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CORONA UPDATE

Coronasteun eerste kwartaal

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat 
de huidige coronamaatregelen in ieder 
geval tot 14 januari 2022 gelden. Om 
die reden worden diverse 
steunmaatregelen verlengd tot en met 
het eerste kwartaal van 2022.

Werkgevers
De loonkostensubsidie NOW-6 geldt 
voor de maanden januari, februari en 
maart 2022. Deze regeling zal 
vergelijkbaar zijn met de huidige NOW-5. 
Om in aanmerking te komen voor 
subsidie moet een werkgever ten minste 
20% omzetverlies hebben. Het 
vergoedingspercentage bedraagt 85. Bij 
90-100% omzetverlies wordt 76,5% van 
de loonsom vergoed. De volledige 
voorwaarden voor de NOW-6 worden 
later in januari bekend gemaakt.

Zelfstandigen
Er komt geen extra steunmaatregel voor 
zelfstandigen. Wel blijft de versoepeling 
van de Bijzondere bijstand voor 
zelfstandigen van kracht. Dat betekent 
dat er geen vermogenstoets wordt 
gehanteerd en dat de bijstand met 
terugwerkende kracht kan worden 
aangevraagd.

Vaste lasten
De voorwaarden van de TVL zullen in 
het eerste kwartaal van 2022 gelijk zijn 
aan die van de huidige TVL. Om in 
aanmerking te komen voor de TVL moet 
een ondernemer meer dan 30% 
omzetverlies lijden. De maximale 
subsidie bedraagt 100% van de vaste 
lasten, die worden berekend aan de 
hand van een sectorafhankelijk 
percentage van de omzet. De subsidie 
bedraagt maximaal € 550.000 voor het 
mkb en € 600.000 voor grote 
ondernemingen. De regeling Ongedekte 
Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK) 
geldt zonder wijzigingen ten opzichte 
van de huidige versie in het eerste 
kwartaal van 2022.

Belastingmaatregelen
In januari beslist het kabinet of 

verlenging van de bijzondere regeling 
voor uitstel van belastingbetaling na 
31 januari 2022 nodig is. De afspraken 
met België en Duitsland over de 
belastingheffing van grenswerkers 
gelden tot en met 31 maart 2022. Het 
doorbetalen van de onbelaste 
reiskostenvergoeding bij een gewijzigd 
reispatroon en de regeling betaalpauze 
voor hypotheken eindigen per 
31 december 2021.

Evenementen
De garantieregeling voor evenementen 
(TRSEC) en de Aanvullende 
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 
zijn verlengd tot en met het derde 
kwartaal van 2022. Deze regelingen 
treden in werking als een evenement in 
deze periode door de Rijksoverheid 
wordt verboden. In het eerste kwartaal 
van 2022 bedraagt de subsidie 90% en 
in het tweede en derde kwartaal 80% 
van de kosten. De voorwaarden voor 
deze regelingen worden begin 2022 
bekendgemaakt.

Coronafinancieringsregelingen
De coronafinancieringsregelingen KKC, 
GO-C, BMKB-C, BL-C en de 
Qredits-overbruggingsfaciliteiten gelden 
ook in het eerste halfjaar van 2022.

Culturele en creatieve sector
Er komt een specifiek steunpakket voor 
de culturele sector voor de maand 
januari 2022. De leenfaciliteit bij Cultuur 
+ Ondernemen geldt tot en met het 
tweede kwartaal van 2022.

Sport
Voor de amateursport gelden de eerdere 
compensatieregelingen TASO en TVS 
voor de vaste lasten en de huurkosten 
tot en met januari 2022. Ook de 
compensatieregeling SPUK IJZ voor 

zwembaden en ijsbanen is verlengd tot 
en met januari 2022.

Vaststelling TVL 2e kwartaal

De uiterste datum voor het indienen van 
een vaststellingsverzoek voor de TVL 
over het tweede kwartaal van 2021 is 
verschoven van 11 januari naar 
8 maart 2022. In het verzoek moeten 
ondernemers de werkelijke omzet over 
de periode april tot en met juni 2021 
doorgeven aan de RVO.nl.

In veel gevallen is het formulier voor het 
vaststellingsverzoek al ingevuld en hoeft 
de ondernemer alleen nog akkoord te 
geven. Als de aangevraagde subsidie 
€ 125.000 of meer bedraagt, moet een 
accountantsproduct worden 
meegestuurd bij het indienen van het 
verzoek. Het accountantsproduct is te 
vinden op de website van de 
Nederlandse beroepsorganisatie van 
accountants (NBA).

TVL 4e kwartaal goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de TVL 
voor het vierde kwartaal van 2021 
goedgekeurd. Ondernemers die in deze 
periode minimaal 20% omzetverlies 
lijden, kunnen vanaf 20 december een 
aanvraag voor de TVL indienen op de 
website van de RVO.nl.

De aanvraagperiode loopt tot en met 
vrijdag 28 januari 2022. Het maximale 
subsidiebedrag over het vierde kwartaal 
voor het mkb bedraagt € 550.000. Voor 
grote ondernemingen ligt het maximum 
op € 600.000. De staatssteungrens voor 
2021 is verhoogd van € 1,8 miljoen naar 
€ 2,3 miljoen.

INKOMSTENBELASTING

Box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 
worden al jaren procedures gevoerd. Het 
aantal ingediende bezwaarschriften is 
jaarlijks dermate groot, dat de 
staatssecretaris van Financiën de 
bezwaren aanmerkt als massaal 
bezwaar. Over de rechtsvragen van de 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

de winstreserves van een vennootschap 
zoveel mogelijk zeker te stellen wanneer 
een vennootschap Nederland verlaat. 
Dat gebeurt door het opleggen van een 
aanslag dividendbelasting aan een in 
Nederland gevestigde vennootschap die 
vertrekt naar een kwalificerende staat. 
Deze vennootschap wordt geacht voor 
de zetelverplaatsing al haar 
winstreserves te hebben uitgekeerd, 
voor zover deze meer bedragen dan 
€ 50 miljoen. 

Op het wetsvoorstel is veel kritiek 
gekomen. Die kritiek is aanleiding 
geweest om het wetsvoorstel nog eens 
grondig te bezien. De belangrijkste 
aanpassingen zijn:
• De exit-heffing dividendbelasting zal 

alleen worden geheven van beleggers 
in non-EU/EER-staten, waarmee 
Nederland geen belastingverdrag heeft 
gesloten. Voor andere beleggers geldt 
een inhoudingsvrijstelling. De 
vennootschap moet binnen een maand 
na vertrek aan de Belastingdienst een 
verklaring verstrekken waaruit blijkt in 
hoeverre aan de voorgestelde 
inhoudingsvrijstelling is voldaan. 

• De exit-heffing dividendbelasting is 
verschuldigd als een vennootschap 
vertrekt naar een non-EU/EER-staat, 
die geen dividendbelasting kent of die 
een step-up geeft bij binnenkomst. 
Hierdoor wordt strijd met de 
Europeesrechtelijke vrijheid van 
vestiging vermeden. 

• In plaats van door middel van een 
conserverende naheffingsaanslag wordt 
de voorgestelde exit-heffing 
dividendbelasting via een reguliere 
aanslag geheven, zonder de 

mogelijkheid van uitstel van betaling of 
kwijtschelding. De vennootschap is op 
grond van de bestaande wet op de 
dividendbelasting bevoegd de 
verschuldigde dividendbelasting over 
het exit-dividend te verhalen op de 
aandeelhouder. 

• Er wordt een aanvullende maatregel 
voorgesteld waardoor een naar vreemd 
recht opgerichte vennootschap onder 
omstandigheden voor fiscale 
doeleinden nog tien jaar na de 
verplaatsing van de werkelijke leiding in 
Nederland wordt geacht te zijn 
gevestigd. Dit is een variant op de 
vestigingsplaatsfictie voor naar 
Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen. 

• De terugwerkende kracht van het 
wetsvoorstel wordt beperkt tot 
woensdag 8 december 2021, 09.00 uur. 

De voorgestelde inhoudingsvrijstelling 
voor bepaalde portfolio-aandeelhouders 
moet het risico beperken dat de 
exit-heffing door de rechter in strijd wordt 
geacht met door Nederland gesloten 
belastingverdragen.

