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Belastingplan 2022
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting
veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022
van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het
betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf daalt
van 37,1 naar 37,07%. De overige bedragen voor 2022 worden
voor zover van toepassing geïndexeerd. De indexatiefactor
bedraagt 1,013.
Uitzondering fiscaal partnerbegrip IACK
Voorwaarde voor de toepassing van de IACK is dat de belastingplichtige geen partner heeft of een partner met een hoger arbeidsinkomen. Iemand die geen inwoner van Nederland en geen
kwalificerende buitenlands belastingplichtige is, wordt niet
aangemerkt als fiscaal partner. Hierdoor kunnen bepaalde
belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner
onbedoeld recht hebben op de IACK. Om dit te voorkomen geldt
met ingang van 2022 een uitzondering op het fiscale partnerbegrip voor de toepassing van de IACK.

Aanpassen eigenwoningregeling
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van
Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een
eigen woning door fiscale partners en bij overlijden van een van
de fiscale partners gewenst zijn. De wetswijzigingen betreffen
feitelijk de codificatie van een beleidsbesluit uit 2018 over de
toepassing van de bijleenregeling bij gezamenlijke aankoop en
financiering van een eigen woning door fiscale partners met een
eigenwoningverleden.
Bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen
woning wordt op gezamenlijk niveau bekeken of de partners
voldoende eigen middelen hebben besteed aan de eigen
woning.
Als de eigenwoningschuld van een eerdere eigen woning groter
is dan de eigenwoningschuld voor de nieuwe woning, ontstaat
een aflossingsstand. De aflossingsstand bestaat uit het bedrag
en de resterende looptijd in maanden van het overschot van de
oude eigenwoningschuld. Bij verhoging van de eigenwoningschuld door verbouwing van de woning of door aankoop van een
duurdere woning heeft de aflossingsstand invloed op de duur
van de renteaftrek van de verhoging van de eigenwoningschuld.
Bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning
wordt de aflossingsstand toegepast op gezamenlijk niveau tot
ten minste het bedrag van het aandeel in de schuld van de
partner met de aflossingsstand.
Bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen
woning kan door beide partners gebruik gemaakt worden van
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het overgangsrecht voor een op 1 januari 2013 bestaande
eigenwoningschuld van een van de partners, naar rato van het
aandeel in de gezamenlijke schuld.
De overgang naar de fiscale partner van een aflossingsstand
naar rato van de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap in
het geval van boedelmenging vervalt. Een aflossingsstand blijft
van de partner bij wie deze is ontstaan. Het bestaan van een
huwelijksgemeenschap is niet langer bepalend voor de overgang
van een aflossingsstand. Ook het overgangsrecht voor oude
eigenwoningschulden wordt niet langer naar rato van de
gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap verdeeld.
Het overlijden van een belastingplichtige leidt altijd tot een
vervreemding van zijn aandeel in de eigen woning. Daardoor
ontstaat een eigenwoningreserve, die samen met een eventuele
bestaande eigenwoningreserve van rechtswege vervalt door
het overlijden. De reserve gaat bij overlijden niet over op de
langstlevende partner. Dat geldt ook voor een aflossingsstand.
Het overgaan van het recht op toepassing van het overgangsrecht bij overlijden op de langstlevende partner in de oversluitperiode wordt niet langer dwingend voorgeschreven.

Bijtelling emissievrije auto
De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto's blijft
bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022
bedraagt de verlaagde bijtelling 16%. Het deel van de catalogusprijs waarover de verlaging wordt toegepast voor nieuwe auto's
wordt verlaagd van € 40.000 in 2021 naar € 35.000 in 2022.
Vanaf 2023 geldt de verlaagde bijtelling voor de eerste € 30.000
van de catalogusprijs. Dit moet de zakelijke markt stimuleren om
goedkopere emissievrije auto's aan te schaffen of te leasen die
kunnen doorstromen naar de particuliere tweedehands markt.

Corona Update

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar
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Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de
subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze gaan van 13½,
27 en 36 naar respectievelijk 27, 36 en 45.

