
Wil je meer weten over mogelijkheden om de piekbelasting rond de jaarlijkse aangiftes te verminderen? 
Bekijk dan de demo van onze fiscale software.

Meer weten? Bekijk de demo. 

Btw-aangifte 2022 maandelijks Deadline
Januari 29 februari

Februari 31 maart

Maart 30 april

April 31 mei

Mei 30 juni

Juni 30 juli

Juli 31 augustus

Augustus 30 september

September 31 oktober

Oktober 30 november

November 31 december

December 31 januari

Btw-aangifte 2022 kwartaal
Q1 30 april

Q2 31 juli

Q3 31 oktober

Q4 31 januari

Btw-aangifte jaarlijks
Jaarlijkse aangifte 2021 30 april 2022

Jaarlijkse aangifte 2022 30 april 2023

Alles onder controle voor je 
btw-aangifte? Check het hier!

Voldoe aan wet- en regelgeving
 + Sinds januari 2022 moeten eenmanszaken gebruik gaan maken van hun nieuwe btw identificatienummer, dat 

ze onder andere op hun facturen en website moeten vermelden. 
 + De kleineondernemersregeling is veranderd per 1 januari 2022 – check even of deze regeling op jou van 

toepassing is en wat (de verandering) voor jou inhoudt.
 + Komt (een deel van) je omzet van opdrachtgevers in andere Europese landen, denk dan ook aan de ICP-

aangifte (Vak 3B).
 + De bijtelling van de auto in de omzetbelasting bedraagt 2,7% voor een auto jonger dan 5 jaar waarvoor de 

btw is teruggevraagd bij aanschaf. De bijtelling bedraagt 1,5% voor oudere auto’s en auto’s waarvoor geen 
voorbelasting is teruggevraagd bij aanschaf.

 + De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt in 2022 ook voor investeringen die CO2-uitstoot verminderen. Hier 
kun je meer lezen.

Ga voor maximale fiscale aftrek
 + Een aftrekpost die nog steeds regelmatig verkeerd wordt toegepast, is 1d Privégebruik . Als je goederen of 

diensten koopt die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, let dan goed op of de btw al dan niet aftrekbaar 
is.

 + De btw op horeca (hotel-/restaurant-/café-) uitgaven is uitgesloten van aftrek van voorbelasting, we zien 
echter veel ondernemers die voor een zakelijk diner toch de btw-terugvragen.

 + De btw op giften en relatiegeschenken is niet aftrekbaar als de ontvanger zelf ook minder dan 30% van de 
voorbelasting zou mogen terugvragen.

 + De btw op uitgaven voor personeelsvoorzieningen is alleen aftrekbaar als het totaalbedrag per ontvanger, per 
jaar niet meer bedraagt dan € 227,- exclusief btw.

Door je administratie bij te houden kun je…
 + altijd sturen op betrouwbare, up-to-date cijfers 
 + vooruitkijken in plaats van alleen geschiedenis documenteren
 + goed gefundeerde beslissingen nemen
 + voorkomen dat alle administratie op het laatste moment alsnog moet gebeuren
 + ervoor zorgen dat je bonnetjes niet meer kwijtraakt voor ze in het systeem zijn vastgelegd.