OMZETBELASTING

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft 
een nieuwe versie van het besluit over 
de btw-heffing en de toepassing van de 
KOR bij zonnepanelen gepubliceerd. De 
vorige versie van dit besluit dateert van 
december 2020. Het besluit bevat een 
goedkeuring voor particuliere 
zonnepaneelhouders die de 
kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat 
de KOR met ingang van 1 januari 
volgend op het jaar van aanschaf kan 
worden toegepast, ook als de 
aanmelding voor de regeling plaatsvindt 
in de laatste vier weken van het 
kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders 
melden zich bij de Belastingdienst aan 

als ondernemer met behulp van het 
formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. 
Op dat formulier kan worden 
aangegeven of de zonnepaneelhouder 
de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het 
jaar van aanschaf bij de Belastingdienst 
zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een 
arrest gewezen over de reikwijdte van 
de aftrek van omzetbelasting voor 
exploitanten van zonnepanelen. De 
gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest 
bestaat geen recht op aftrek van de 
omzetbelasting die drukt op uitgaven, 
die niet gerelateerd zijn aan de levering 
van stroom aan het energiebedrijf.

TOESLAGEN

Vermogensgrenzen zorgtoeslag

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen 
inkomens- maar ook 
vermogensafhankelijk. Boven een 
bepaald vermogen vervalt het recht op 
zorgtoeslag. Bepalend is de 
rendementsgrondslag van box 3 van de 
inkomstenbelasting. De minister van 
VWS heeft de bedragen voor 2022 
vastgesteld. Voor een alleenstaande 
geldt een maximum voor de 
rendementsgrondslag van € 120.020. In 
2021 gold een maximum van € 118.479. 
Voor partners geldt als maximum een 
gezamenlijke rendementsgrondslag van 
€ 151.767 in 2022. In 2021 gold een 
maximum van € 149.819.
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gehanteerd en dat de bijstand met 
terugwerkende kracht kan worden 
aangevraagd.

Vaste lasten
De voorwaarden van de TVL zullen in 
het eerste kwartaal van 2022 gelijk zijn 
aan die van de huidige TVL. Om in 
aanmerking te komen voor de TVL moet 
een ondernemer meer dan 30% 
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gelden tot en met 31 maart 2022. Het 
doorbetalen van de onbelaste 
reiskostenvergoeding bij een gewijzigd 
reispatroon en de regeling betaalpauze 
voor hypotheken eindigen per 
31 december 2021.

Evenementen
De garantieregeling voor evenementen 
(TRSEC) en de Aanvullende 
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 
zijn verlengd tot en met het derde 
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wordt verboden. In het eerste kwartaal 
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verschoven van 11 januari naar 
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vaststellingsverzoek al ingevuld en hoeft 
de ondernemer alleen nog akkoord te 
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€ 125.000 of meer bedraagt, moet een 
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meegestuurd bij het indienen van het 
verzoek. Het accountantsproduct is te 
vinden op de website van de 
Nederlandse beroepsorganisatie van 
accountants (NBA).

TVL 4e kwartaal goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de TVL 
voor het vierde kwartaal van 2021 
goedgekeurd. Ondernemers die in deze 
periode minimaal 20% omzetverlies 
lijden, kunnen vanaf 20 december een 
aanvraag voor de TVL indienen op de 
website van de RVO.nl.

De aanvraagperiode loopt tot en met 
vrijdag 28 januari 2022. Het maximale 
subsidiebedrag over het vierde kwartaal 
voor het mkb bedraagt € 550.000. Voor 
grote ondernemingen ligt het maximum 
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€ 2,3 miljoen.

INKOMSTENBELASTING

Box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 
worden al jaren procedures gevoerd. Het 
aantal ingediende bezwaarschriften is 
jaarlijks dermate groot, dat de 
staatssecretaris van Financiën de 
bezwaren aanmerkt als massaal 
bezwaar. Over de rechtsvragen van de 
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de winstreserves van een vennootschap 
zoveel mogelijk zeker te stellen wanneer 
een vennootschap Nederland verlaat. 
Dat gebeurt door het opleggen van een 
aanslag dividendbelasting aan een in 
Nederland gevestigde vennootschap die 
vertrekt naar een kwalificerende staat. 
Deze vennootschap wordt geacht voor 
de zetelverplaatsing al haar 
winstreserves te hebben uitgekeerd, 
voor zover deze meer bedragen dan 
€ 50 miljoen. 

