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Goeiedag. Jacqueline hier van Het Balanskantoor.  

En vandaag wil ik jullie meenemen in de fiscale oudedagsreserve want tot en 
met 2022 kun je hier gebruik van maken.  

Wanneer jij een deel van je winst wil bewaren voor later, je pensioen is dan 
eigenlijk de bedoeling, kun je dit op een aparte rekening zetten en dit als fiscale 
oudedagsreserve boeken in je administratie waardoor je er geen 
inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Het bedrag dat je hiervoor mag sparen 
is 9,44% van de winst met een maximum van 9632 euro voor 2022.  

Maar wat is nu het geval vanaf 2023 is er geen fiscale oudedagsreserve meer 
toegestaan. Deze komt helemaal te vervallen. Waarom? Omdat de 
Belastingdienst eigenlijk vindt dat veel mensen deze reservering opbouwen om 
te voorkomen dat ze daar nu al belasting over moeten betalen. Ze krijgen op die 
manier belastinguitstel terwijl ze hiervoor geen bankrekening hebben geopend 
waar dit bedrag dan ook werkelijk opstaat.  

De opgebouwde reserve tot en met 31 december 2022 komt dan in 2023 in één 
keer vrij. Je moet er dan in 2023 alsnog belasting over betalen. Of een andere 
mogelijkheid is dat je dit bedrag voor 31 december 2022 op een lijfrentepolis of 
een pensioensparen zet dan gaat dit gewoon door en hoef je hier geen belasting 
over te betalen tot het moment waarop dit bedrag in delen of geheel aan je 
uitgekeerd wordt.  

Nou, ik hoop dat ik je hiermee weer een klein beetje op weg geholpen heb. En 
mocht je hier veel meer vragen over hebben, dan kun je natuurlijk contact met 
mij opnemen. Mijn contactgegevens vind je op www.hetbalanskantoor.nl. En 
dan wens ik jullie een fijne dag. Dag!  
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Hallo, ik ben Jacqueline van het Balanskantoor en ik wil jullie vandaag graag meenemen in de 
kosten van je onderneming. 

In onze onderneming hebben we 3 soorten kosten.  

Als eerste de inkoopkosten. Inkoopkosten zijn kosten die we maken en rechtstreeks 
betrekking hebben op onze verkopen. We nemen als voorbeeld de bakker. De bakker moet 
zijn ingrediënten kopen om zijn brood te kunnen bakken om dat vervolgens te kunnen 
verkopen. Dit noemen we directe kosten. 

Daarnaast hebben we de indirecte kosten. Indirecte kosten zijn kosten die we maken om 
onze onderneming te laten draaien. Huisvestingskosten, algemene kosten, kantoorkosten, 
exploitatiekosten, transportkosten. Al deze kosten zijn indirecte kosten. Wat houdt dat in? 
Deze kosten hebben geen invloed op je verkoop, want je hebt ze niet nodig om je brood te 
bakken en te verkopen. Maar ze hebben wel invloed op je winst. Daarnaast zijn dit kosten 
die we allemaal via de bank betalen.  

Verder hebben we in deze kosten nog de afschrijvingskosten. Hierover dadelijk meer.  

Als derde hebben we de investeringen. En investeringen zijn kosten die we maken voor de 
langere termijn. We denken hierbij aan een auto van de zaak, je inventaris, je machines, 
maar ‘t kan ook een pand zijn wat je hebt gekocht. Deze kosten die schrijven we af in 
meerdere termijnen van in ieder geval langer dan een jaar. Wettelijk moet dit minimaal 60 
maanden zijn, maar soms, zoals bijvoorbeeld met je mobiel, je kan een mobiel kopen van 
700 euro. Maar als die na 3 jaar kapot is. Dan moet je het restant wat je nog niet 
afgeschreven hebt moet je wegboeken. Dit afschrijven doen we, zeg maar even voor het 
gemak, in 60 maanden. Dat houdt in dat we per jaar 12/60e deel of zoveel maanden als dat 
je het gekocht had in dat jaar pro rato boeken we over naar de afschrijvingskosten. 
Afschrijvingskosten hebben dus geen betaling in de bank. 

Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee toch wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over hoe 
het nu werkt met jullie kosten in je onderneming. En mocht je hier nog vragen over hebben. 
Neem dan gerust contact met me op. Via de website www.hetbalanskantoor.nl kunnen jullie 
mijn e-mailadres en telefoonnummer vinden. 

En dan wens ik jullie verder een fijne dag. Dag! 
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