensioen (>56+7/4 mnd) is €    14.978,- (€  14.785,-) per persoon
Afkoop kleine lijfrente tegen alleen IB tarief (geen revisie) max. €      4.607,- (€    4.547,-) per persoon
Stakingslijfrente bij stakende ondernemers €  480.686,- (€474.517,-) per persoon
Idem doch minder 5 doch meer dan 15jr voor pensioendatum €  240.352,- (€237.267,-) per persoon
Idem overige stakende ondernemers €  120.183,- (€118.640,-) per persoon
Maximale jaaruitkering tijdelijk oudedagslijfrenten €    22.735,- (€  22.443,-) per persoon

Extra aftrekposten persoonsgebonden aftrek
regeling uitgaven specifieke zorgkosten:
Specifieke aftrek voor o.m. medicijnen (voorschrift arts), hulpmiddelen
   (niet bril en vanaf 2014 geen scootmobielen, rolstoelen, rollater,
    aanpassingen aan, in of om een woning), dieet (tabel), gezinshulp
   (tabel) en vervoer (reiskst)
   Geneeskundige hulp (met uitzondering ooglaserbehandeling),          100% (       100%)
   reiskstn ziekenbezoek zieke huisgent. >1 mnd per km >10 km €             0,19 (€          0,19)
   kleding en beddengoed behorende bij ziekte/invaliditeit €         300,- (€       300,-)
   Idem als aangetoond kan worden dat kosten > € 600,- zijn €         750,- (€       750,-)
Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd indien AOW met 113% (         113%)
   Idem maar nog niet pensioengerechtigd (drempelperc.)   40% (           40%)
Inkomen voor minimale drempel €      8.093,- (      7.989,-)
Inkomensgrens voor drempelpercentage niet hoger dan €    42.986,- (€  42.434,-)
Drempel van verzamelinkomen voor aftrek 1,65% (  1,65%)
  drempel bij verzamelink. bov. € 41.765 (41.765) € 687,- (687) + 5,75% (  5,75%)

met een minimum van €         141,- (€       139,-)
Voor de ziektekosten is vaak praktisch geen aftrek meer mogelijk.

Onderdeel aftrek levensonderhoud kinderen
Met ingang van 2014 is de aftrek vervallen behalve voor
gehandicapte en onder curatele gestelde kinderen.

Weekenduitgaven gehandicapt kind <27jr thuis uit AWBZ-inst.) € 11,- (€        11,-) per dag van verzorging
  Extra voor het vervoer van de gehandicapte visa versa per km €            0,19 (€          0,19)
  Het  is de bedoeling deze aftrekpost te vervangen door subsidie.
Scholingsuitgaven werkelijk cq volledig aftrekbaar -  drempel €             0,- (€      250,-)

met een maximum van €             0,- (€ 15.000,-)
Indien recht op studiefinanciering is aftrek niet toegestaan en de gehele aftrek
is definitief vervallen in 2022. ER is een subsidieregeling voor in de plaats: STAP.

Drempel aftrek giften is 1% van gezamenlijk drempelink. Minim: €           60,- (€         60,-) doch max. 10%.
Giften bij akte (hoeft niet notaris) en periodiek te betalen geen drempel.
Autokosten niet gedeclareerd aan ANBI €             0,19 (€           0,19)
In 2019 en 2018 moet de instelling op de lijst ANBI staan om voor aftrek in aanmerking
te komen (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Als de ANBI ook is aangemerkt
als culturele instelling mag de gift maal 1,25 (doch max. over € 5.000) en is ook
gift SBBI (sociaal belang) aftrekbaar.
NB Voor periodieke giften is vanaf 2014 een onderhandse akte al voldoende.

Aftrek uitgaven monumentenpanden (box I en III)
Onderhoudskosten na aftrek subsidies in percentage              0% (           0% )
Vanaf 2019 is de aftrek vervangen door een subsidie.



BoekMeester ©                                                                              Belastingaangifte 2021/2022 pagina -8-

BOX I (Inkomen) Ondernemers
2022         2021

Waardering onderhanden werk/opdrachten. Vanaf 2007 inclusief
constante (vaste) kosten en voortschrijdende winst
(winstneming tijdens werk).
Activering bedrijfsmiddel (en Investeringsaftrek mogelijk) vanaf €        450,- (        450,-)
Fiscale afschrijving bedrijfsmiddelen:
Roerende zaken afschrijving maximaal per jaar (met restwaarde)  20% ( 20%)
Goodwill afschrijving maximaal per jaar (geen restwaarde)  10% ( 10%)
Bij onroerende zaken mag afgeschreven tot bodemwaarde en dat is:
bij onroerende zaken in eigen gebruik in percentage van WOZ  50% (           50%)
echter bij vennootschapsbelastingplichtigen            100% (         100%)
Overgangsrecht voor gebouwen voor 1 jan 2019 drie jaar   50% (  50%)
bij onroerende zaken in verhuur in percentage van WOZ            100% (         100%)
Willekeurige afschrijving milieu bedrijfsmiddelen (VAMIL)
Bedrijfsmiddelen volgens de milieulijst kunnen willekeurig worden
afgeschreven. Echter niet 100% maar (minus restwaarde)   75% (           75%)
Er is een plafond.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):
Meer dan maar niet meer dan
0 €     2.400,- (€     2.400,-)    0% (    0%)
€     2.400,- (€      2.400,-) €   59.939,- (€   59.170,-)  28% (  28%)
€   59.939,- (€    59.170,-) € 110.998,- (€ 109.574,-) €    16.784,- ( €   16.568,-)
€ 110.998,- (€  109.574,-) € 332.994,- (€ 328.721,-)     € 16.784- 7,56% o.m. ( € 16.568 - 7,56% o.m.)
 € 332.994,- (€ 328.721,-)    0% (    0%)

De KIA kan uitgebreid worden met (maar dan geen MIA):
Energie-investeringsaftrek (EIA) over investeringen die op de lijst staan

bij investeringen hoger dan € 2.500,- (€ 2.500,-)  45,5%(        45,5%)
De KIA kan uitgebreid worden met (maar dan geen EIA):

Milieu-investeringsaftrek (MIA) over investeringen die op de lijst staan
bij investeringen hoger dan € 2.500,- (€ 2.500,-):
op de lijst en behoren tot categorie I  45% (           36%)
op de lijst en behoren tot categorie II  36% (           27%)
op de lijst en behoren tot categorie III  27%    (        13,5%)

De investeringen tellen per onderneming. Niet per ondernemer (vof bijvoorbeeld).
Desinvesteringsbijtelling (< 5 jr na investering) drempel €      2.400,- (€    2.400,-) per jaar
Vroegere % x verkoopprijs doch maximaal investeringsaftrek

Bijtelling auto van de zaak bij ingebruikname % van de cat.waarde (zie rdw.nl)
incl. BTW en BPM (bestelauto’s vanaf 1 juli 2005)

Bij auto Datum Eerste Toelating (DET) vanaf 2017 hoofdregel 22% (          22%)
indien de auto elektrisch is of anders met CO2 = 0 16% (           12%)
Echter vanaf 2019 over verlaagde maximale cataloguswaarde van € 35.000,- (      €  40.000,-)
daarboven geldt de hoofdregel

Bij auto van bouwjaar 2016 en eerder: oude hoofdregel 25% (          25%) tenzij...
Uitzondering 1 als de auto aangeschaft in jaren na 2016 met een DET voor 2017
nog in de eerste vijf jaar na 1e tenaamstelling zit. Deze houden het oude
percentage. Dit is een deel van het overgangsrecht. We hebben een schema.
Uitzondering 2 als de auto volledig elektrisch is (uitstoot CO2 0)na vijf jaar DET  19% (   15%)