Op het wetsvoorstel is veel kritiek 
gekomen. Die kritiek is aanleiding 
geweest om het wetsvoorstel nog eens 
grondig te bezien. De belangrijkste 
aanpassingen zijn:
• De exit-heffing dividendbelasting zal 

alleen worden geheven van beleggers 
in non-EU/EER-staten, waarmee 
Nederland geen belastingverdrag heeft 
gesloten. Voor andere beleggers geldt 
een inhoudingsvrijstelling. De 
vennootschap moet binnen een maand 
na vertrek aan de Belastingdienst een 
verklaring verstrekken waaruit blijkt in 
hoeverre aan de voorgestelde 
inhoudingsvrijstelling is voldaan. 

• De exit-heffing dividendbelasting is 
verschuldigd als een vennootschap 
vertrekt naar een non-EU/EER-staat, 
die geen dividendbelasting kent of die 
een step-up geeft bij binnenkomst. 
Hierdoor wordt strijd met de 
Europeesrechtelijke vrijheid van 
vestiging vermeden. 

• In plaats van door middel van een 
conserverende naheffingsaanslag wordt 
de voorgestelde exit-heffing 
dividendbelasting via een reguliere 
aanslag geheven, zonder de 

mogelijkheid van uitstel van betaling of 
kwijtschelding. De vennootschap is op 
grond van de bestaande wet op de 
dividendbelasting bevoegd de 
verschuldigde dividendbelasting over 
het exit-dividend te verhalen op de 
aandeelhouder. 

• Er wordt een aanvullende maatregel 
voorgesteld waardoor een naar vreemd 
recht opgerichte vennootschap onder 
omstandigheden voor fiscale 
doeleinden nog tien jaar na de 
verplaatsing van de werkelijke leiding in 
Nederland wordt geacht te zijn 
gevestigd. Dit is een variant op de 
vestigingsplaatsfictie voor naar 
Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen. 

• De terugwerkende kracht van het 
wetsvoorstel wordt beperkt tot 
woensdag 8 december 2021, 09.00 uur. 

De voorgestelde inhoudingsvrijstelling 
voor bepaalde portfolio-aandeelhouders 
moet het risico beperken dat de 
exit-heffing door de rechter in strijd wordt 
geacht met door Nederland gesloten 
belastingverdragen.

OMZETBELASTING

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft 
een nieuwe versie van het besluit over 
de btw-heffing en de toepassing van de 
KOR bij zonnepanelen gepubliceerd. De 
vorige versie van dit besluit dateert van 
december 2020. Het besluit bevat een 
goedkeuring voor particuliere 
zonnepaneelhouders die de 
kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat 
de KOR met ingang van 1 januari 
volgend op het jaar van aanschaf kan 
worden toegepast, ook als de 
aanmelding voor de regeling plaatsvindt 
in de laatste vier weken van het 
kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders 
melden zich bij de Belastingdienst aan 

als ondernemer met behulp van het 
formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. 
Op dat formulier kan worden 
aangegeven of de zonnepaneelhouder 
de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het 
jaar van aanschaf bij de Belastingdienst 
zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een 
arrest gewezen over de reikwijdte van 
de aftrek van omzetbelasting voor 
exploitanten van zonnepanelen. De 
gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest 
bestaat geen recht op aftrek van de 
omzetbelasting die drukt op uitgaven, 
die niet gerelateerd zijn aan de levering 
van stroom aan het energiebedrijf.

TOESLAGEN

Vermogensgrenzen zorgtoeslag

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen 
inkomens- maar ook 
vermogensafhankelijk. Boven een 
bepaald vermogen vervalt het recht op 
zorgtoeslag. Bepalend is de 
rendementsgrondslag van box 3 van de 
inkomstenbelasting. De minister van 
VWS heeft de bedragen voor 2022 
vastgesteld. Voor een alleenstaande 
geldt een maximum voor de 
rendementsgrondslag van € 120.020. In 
2021 gold een maximum van € 118.479. 
Voor partners geldt als maximum een 
gezamenlijke rendementsgrondslag van 
€ 151.767 in 2022. In 2021 gold een 
maximum van € 149.819.
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massaalbezwaarprocedure worden 
enkele procedures gevoerd. De 
uitkomsten daarvan gelden voor alle 
bezwaarschriften die onder het massaal 
bezwaar vallen. De Hoge Raad heeft in 
een van deze procedures geoordeeld 
dat de belastingheffing in box 3 volgens 
het huidige systeem niet door de beugel 
kan.

