
Wil je klant nog met fiscaal terugwerkende
kracht tot 1 januari 2022 een maatschap of vof
aangaan? De overeenkomst moet dan uiterlijk
30 september 2022 zijn opgemaakt en
ondertekend.

Wil je klant zijn of haar onderneming nog
geruislos in een bv inbrengen met terugwerken-
de kracht tot 1 januari 2022? De voorovereen-
komst of intentieverklaring moet dan uiterlijk op
30 september 2022 zijn gesloten én samen met
een geleideformulier aangetekend naar de
Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen
zijn gestuurd. Je krijgt de terugwerkende kracht
ook zonder aangetekende inzending van de
voorovereenkomst als het verzoek om geruis-
loze inbreng uiterlijk op 30 september 2022 is
ingediend. 

Wil je klant nog ruisend de bv in per 1 juli 2022?
Ook dan moet de voorovereenkomst of inten-
tieverklaring uiterlijk op 30 september 2022 zijn
gesloten én samen met het geleideformulier
aangetekend zijn toegezonden aan de
Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in
Heerlen. 

Heb je uiterlijk 31 maart 2022 voor je klant een
intentieverklaring of voorovereenkomst opge-
maakt én ondertekend verzonden naar de
Belastingdienst voor een ruisende inbreng in
een bv met terugwerkende kracht tot 1 januari
2022? De oprichting van de bv en de inbreng
van de onderneming moeten dan uiterlijk
plaatsvinden op 30 september 2022. 

Wil je klant geruisloos terugkeren van de bv
naar een IB-onderneming met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2022? Zorg er dan voor dat
de voorovereenkomst uiterlijk 30 september
2022 is opgemaakt en samen met het geleide-
formulier aangetekend is toegezonden aan de
Belastingdienst in Heerlen. 

Voor de bedrijfsfusie (artikel 14 Wet Vpb) met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 moet
de voorovereenkomst of intentieverklaring ook
uiterlijk op 30 september 2022 zijn gesloten én
samen met het geleideformulier aangetekend
zijn toegezonden aan de Belastingdienst in
Heerlen.

Heb je klanten die BTW-ondernemer zijn en van
ondernemers in andere EU-lidstaten in 2021
buitenlandse BTW in rekening gebracht hebben
gekregen? Zij kunnen die BTW dan uiterlijk tot
en met 30 september 2022 terugvragen via de
Belastingdienst.

Verhuurders van 50 of meer huurwoningen
waarvan de kale huurprijs op of onder de huur-
grens blijft (in 2022: € 763,47 per maand),
moeten jaaraangifte verhuurderheffing doen.
Die aangifte én de betaling van deze heffing
moeten zij uiterlijk 30 september 2022 hebben
gedaan.

Checkpoints

Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via
goedgekeurde modelovereenkomsten
zekerheid krijgen voor het werken met een
opdrachtnemer buiten loondienst. De
geldigheidsduur van deze modelovereen-
komsten is in beginsel 5 jaar. Inmiddels zijn dus
de nodige modelovereenkomsten verlopen. Is
dat het geval, dan zal de Belastingdienst die
overeenkomsten op 1 oktober 2022 verwijde-
ren van zijn website. De andere overeen-
komsten worden verwijderd zes maanden na
de geldigheidsdatum. Sluiten opdrachtgever en
de zelfstandige een verlopen goedgekeurde
overeenkomst, dan kunnen zij daar geen
zekerheid aan ontlenen. 

De verwijderde goedgekeurde modelovereen-
komsten worden wel bewaard, zodat ook na de
verwijdering verlenging kan worden aange-
vraagd. Controleer de geldigheidsduur van de
goedgekeurde overeenkomst en zorg dat de
opsteller tijdig verlenging aanvraagt bij de
Belastingdienst. De geldigheidsduur vind je op
de downloadpagina van elke modelovereen-
komst. Daarop staat ook de datum vermeld
waarop de Belastingdienst de overeenkomst
verwijdert. 

Mkb-ondernemers kunnen sinds 1 september
jl. subsidie aanvragen in het kader van de SLIM-
regeling (Stimuleringsregeling voor leren en
ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Naast
eigen loonkosten zijn binnen de SLIM-regeling
ook de kosten van een externe adviseur
subsidiabel. Het aanvraagloket sluit op 30
september 2022, 17:00 uur. 

Klanten die een praktijk- of werkleerplaats in
het studiejaar 2021/2022 aanbieden, kunnen
nog tot uiterlijk 16 september 2022 subsidie
aanvragen in het kader van de Subsidieregeling
Praktijkleren. Deze subsidie van maximaal 
€ 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk-
leerplaats is een tegemoetkoming voor de
begeleidingskosten van de deelnemer, leerling
of student. 

De Tijdelijke coronawet vervalt op 1 oktober
2022. Tot die tijd kunnen notarissen op afstand
bijvoorbeeld testamenten, volmachten of
hypotheekakten passeren als een klant niet in
persoon bij de notaris kan komen. De wet biedt
ook voorzieningen voor vergaderingen en
financiële verslaglegging op afstand bij rechts-
personen. 

Eind september vervallen veel deadlines. Je kan er dus zomaar een vergeten.
Check dubbel check hier of je alle acties tijdig hebt ondernomen en vink ze af. 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/documenten/publicaties/subsidies/slim/slim-menukaart-vanaf-2021/menukaart-slim-subsidieregeling-leren-en-ontwikkelen-in-het-mkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren