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen
waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in
verschillende lidstaten van de EU kunnen aangeven en voldoen
in één lidstaat. Het gaat om de niet-Unieregeling, de Unieregeling en de invoerregeling.

Systematiek S&O-afdrachtvermindering
Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en
ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te passen.
Ten eerste wordt de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek vereenvoudigd. In dat kader wordt voorgesteld
om vanaf 2022 toe te staan dat wanneer meer dan één S&Overklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop
S&O-verklaringen zien elkaar kunnen overlappen.
Ongewijzigd blijft dat een S&O-verklaring ten minste drie
kalendermaanden beslaat. Dat betekent dat een S&O-aanvraag
met betrekking tot een kalenderjaar uiterlijk op 30 september van
dat jaar moet zijn ingediend. Verder stelt het kabinet voor om alle
S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op alle
resterende kalendermaanden van een kalenderjaar.
Voorts stelt het kabinet voor om per 2022 toe te staan dat een
S&O-inhoudingsplichtige voor elk aangiftetijdvak waarop een
S&O-verklaring betrekking heeft een zelf te bepalen deel van de
toegekende S&O-afdrachtvermindering in mindering kan brengen
tot maximaal de hoogte van de door hem in dat aangiftetijdvak
verschuldigde loonheffing.
Ten tweede wordt verduidelijkt dat alleen kosten en uitgaven die
aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering
toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling, die
de werkgever na afloop van het jaar moet doen van de aan S&Owerk bestede uren en kosten en uitgaven.

Bij die bijzondere regelingen wordt de in de lidstaat van
identificatie van de ondernemer de over een belastingtijdvak
aangegeven en voldane btw verdeeld over de andere lidstaten
waarin de ondernemer zijn verkopen heeft verricht. De ondernemer kan in de btw-melding correcties voor eerdere belastingtijdvakken opnemen. De btw-melding kan daardoor negatief
uitvallen voor de lidstaat waarvoor de correctie plaatsvindt.
Uitgangspunt is dat de correctie wordt afgewikkeld door de
lidstaat waarvoor de correctie wordt gemaakt en niet door de
lidstaat van identificatie. Een negatieve btw-melding die door
Nederland moet worden afgewikkeld, wordt op grond van dit
voorstel automatisch aangemerkt als een verzoek om teruggaaf.
Een niet in Nederland gevestigde ondernemer hoeft daardoor
voor die teruggaaf niet afzonderlijk een verzoek om teruggaaf te
doen.

Terugkoop woning met verkoopregulerend beding
Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling
van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning als
gevolg van een terugkoop van een natuurlijk persoon ter
uitvoering van een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere
verkrijging was opgelegd. Voor de Wet differentiatie overdrachtsbelasting was het verlaagde tarief van 2% van toepassing op de
terugkoop, waarna op de doorverkoop veelal de doorverkoopfaciliteit kon worden toegepast. De vrijstelling moet voorkomen
dat teruggekochte woningen niet aan starters worden doorverkocht. Het verkoopregulerend beding moet een zelfbewoningsplicht voor de koper omvatten. De waarde in het economisch
verkeer van de woning mag ten tijde van de eerdere verkrijging
niet hoger zijn dan de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling ten tijde van de terugverkrijging.

Aanpassingen bpm
De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van
de bpm. Voor conventionele auto's en voor plug-in hybrides
gelden aparte tarieven. Voor emissievrije auto's geldt een bpmvrijstelling tot en met 2024.
Wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's daalt, dalen de belastinginkomsten. Om dit op te vangen
worden de CO2-schijfgrenzen voor de jaren 2022 tot en met
2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35%
verhoogd. Dit geldt ook voor de CO2-grens en het tarief voor de
dieseltoeslag.
De belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot worden met
ingang van 2023 eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd.
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huurtoeslag geldt als vermogensgrens een rendementsgrondslag
in box 3 die hoger is dan € 31.340. Voor andere inkomensafhankelijke regelingen gelden geen of hogere vermogensgrenzen. Als het box 3-vermogen vanwege het alsnog
beschikbaar komen of wijzigen van fiscale gegevens wordt
bijgesteld naar een bedrag onder of boven deze grens kan dat
gevolgen hebben voor het recht op huurtoeslag. Om de huurtoeslag in een dergelijk geval te kunnen herzien, wordt de Awir
aangepast. Daarmee wordt de situatie wat betreft herziening van
tegemoetkomingen in lijn gebracht met de situatie zoals die voor
de Wet aanpassing box 3 bestond.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