Het systeem van belastingheffing in box 
3 van de inkomstenbelasting ging in de 
jaren 2001 tot en met 2016 uit van een 
vast rendement over het vermogen van 
4%. De wetgever meende dat dit 
rendement voor een vermogensbezitter 
haalbaar was.

Met ingang van 2017 geldt een ander 
systeem, omdat inmiddels was gebleken 
dat het veronderstelde rendement van 
4% niet zonder meer haalbaar was. In 
de nieuwe systematiek worden voor 
spaargeld en voor het overige vermogen 
jaarlijks gemiddelde rendementscijfer 
vastgesteld. Deze gemiddelde 
rendementen zijn gebaseerd op 
gegevens van voorgaande jaren.

De wet gaat uit van een bepaalde 
verdeling van het vermogen over 
spaargeld en andere beleggingen, 
afhankelijk van de omvang van het totale 
vermogen in box 3. De wet kent drie 
verschillende vermogensmixen. Kleine 
vermogens worden verondersteld voor 
2/3 te bestaan uit spaargeld en voor 1/3 
uit overig vermogen. In de tweede 
vermogensschijf veronderstelt de 
wetgever dat het spaardeel 21% 
bedraagt en het overige vermogen 79%. 
Voor de derde vermogensschijf is de 
verdeling 100% overig vermogen en 0% 
spaargeld.

De procedure bij de Hoge Raad betrof 

een belastingplichtige met een in de 
jaren 2017 en 2018 van de wettelijke 
verdeling sterk afwijkende 
vermogensmix. Het merendeel van het 
vermogen bestond uit spaargeld, waar 
de wet uitgaat van hoofdzakelijk 
beleggingen. De geheven belasting in 
box 3 overschreed het behaalde 
rendement ruimschoots. Volgens de 
Hoge Raad is de wettelijke 
vermogensmix in strijd met het recht op 
ongestoord bezit van eigendom en met 
het gelijkheidsbeginsel. De wettelijke 
regeling houdt geen rekening met de 
eigen keuze van een belastingplichtige 
voor de belegging van zijn vermogen. 
De Hoge Raad heeft zelf voorzien in het 
geconstateerde rechtstekort. 
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad dat 
heeft gedaan door de werkelijk behaalde 
rendementen op sparen en beleggen 
van de individuele belastingplichtige in 
de heffing te betrekken. Uitgaan van de 
werkelijke vermogensverdeling en de 
door de wetgever vastgestelde 
rendementen zou ook een mogelijkheid 
zijn geweest.

Voor wie niet tijdig bezwaar heeft 
gemaakt tegen de aan hem opgelegde 
aanslagen inkomstenbelasting in box 3 
over de jaren 2017 en 2018 kan wellicht 
via een verzoek om ambtshalve 
vermindering zijn voordeel doen met 
deze uitspraak.

Tarieven en heffingskortingen

De tarieven in box 1 van de 
inkomstenbelasting en voor de 
loonbelasting zijn in 2022 als volgt.

Inkomen              tot AOW  vanaf AOW
in €                         leeftijd         leeftijd
t/m 35.472               37,07%       19,07%
35.473 t/m 68.398   37,07%       37,07%
meer dan 68.399     49,50%       49,50%

Voor mensen, die geboren zijn voor 
1 januari 1946, geldt een hogere grens 
van de tweede schijf van € 36.409.

