
Heb je voor je klant uiterlijk 30 september 2021
een intentieverklaring of voorovereenkomst tot
geruisloze inbreng met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2021 aangetekend verzonden naar
de Belastingdienst in Heerlen? Zorg er dan voor
dat de bv uiterlijk op 31 maart 2022 is opgericht
en de onderneming is ingebracht.

Wil je klant met geruis de bv in met terugwerk-
ende kracht tot 1 januari 2022? Zorg er dan
voor dat de intentieverklaring of voorovereen-
komst uiterlijk 31 maart 2022 is opgemaakt én
aangetekend verzonden naar de Belasting-
dienst in Heerlen.

Wil je klant een fiscale eenheid voor de Vpb met
ingangsdatum 1 januari 2022? Dien de aan-
vraag dan uiterlijk op 31 maart 2022 in. 

Wil je klant nog gebruikmaken van het bijzonder
uitstel van betaling? Aanvragen kan nog tot en
met 31 maart 2022.

Voorkom dat je klant 4% belastingrente moet
betalen door uiterlijk 31 maart 2022 de
suppletieaangifte van je klant in te dienen. 

Heb je klanten die maandelijks loonaangifte
doen? In het tweede tijdvak van 2022 moeten
zij de eventuele eindheffing vanwege de over-
schrijding van de vrije ruimte in de werkkosten-
regeling verwerken en betalen. Dat is loonaan-
gifte over februari die je eind maart moet
indienen;

Checkpoints

Heb je klanten die in 2021 gebruik hebben
gemaakt van de afdrachtvermindering speur-
en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtverminde-
ring)? Zij moeten vóór 1 april 2022 de S&O-uren
in 2021 hebben doorgegeven aan de RVO.

Hebben je klanten al aan hun UBO-registratie-
plicht voldaan? Er komt geen uitstel, dus op 27
maart 2022 moeten hun gegevens
geregistreerd zijn.

Werkgevers die van NOW 2.0-voorschot hebben
ontvangen (juni t/m september 2020) moeten
uiterlijk 31 maart 2022 de aanvraag voor de
definitieve vaststelling van NOW 2.0 indienen.

Ondernemers die nog TVL willen aanvragen
voor eerste kwartaal van 2022 (Q1) hebben
daarvoor nog tot en met 31 maart 2022 de tijd.

Wie nog inkomensondersteuning wil aanvragen
op grond van het vereenvoudigde Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kan
daarvoor nog tot en met 31 maart 2022 terecht
bij zijn of haar gemeente.