Verlaging tarief verhuurderheffing
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het
kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Woningcorporaties en grotere
particuliere verhuurders worden daarvoor enigermate gecompenseerd door een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing.
De totale verlaging van de verhuurderheffing bedraagt € 180
miljoen per 1 januari 2022. Het tarief gaat van 0,527 naar 0,485%
van het belastbare bedrag.
In de wet is nu bepaald dat de bedragen van de heffingsverminderingen ieder kwartaal kunnen worden gewijzigd. Op
grond van deze bepaling kunnen de bedragen op nihil worden
gesteld als het gebruik van de heffingsverminderingen groter
blijkt dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
Voorgesteld wordt om de wijziging van bedragen, waaronder het
op nihil stellen daarvan, per maand mogelijk te maken in plaats
van per kwartaal. De kans op overschrijdingen van het budget
wordt hierdoor verkleind. Een aanpassing van de bedragen van
de heffingsvermindering moet meer dan een maand van tevoren
worden aangekondigd in verband met de rechtszekerheid voor
de aanvragers.

Reparatie Wet aanpassing box 3
De Wet aanpassing box 3 is per 1 januari 2021 in werking
getreden. Reparatiewetgeving blijkt noodzakelijk. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 wordt het partnerbegrip voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting
en een beschikking bedrag groen beleggen gelijk aan het
partnerbegrip zoals dat geldt voor het opleggen van een aanslag
inkomstenbelasting en daaraan gekoppeld een beschikking
bedrag rendementsgrondslag.
Als gevolg van de Wet aanpassing box 3 is het heffingvrije
vermogen voor box 3 verhoogd van € 31.340 naar € 50.000
per belastingplichtige. Voor de vaststelling van het recht op

De werkkostenregeling (WKR) is de regeling in de loonbelasting
voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen. Binnen
de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en
verstrekkingen aan hun werknemers geven. De vrije ruimte
bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en
1,18% over het meerdere. In het Belastingplan 2021 is de vrije
ruimte voor de eerste € 400.000 voor het kalenderjaar 2020
verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook voor het jaar 2021.
De wettelijke regeling hiervoor is in het Belastingplan 2022
opgenomen.
Uiterlijk in 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de
in verband met de overschrijding van de vrije ruimte aangegeven
eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022.

Vrijstelling TVL en TVL startende
mkb-ondernemingen
Vergoedingen die ondernemingen ontvangen als subsidie of
tegemoetkoming behoren in beginsel tot de belastbare winst.
In het Belastingplan 2021 is de TVL voor de periode tot en met
september 2020 vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. In het Belastingplan 2022 wordt dat nu geregeld voor
de verlenging van de TVL. Eerder was de vrijstelling al
toegezegd, maar dat moest nog formeel in een wet worden
geregeld.

Verrekening voorheffingen met Vpb
Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet naar aanleiding van een
arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Sofina een
beperking van de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting (Vpb) voorgesteld.
Nu kunnen belastingplichtigen elk jaar het gehele bedrag aan
ingehouden voorheffingen verrekenen met de aanslag Vpb, ook
als de voorheffingen hoger zijn dan de verschuldigde Vpb.
Met ingang van 2022 is de verrekening van voorheffingen
beperkt tot het bedrag aan te betalen Vpb voor verrekening.
Het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende
bedrag aan voorheffingen wordt voortgewenteld naar een later
jaar. Aan de voortwenteling van niet-verrekende voorheffingen
wordt geen termijn gesteld.