Het tarief in de eerste schijf bevat een 
premiecomponent. Tot de AOW-leeftijd 
bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw 
en 9,65% Wlz. Bij het bereiken van de 
AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. In 

2022 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar 
en zeven maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt 
maximaal € 2.888 en wordt boven een 
inkomen uit werk en woning van 
€ 21.316 afgebouwd tot nihil. De afbouw 
bedraagt 6,007% van het inkomen 
boven € 21.316. Voor mensen, die de 
AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt 
de algemene heffingskorting maximaal 
€ 1.494 en bedraagt de afbouw 3,106%. 
Vanaf een inkomen van € 68.399 is de 
algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal 
€ 4.260 voor mensen die jonger zijn dan 
de AOW-leeftijd. Voor mensen die de 
AOW-leeftijd hebben bereikt bedraagt de 
arbeidskorting maximaal € 2.204. De 
arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil 
vanaf een arbeidsinkomen van 
€ 36.650. De afbouw bedraagt 5,86% 
van het arbeidsinkomen boven 
€ 36.649. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,03%. De 
arbeidskorting bedraagt nihil bij een 
inkomen vanaf € 109.346.

De inkomensafhankelijke 
combinatiekorting kent in 2022 geen 
basisbedrag. De korting loopt op bij een 
hoger arbeidsinkomen dan € 5.219 met 
11,45% van het meerdere inkomen tot 
een maximum van € 2.534 bij een 
inkomen van € 27.350 of hoger. Voor 
AOW-gerechtigden bedraagt de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting 
maximaal € 1.452.

De ouderenkorting geldt voor 
AOW-gerechtigden. De ouderenkorting 
bedraagt € 1.726 tot een inkomen van 
€ 38.464. Boven dat inkomen daalt de 
ouderenkorting met 15% van het 

vastgesteld. Het maximumpremieloon 
bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. 
In 2021 was dat € 58.311.

                             2022       2021
AOW                 17,90%   17,90%
Anw                     0,10%    0,10%
Awf - laag            2,70%    2,70%*
Awf - hoog           7,70%    7,70%**
Ufo                       0,68%    0,68%
Aof - hoog            7,05%    7,03%
Aof - laag             5,49%      n.v.t.
Kinderopvang      0,50%    0,50%

*   Exclusief tijdelijke verlaging per 
    1 augustus 2021
** In verband met coronacrisis buiten 
    toepassing gelaten

CIVIEL RECHT

Geen opschorting UBO-regels

De stichting Privacy First heeft de 
Nederlandse staat voor de rechter 
gedaagd vanwege de invoering van het 
UBO-register. Het UBO-register is het 
gevolg van de implementatie van de 
vierde en vijfde Europese 
anti-witwasrichtlijn in Nederlandse 
wetgeving.

Een UBO is de ultimate beneficial owner 
of de uiteindelijk begunstigde van een 
juridische entiteit. Van de UBO's van in 
Nederland gevestigde vennootschappen 
en andere juridische entiteiten worden 
de volgende gegevens opgenomen in 
het Handelsregister:
• het burgerservicenummer;
• een fiscaal identificatienummer van een 

ander land; 
• de naam, de geboortemaand en het 

geboortejaar, de woonplaats en de 
nationaliteit; 

• de geboortedag, de geboorteplaats, het 
geboorteland en het woonadres; 

• de aard van het door de uiteindelijk 
belanghebbenden gehouden 
economisch belang en de omvang van 
dit belang, aangeduid in bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen 
klassen. 

De naam, geboortemaand en -jaar, de 
woonplaats en nationaliteit van een 

UBO, alsmede de aard en omvang van 
zijn belang kunnen door iedereen, die 
dat wil, worden ingezien. Andere 
gegevens zijn niet voor het publiek 
toegankelijk, maar wel voor de financiële 
inlichtingeneenheid of een andere 
bevoegde autoriteit.

Privacy First heeft gevorderd dat de 
verplichting om gegevens over de UBO 
aan te leveren en het recht van eenieder 
om gegevens over de UBO in te zien 
buiten werking wordt gesteld of in ieder 
geval wordt geschorst. Volgens de 
stichting zijn deze bepalingen in strijd 
met het Handvest van de grondrechten 
van de EU, de EU-beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit en de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De 
voorzieningenrechter heeft de vordering 
afgewezen op de grond dat toewijzing 
ertoe zou leiden dat de Staat niet 
voldoet aan zijn verplichting tot het 
inrichten van een nationaal openbaar 
UBO-register. De Nederlandse rechter 
kan de nationale wetgeving ter 
implementatie van een Europese richtlijn 
niet buiten werking stellen zonder dat 
het Hof van Justitie EU de ongeldigheid 
van die richtlijn heeft vastgesteld.