En die vijf jaar is 2022 (2021) maximale cataloguswaarde €  35.000,- (      € 40.000,-)
Bij kilometerregistratie en minder dan 500km privé in het jaar   0% (   0%)
Bij bestelauto met verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (0 privé)   0%     (            0%)
Speciale regeling bij wisselend gebruik eindheffing bij werkgever 300,- (€       300,-) per jaar
Indien de auto meer dan 15 jaar geleden in gebruik is genomen
percentage van de economische waarde bij CO2 uitstoot >0gr 35% (          35%)
Percentage van de economische waarde bij CO2 uitstoot van 0 gram 17% (             17%)

Gebruik privé auto voor de zaak per kilometer €           0,19 (€         0,19)

Gebruik fiets van de zaak door werknemer bijtelling over cat.waarde   7% (            7%)
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BOX I (Inkomen) Ondernemers (vervolg)

Ondernemersaftrekken:       2022         2021

AFTREK van ondernemersaftrekken is maximaal           40% 43%

Wanneer ondernemersaftrekken (m.u.v. MKB winstvrijstelling)
aantal uren in de onderneming per kalenderjaar is minimaal       1.225 (       1.225)

en bestede uren aan de onderneming t.o.v. ander werk is >         50% (            50%)
Indien AO (arbeidsongeschikt) is het aantal uren per kalenderjaar          800 (          800)

Zelfstandigenaftrek (alleen voor normale urencriterium, niet AO)
De hoogte van de winst is niet meer van belang (is dalend tot € 3.240,- in 2036) €      6.310,- (€ 6.670,-)
Zelfstandigenaftrek kan voor niet starters niet worden verrekend met ander
box I inkomen. In het voorkomende geval kan het worden verrekend met
toekomstige jaarwinsten met een maximum van (in jaren)    9   9
Indien de ondernemer pensioengerechtigd is per 1-1 ontvangt deze

van de zelfstandigenaftrek  50% (           50%)

Startersaftrek (maximaal drie maal in eerste vijf jaar onderneming) €     2.123,- (€     2.123,-)
Bij AO (arbeidsongeschiktheid) eerste jaar €   12.000,- (€   12.000,-)

tweede jaar €     8.000,- (€     8.000,-)
derde jaar €     4.000,- (€     4.000,-)

Deze verhoogde startersaftrek bij AO bedraagt nooit meer dan de winst!

Aftrek speur en ontwikkelingswerk tenminste 500 (500) uur €   13.360,- (€   13.188,-)
Voor starters geldt extra €     6.684,- (€     6.598,-)

Meewerkaftrek
aantal aantoonbare uren tussen 525 en 875 per jaar 1,25% ( 1,25%) v/d  winst

tussen 875 en 1.225 uur 2% ( 2%) van de winst
tussen 1225 en 1750 uur 3% ( 3%) van de winst
boven 1750 uur 4% ( 4%) van de winst

Stakingsaftrek (éénmaal per leven) €    3.630,- (€    3.630,-)

MKB-vrijstelling in percentage van de winst minus aftrek                      14% (           14%)
    (Ook voor ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen vanaf 2010)
     Voor TerBeschikkingStelling (TBS) geldt een afwijkend percentage: 12% ( 12%)
Oudedagsreserve 9,44% (9,44%) per jaar met een maximum van €    9.632,- (€     9.395,-)

Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers
overdrachten ondernemer < 5 jaar AOW ouder/overlijden/invalide € 480.686,- (€ 474.517,-)
overdrachten ondernemer > 15 jaar AOW of direct ingaande lijfr. € 240.352,- (€ 237.267,-)
overige gevallen € 120.183,- (€ 118.640,-)

Verliesverrekening
bij IB aangifte verlies uit werk en woning (box I) incl. winst uit O:

achterwaarts in jaren 3 (              3)
      bij IB aangifte verlies uit aanmerkelijk belang (box II):

Achterwaarts in jaren 1 (              1)
      bij beide:

voorwaarts in jaren 9 (              9)



BoekMeester ©                                                                              Belastingaangifte 2021/2022 pagina -10-

BOX III (vermogen) inkomstenbelasting (2022     en     2021)
heffingvrij vermogen in BOX III €    50.650,- (€   50.000,-) per persoon
Per minderjarig kind extra      vervallen (  vervallen  ) per persoon

