EEN OVERZICHT VAN OPVALLENDE FISCALE EN JURIDISCHE VERANDERINGEN
IN 2022
Inkomstenbelasting
Afbouw zelfstandigenaftrek
Wanneer een ondernemer het urencriterium van 1.225 uren haalt mag hij de zelfstandigenaftrek
claimen. Het kabinet wil meer fiscale gelijkheid brengen tussen werknemers en ondernemers dus zijn
ze de zelfstandigenaftrek aan het afbouwen tot een bedrag van € 3.240, = overblijft. Elk jaar een
beetje lager. Voor 2022 is de zelfstandigenaftrek € 6.310, =.

Aftrekposten
In 2022 zijn de aftrekposten (behalve lijfrente- en arbeidsongeschiktheidspremies) aftrekbaar tegen
het maximale tarief van 40%. Dat komt door het loskoppelen van inkomsten en aftrekposten. Dus een
deel van uw inkomsten zou belast kunnen worden tegen het hoogste tarief van 49,5%, maar de
hypotheekrente zou maar tegen 40% afgetrokken worden. Als voorbeeld.

IB-tarieven inkomstenbelasting Box 2
De Box 2 tarieven blijven in 2022 op zelfde niveau als 2021 dus 26,9%.

Box 3 heffingsvrij vermogen
Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 50.000, = per belastingplichtige. Het
belastingtarief blijft 31% .

Versoepeling in het urencriterium 2021
Voor toepassing van de ondernemersaftrek en oudedagsreserve moet u voldoen aan het
urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1225 uren per jaar besteedt aan werkzaamheden voor uw
onderneming. Door de coronacrisis kunt u hier in 2021 misschien niet aan voldoen en de aftrekposten
missen.
Om dit risico te beperken, geldt een versoepeling voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag
er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.
Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Afbouw korting op de bijtelling elektrische vervoermiddelen
Dit jaar (2022) is de fiscale bijtelling voor privégebruik van elektrische vervoermiddelen op de zaak
16% en de cap gaat naar € 35.000. Met 60 maanden vast. Vorig jaar was dit 12%. De fiscale
stimulatie voor elektrische vervoermiddelen wordt steeds minder. Echter is er nog steeds subsidie te
krijgen bij het RVO. Dit zijn de SEBA, SEPP en MIA.

Scholingsaftrek wordt STAP
Per 1 januari 2022 kennen we geen scholingsaftrek in de aangifte IB meer. Dit voordeel is vervangen
door de subsidieregeling ‘Stimulans van de Arbeidsmarkt Positie’. De subsidie zou maximaal € 1.000
per persoon zijn.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Belastingplichtigen met kinderen onder de 12 jaar waarvan beiden werken en de minstverdienende
ouder minstens € 5.219 verdient, hebben recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Vooruitlopend op hervormingen van het belastingstelsel wordt deze korting in 2022 verminderd met
maximaal € 318.

Personenvennootschappen
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen
Personenvennootschappen zijn de VOF, de CV en de maatschap. Regelgeving over
personenvennootschappen staat in het Burgerlijk Wetboek. Deze regels stammen uit 1838 en zijn toe
aan vernieuwing. Ingangsdatum voor de wijzigingen was beoogd op 1 januari 2021, maar het
wetsvoorstel lijkt nog niet definitief. Het zit er wel aan te komen, dus bereid u voor. Eventueel moeten
overeenkomsten tussen vennoten of maten worden aangepast.

Het UBO-register
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. De overheid wil weten welke natuurlijke personen er
uiteindelijk profiteren van de winsten en vermogens van bedrijven.
Het ubo-register kan gevonden worden op de KvK website en kan daar worden ingevuld. De
inlogcode is de DIGID-code. U moet dat zelf doen.
Wie moeten zich daar registeren?
- Niet beursgenoteerde bv en nv
- Stichtingen
- Verenigingen
- Personenvennootschappen
- Coöperaties
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
Wie hoeven niet? Eenmanszaken, Vve’s, kerkgenootschappen en niet in Nederland opgerichte
entiteiten. Alle landen in de EU gaan hun eigen UBO-register opzetten.
Uw registratie moet gedaan zijn voor 27 maart 2022.

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Het VPB-tarief heeft zijn laagste stand bereikt van 15%. In 2022 gaat men de eerste schijf verruimen
naar € 395.000, de winst daarboven wordt belast tegen 25%.

Verliescompensatie
Na jaren van trapsgewijs inperken van de verliescompensatie wordt per 2022 de huidige stand van het
verlies onbeperkt aftrekbaar richting de toekomst. De carry-back blijft wel nog 1 jaar.

Kort nieuws
Het gebruikelijk loon van de DGA is voor 2022 nu € 48.000.
De DGA mag nu ook gebruik maken van de WAZO.
De bpm-vrijstelling voor bestelauto’s voor ondernemers wordt afgebouwd.
Regels tegen schijnzelfstandigheid worden opnieuw uitgesteld.
Alleen in 2022 krijgen ween compensatie van de hoge energieprijzen. De energiebelasting gaat op
drie soorten tarieven omlaag.
Vennootschappen hebben steeds vaker eHerkenning nodig om in te loggen op diverse sites, zoals de
belastingdienst en het RVO. Eenmanszaken hoeven dat niet, zij blijven gebruik maken van DigiD.
De verruimde vrijstelling schenking voor aanschaf eigen woning wordt in 2024 afgeschaft.
De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft.
In 2030 zouden we Motorrijtuigenbelasting gaan betalen op basis van gereden kilometers.

Ontwikkelingen
Het kabinet stuurt aan op een hervorming van het belastingstelsel. Zij wil vereenvoudiging doorvoeren.
Dit is al vastgelegd in het regeerakkoord. Kortingen en toeslagen zouden moeten verdwijnen en
gecompenseerd worden in tarieven, bijslagen en vrije voeten. We gaan dit de komende tijd
nauwlettend volgen.

Eigen woning naar box 3?
Het nieuwe kabinet mag zich buigen over de trend in de vakbladen om de eigen woning uit box 1 te
halen en in box 3 te plaatsten. Het zou daar een heffingsvrije voet krijgen, enzovoort. We wachten het
af.

Hervorming van box 3?
De trend is om terug te keren naar het werkelijk rendement van vermogen in box 3. Dit zou niet eerder
dan 2025 worden. In de pijplijn zit een heffingsvrij vermogen van € 80.000 voor 2023 en de
afschaffing van het belastingvoordeel voor verhuurders van tweede woningen.

Deze lijst van veranderingen in de fiscaliteiten (en juridische) is een door ons gemaakte
selectie. Ik verwijs u naar het internet en andere media als u meer wilt weten over het een of
ander. U mag mij altijd bellen om te bespreken wat de veranderingen voor u betekenen.
Kijkt u voor veel meer fiscale veranderingen op de volgende sites:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/belastingplanfiscale-veranderingen-2021
of
https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen/
of
Bekijk de extra bijlagen in deze mail.