Smid Accountants & Belastingadviseurs
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Belastingplan 2022
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting
veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022
van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het
betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf daalt
van 37,1 naar 37,07%. De overige bedragen voor 2022 worden
voor zover van toepassing geïndexeerd. De indexatiefactor
bedraagt 1,013.
Uitzondering fiscaal partnerbegrip IACK
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Deze maatregel is niet van toepassing op collectieve beleggingsinstellingen met een gediversifieerde effectenportefeuille die
onder financieel toezicht staan. Door de integrale belastingplicht
worden omgekeerde hybride lichamen onder belastingverdragen
aangemerkt als inwoner van Nederland, waarmee deze lichamen
verdragsgerechtigd zijn en in aanmerking komen voor een woonplaatsverklaring.
De aanvang en het einde van de belastingplicht van een omgekeerd hybride lichaam wordt hetzelfde behandeld als de aanvang
en het einde van de belastingplicht van andere Vpb-plichtigen.
Dat geldt ook voor de toepassing van de dividendbelasting.
Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de fiscale behandeling
van omgekeerde hybride lichamen voor de toepassing van de
inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting op renteen royaltybetalingen geregeld.
Voorgesteld wordt om het toepassingsbereik van deze
maatregelen in de Vpb uit te breiden naar gevallen waarin de
hybridemismatch ontstaat tussen de belastingplichtige en een
gelieerde natuurlijk persoon.
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Corona Update
Einde generieke steun coronacrisis
Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om de
regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK en om een aantal fiscale maatregelen.
Garantieregelingen
Niet alle maatregelen worden gestaakt. Een aantal specifieke
maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal van 2021.
Van de financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C kan ook in het vierde kwartaal
gebruik worden gemaakt. Dat geldt ook voor het Garantiefonds
Evenementen.
Een regeling voor de nachthoreca voor het vierde kwartaal is
aangekondigd. Hoe deze eruit zal zien is nog niet bekend.
Uitstel van belastingbetaling
De bijzondere regeling voor uitstel van belastingbetaling voor
ondernemers stopt op 1 oktober 2021. Vanaf die datum dienen
ondernemers weer belasting te gaan betalen. De betaling van
belastingen waarvoor uitstel is verleend onder de bijzondere
regeling vangt aan op 1 oktober 2022. Aflossing moet in maximaal vijf jaar plaatsvinden. Dit geldt voor alle schulden van
ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling
hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer
geen verlenging voor heeft aangevraagd.

vermogenstoets uit te voeren en kunnen ondernemers met
terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een uitkering
aanvragen. Gemeenten stellen in deze periode het inkomen en
de hoogte van de uitkering per kalendermaand in plaats van per
boekjaar vast. Vanaf 1 januari 2022 geldt het Besluit bijstand
zelfstandigen weer op reguliere wijze.
Terugkeer Werktijdverkorting
De regeling werktijdverkorting is door de invoering van de NOW
buiten werking gesteld. Omdat de NOW per 1 oktober stopt,
herleeft de werktijdverkorting per die datum. Deze regeling biedt
ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een
kortdurende buitengewone omstandigheid, die niet tot het ondernemersrisico behoort.

Overige belastingmaatregelen
De mogelijkheid om een vaste onbelaste reiskostenvergoeding
te betalen ondanks een gewijzigd reispatroon loopt door tot
1 januari 2022. Dat geldt ook voor de regeling betaalpauze
hypotheken. Ook de vrijstelling voor een aantal Duitse nettouitkeringen loopt door tot het einde van het jaar. Met Duitsland
en België wordt overleg gevoerd om de bestaande afspraken
over de belastingheffing van grenswerkers tot 1 januari 2022
voort te zetten.
Beëindiging Tozo
Door de beëindiging van de Tozo moeten ondernemers voor
financiële ondersteuning vanaf 1 oktober een beroep doen op
de reguliere bijstand voor zelfstandigen. Deze regeling is tijdelijk
vereenvoudigd. Tot einde 2021 hoeven gemeenten geen

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.
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