Ouderentoeslag bij maximaal vermogen van: REGELING IS VERVALLEN EINDE 2015.
Voor ouderen soms extra toeslag (aan 1 der oudere) REGELING IS VERVALLEN EINDE 2015.

vrijstelling v. groene beleggen (niet meer maatschappelijk) €    61.215,- (€   60.429,-) per persoon
vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.) €  123.428,- (€ 123.428,-) per persoon
vrijstelling voor uitvaartverzekering (incl. bankgeb.sparen) €      7.444,- (€     7.348,-) per persoon
schulden worden in box III pas afgetrokken als ze meer zijn dan €      3.200,- (€     3.200,-) per persoon
Schulden/vord. op grond van erfbelasting tellen mee met ingang van 2010

Vrijstelling contant geld €         560,- (          552,-) per persoon
Waardering onroerende zaken in box III        WOZ (     WOZ    )

VANAF 2011 is het vermogen altijd gelijk aan de stand per 1 januari van dat jaar!

Met ingang van prinsjesdag 2016 zijn er aparte nieuwe regels voor een APV en VBI (grote vermogens)

Belastingen bij overlijden en schenken
Voetvrijstellingen (blijvende vrijstellingen) erfbelasting (vroeger: successierechten) (dus bij overlijden).

partner (soms ook mantelzorger) €    680.645,- (€    671.910,-)
minimaal nog na pensioenimputatie €    175.837,- (€    173.580,-)
ondernemingsvermogen  (BOF) € 1.134.403.- (€ 1.119.845,-)
meer ondernemingsvermogen vrijgesteld meerdere 83% ( 83%  ) met mogelijk 10jr uitstel

Kind en kleinkind €      21.559,- (€     21.282,-)
kind indien invalide/ziek onder voorwaarden €      64.666,- (€     63.836,-)
ouders €      51.053,- (€     50.397,-)
andere verkrijgers en bloedverwanten €        2.274,- (€       3.244,-)
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke, of het algemeen nut beogende instellingen volledig vrijgesteld      (onder vrw)

Vrijstellingen voor SCHENKINGEN:
kinderen per kalenderjaar €        5.677,- (€       6.604,-)
éénmalig voor kinderen tussen 18 en 40 (40) jaar €      27.231,- (€     26.881,-)   OF
éénmalig voor idem indien de schenking wordt aangewend
voor een studie (kind tussen 18 en 40 jaar €      56.724,- (€      55.996,-)  OF
Iedereen 18-40 jr (eenmalig) voor besteding eigen huis €    106.671,- (€    105.302,-)
 Er zijn voorwaarden vooral in combinatie met eerdere schenkingen.
andere verkrijgers inclusief kleinkinderen €        2.274,- (€       3.244,-)
algemeen nut beogende instellingen onder voorwaarden onbeperkt (onbeperkt    )

                 Tabel erfbelasting en schenking 2022

Verkrijging tariefgroep I Ia tariefgroep II
Partner (vrw)/kinderen kleinkinderen overige verkrijgers

Wat u krijgt minus vrijstelling
tussen en bedrag     bedrag + > bedrag b.+ > bedrag b + >

€  0,- €  130.425,- € 0,- 10% €          0,- 18% € 0,- 30%
€ 130.425,- en hoger -  13.042,- 20% - 23.476,- 36% -  39.127,- 40%

      Idem 2021

€  0,- €  128.751,- € 0,- 10% €          0,- 18% € 0,- 30%
€ 128.751,- en hoger -  12.875,- 20% - 23.175,- 36% -  38.625,- 40%
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Overige (belasting)zaken:
2022         2021

aanslaggrens inkomstenbelasting €          48,- (€           48,-)
teruggaafgrens inkomstenbelasting €          15,- (€  15,-)
vergoeding aan vrijwilligers max.€ 180,- (€ 180,=) p maand en €      1.800,- (€      1.800,-) per jaar
  (vanaf 2012 ook vrijwilligers bij ANBI die aangifte VpB doen)
minimaal gebruikelijk loon directeur groot aandeelhouder €    48.000,- (€    47.000,-)

maar ook minimaal 75 (75)% van een zakelijk te achten salaris
     uit soortgelijke (meest vergelijkbare) dienstbetrekking en hoogste
     salaris van overig pers. Voor starters zijn er uitzonderingen (S&O).
wettelijk minimumloon per maand €      1.725,00 (€   1.684,80 na 0107:1701,00)
stijgingspercentage alimentatie   1,9% (€          3,0%)

