
CHECKLIST MEEST RELEVANTE 

STARTPUNTEN 2023

Checklist startpunten 
voor de ondernemer
   Houd regelmatig een urenspecificatie bij van de 

werkzaamheden voor je onderneming voor je recht  

op de zelfstandigenaftrek

   Houd rekening met minder ondernemersaftrek als je 

inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast. 

Laat controleren of de voorlopige teruggaaf of aanslag 

daarom moet worden aangepast

   Doe uiterlijk 31 januari 2023 opgave bij de 

Belastingdienst van in 2022 aan derden betaalde 

bedragen 

   Weeg af of afstorten van je opgebouwde oudedags-

reserve op een aftrekbare lijfrente een optie is

   Heb je in 2021 een onroerende zaak btw-belast 

geleverd? Zorg dan dat je uiterlijk 29 januari a.s. een 

schriftelijke verklaring van de koper hebt dat hij het 

pand de afgelopen twee jaren ook feitelijk voor 90% 

(soms 70%) heeft gebruikt voor belaste prestaties

   Check of de huurder van jouw pand nog aan het  

90%- (70%-)criterium voldoet en zo niet, of hij zich 

heeft gemeld 

   Dien uiterlijk 1 februari 2023 het vaststellingsverzoek 

TVL Q1 2022 of startersregeling Q4 2021 en Q1 2022 

in bij de RVO

   Dien uiterlijk 1 februari 2023 het vaststellingsverzoek 

OVK Q4 2021 in bij de RVO en uiterlijk 28 februari 

2023 het verzoek voor OVK Q1 2022

   Dien uiterlijk 31 januari 2023 je aanvraag in voor de 

nieuwe POP3+2022-subsidie om de kosten voor het 

verduurzaming van je bedrijf te drukken

 

Checklist startpunten 
voor de DGA
   Houd de hoogte van je gebruikelijk loon nog eens 

tegen het licht

   Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde 

vennootschapsbelasting in 2023, zodat je bv geen 

belasting hoeft bij te betalen, verhoogd met 8% 

belastingrente 

   Check de stand van je rekening-courant en begin zo 

nodig met aflossen

   Vraag vervroegde verliesverrekening aan

   Zorg dat je de UBO’s van trusts uiterlijk 1 februari 2023  

hebt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Checklist startpunten 
voor werkgevers en 
werknemers
   Profiteer van de verruimde vrije ruimte 

   Pas je administratie aan als je gebruik gaat maken van 

de hogere gerichte vrijstellingen voor reiskosten- en/

of thuiswerkvergoeding

   Maak een keuze voor het vergoeden van ET-kosten

   Zorg dat je uiterlijk 31 januari 2023 de gegevens over 

uitbetalingen aan derden in 2022 hebt aangeleverd bij 

de Belastingdienst

   Dien uiterlijk 22 februari 2023 het vaststellingsverzoek 

in voor NOW 3.1 en 3.2 

   Start met de voorbereidingen op het nieuwe 

pensioenstelsel

   Maak gebruik van de tijdelijke verzachting van de 

strafheffing bij vervroegd pensioen

   Profiteer van verlenging verlaagde WW-premie bij 

tijdelijke urenuitbreiding

   Check of je LKV’s kunt aanvragen

 

Checklist startpunten 
voor alle belasting-
betalers
   Heb je inkomen in de hoogste belastingschijf, houd 

dan rekening met minder rente- en kostenaftrek 

(36,93%). Laat zo nodig de voorlopige teruggaaf of 

aanslag aanpassen

   Laat je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

controleren en zo nodig aanpassen

   Houd rekening met de verlaagde schenkingsvrijstelling 

eigen woning

   Benut SEPP-subsidie bij aanschaf nieuwe of 

tweedehandse elektrische personenauto

   Maak gebruik van het STAP-budget

   Profiteer van hogere zorg- en huurtoeslag en 

kindgebonden budget

   Houd rekening met de nieuwe uurprijzen voor 

kinderopvangtoeslag