Kinderbijslag (tussen 0 en 5 jaar (per kwartaal) €        230,69 (€       223,37)
tussen 6 en 12 jaar €        280,13 (€       271,24)
tussen 12 en 18 jaar €        329,56 (€       319,10)

AOW uitkeringen
gehuwd met partner 66 jr+7 mnd (66 jr+4mnd) of ouder (50%)
bruto bedrag €   11.418,00 (€    11.452,00) per jaar
gehuwd met maximale toeslag (100%) geen toeslag zie boven)
bruto bedrag €   22.518,00 (€    22.567,00) per jaar
ongehuwd (70%)
bruto bedrag €   16.647,00 (€    16.750,00) per jaar
  Dit zijn de bedragen per 1 jan. Per 1 juli wijzigt het ook vaak.

Omzetbelasting
BTW en de auto: Er is tegenwoordig een rekenhulp op www.belastingdienst.nl

Regeling voor schilder– en stukadoorswerk en aanbrengen van
isolatiemateriaal aan dak, muur en vloer van woningen ouder 2 jaar.           9%   9%
Idem levering isolatiematerialen (Alleen loonkosten nog verlaagd)  21%  21%
BTW op digitale boeken etc.    9%   9%

De KOR per 2020 (OVOB) en later: Een Omzet gerelateerde
Vrijstelling voor de OmzetBelasting, ook voor de BV.
Aangiftevrijstelling bij een omzet mogelijk van €      20.000,- €      20.000,-
Niet verplicht. Van tevoren aanvragen voor drie jaar.

Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Andere gebouwen dan woningen vanaf 2021 alleen eigen woning    8%     8%
Woningen vanaf 2021 alleen eigen woning    2%     2%
En voor starters (eerste woning) tot maximaal € 400.000,- aanschaf    0%     0%

Assurantiebelasting
Op bepaalde verzekeringen vanaf 2013   21%    21%

Loonheffingen
Stamrechtvrijstelling:  De “gouden handdruk” is vervallen vanaf 2014.
WKR (WerkKostenRegeling)  percentage vrije ruimte van fiscaal loon 1,18%     1,18%

Echter bij loonsom tot en met € 400.000,-    1,70%     3,0%
          M.i.v. 2016 is het gebruikelijkheidscriterium aangepast. Ook het toepassen van wel
          of niet eindheffing moet gebruikelijk zijn.

1-1-
Rente 2014
Wettelijke rente voor niet-handelstransacties (burgers)     2,00%     2,00% 3,00%
Idem voor zakelijke transacties (tussen bedrijven/overheid)     8,00%     8,00% 8,25%

Belastingrente (gelijk burgers doch minimaal 4%)     4,00%     4,00% 3,00%
Idem maar voor aanslagen vennootschapsbelasting minimaal 8%     8,00%     8,00% 3,00%
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Alkema Adviseurs is een onderneming welke werkzaam is voor particulieren en via administratiekanto-
ren voor ondernemers en dan vooral op het fiscale en financiële vlak. Voor particulieren hebben we het
dan over de belastingaangifte en over financiële planning. Financiële planning neemt aan belang toe. We
weten niet wat de toekomst ons brengt uiteraard. Toch kunnen we op basis van wat er wel is
(verzekeringen, pensioenen, salaris, vermogen etc.) een prognose maken en die jaarlijks –indien ge-
wenst– updaten. Irma Alkema is Federatie Financieel Planner (FFP). Tiede Boersma is Register Belas-
tingadviseur (RB). Ons werkgebied is vooral Zuid Friesland, maar door met name online toepassingen
zijn we steeds meer nationaal en zelfs internationaal bezig.

Bij de hulp via administratie– en andere advieskantoren moet u denken aan vooral de kleinere onderne-
mingen, dus de zogenaamde ZZP’er, tot bedrijven met zeg eens 35 tot maximaal 40 personeelsleden. We
hebben de meeste kennis in de bouw– en transportsector. Door de jaren heen is daar de zorgsector bij
gekomen, waar we voor het gemak ook de kappers en schoonheidsspecialisten e.d. onder rekenen. We
gaan overigens andere bedrijfstakken niet direct uit de weg op een enkele uitzondering na: we bemoeien
ons niet veel met agrarische bedrijven, de natte horeca en bedrijven die op en vooral over de rand van
het toelaatbare functioneren. Zoals al geschreven hierboven: Dit werk doen we altijd via de vaste advi-
seur (lees administratie– en/of accountantskantoor) welke ons dan specifiek inhuurt. Om het onder-
scheid duidelijk te maken en omdat het niet onze bedoeling is om de vaste adviseur te worden van deze
ondernemingen, doen we dit normaal onder onze aparte handelsnaam BoekMeester. Het is uiteraard
vaak fiscaal ingestoken, maar ook hier kan het financiële planning zijn of het bij de klant op orde bren-
gen van de boekhouding, waarbij we vooral kennis hebben van SnelStart. Tot slot geven we ook bedrijfs-
advies met nadruk op de (emotionele) ondersteuning van de ondernemer in de combi geld/ondernemen,
waar we steunen op het gedachtengoed van NLP. We hebben daar beide cursussen voor gevolgd.

Kort samengevat:
Voor particulieren rechtstreeks:

verzorgen fiscale aangiften als inkomstenbelasting, erf– en schenkingsbelasting, toeslagen e.d.;
verzorgen financiële planning (hoe ziet uw toekomst er financieel uit);

Voor ondernemers direct of indirect:
verzorgen financiële planning (hoe ziet uw toekomst er financieel uit);
interim werk bij op orde brengen/houden van de boekhouding met name met SnelStart;
(emotionele) ondersteuning van de ondernemer met behulp van de theorie van NLP;

Voor ondernemers indirect:
alle ondersteuning op fiscaal gebied inclusief loonbelasting en BTW;
fiscale checkup voor administratiekantoren (doorlopen gegeven adviezen);
Hulp bij omzetten rechtsvorm;
Alle juridische overeenkomsten rondom de DGA.

Boersma Adviseurs, waar we (Irma en Tiede) tot 1 oktober 2020 eigenaar van waren, is gecontinueerd
met dezelfde werknemers alleen zonder ons en nu onder de dagelijkse leiding van Hans Liefers. Alleen
de particuliere klanten zitten nu bij Alkema Adviseurs.

Alkema Adviseurs zit achterin hetzelfde gebouw, de voormalige landbouwschool van Sint Nicolaasga. De
oude hoofdingang (links achter in het gebouw bij de grote blauwe garagedeur en de rode brievenbus) is
de ingang voor Alkema Adviseurs en BoekMeester. Overigens is het ook de ingang voor het bedrijf van
onze zoon Jeroen: Automobielhuis/Schakelspecialist (en daarom staan er veel auto’s).
Oh ja en we zijn veel onderweg in ons mobiele kantoor: de camper, dus even bellen van tevoren is altijd
verstandig.

Tiede 06-52644699               Irma   06-55372772                  Vaste telefoon en voor whatsapp 0513-434003

Helaas moeten we ons alle rechten voorbehouden. De ontwikkelingen gaan daarvoor zo snel en daarnaast is
een typefout snel gemaakt. We hebben zoveel mogelijk alle gegevens bekend tot 15 januari 2022 meegenomen,
maar kunnen wederom niet volledig instaan voor de juistheid van de gegevens.
Meer weten? Bel ons of mail (tiede@alkemaadviseurs.nl of irma@alkemaadviseurs.nl)
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