Wel heeft de nationale rechter de ruimte 
om de tenuitvoerlegging van 
EU-regelgeving op te schorten in 
afwachting van een oordeel van het Hof 
van Justitie EU over de geldigheid van 
die regelgeving. Dat kan alleen als de 
zaak spoedeisend is en voor de 
verzoeker onherstelbare en ernstige 
schade dreigt. Die schade voor UBO's is 
volgens de rechter door Privacy First niet 
aangetoond.

In hoger beroep heeft Hof Den Haag het 
vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 

Het hof voelt zich, als niet zijnde de 
hoogste nationale rechter en oordelend 
in kort geding, niet verplicht om 
prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie EU te stellen.

SUBSIDIES

Subsidie elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de 
Subsidieregeling elektrische 
personenauto's particulieren (SEPP) 
aangepast. Op grond van de SEPP kan 
subsidie worden verkregen voor de 
aanschaf of lease van een nieuwe of 
een gebruikte elektrische personenauto, 
zolang het subsidieplafond niet is 
bereikt. De subsidiebedragen voor 
nieuwe auto's zijn verlaagd. Dat hangt 
samen met de toename van het aanbod 
en de snellere prijsdaling dan waarmee 
rekening was gehouden. Om meer 
particulieren de kans te geven over te 
stappen naar een elektrische auto is het 
budget voor de SEPP voor de komende 
jaren verhoogd.

De subsidiebedragen voor nieuwe 
elektrische auto's zijn als volgt:

Jaar        Nieuw          Oud
2022       € 3.350         € 3.700
2023       € 2.950         € 3.350
2024       € 2.550         € 2.950

De voorwaarde, dat de aanvraag van de 
subsidie binnen 60 dagen na de datum 
van ondertekening van de lease- of 
koopovereenkomst moet worden 
ingediend, is vervallen. Vanwege de 
jaarlijkse subsidieplafonds en de 
afhandeling op volgorde van 
binnenkomst is er voldoende prikkel om 
de subsidieaanvraag snel in te dienen.

DIVIDENDBELASTING

Wijziging voorstel exitheffing

Het initiatiefwetsvoorstel voor een 
exitheffing dividendbelasting van Groen 
Links is voor de vierde keer gewijzigd. 
Doel van het wetsvoorstel is de 
Nederlandse dividendbelastingclaim op 
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meerdere tot nihil bij een inkomen van 
€ 49.971.

De jonggehandicaptenkorting 
bedraagt € 771.

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve 
voor een ondernemer bedraagt in 2022 
9,44% van de winst, maar maximaal 
€ 9.632. De toevoeging wordt 
verminderd met ten laste van de winst 
gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het 
urencriterium als hij op jaarbasis ten 
minste 1.225 uur en de helft van zijn 
arbeidstijd aan zijn onderneming 
besteedt. Door te voldoen aan het 
urencriterium heeft de ondernemer recht 
op ondernemersaftrek. Deze omvat:
• de zelfstandigenaftrek;
• de aftrek voor S&O-werk;
• de meewerkaftrek;
• de stakingsaftrek; en
• de startersaftrek arbeidsongeschikten.

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar 
€ 6.310. Voor startende ondernemers 
geldt een extra zelfstandigenaftrek van 
€ 2.123. De aftrek voor S&O-werk 
bedraagt in 2022 € 13.360. Wie in een 
van de vijf voorafgaande kalenderjaren 
geen ondernemer was en in deze 
periode niet meer dan tweemaal de 
S&O-aftrek heeft toegepast, heeft recht 
op een verhoogde aftrek S&O-werk. De 
verhoging bedraagt € 6.684. De overige 
bedragen van de ondernemersaftrek zijn 
niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in 
de hoogste inkomensschijf vindt plaats 
tegen een gereduceerd tarief van 40% in 
plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een 
deels zakelijk, deels privé karakter. Voor 
gemengde kosten geldt een beperking 
van de mate waarin zij in aftrek komen 
op de winst. De volgende kosten zijn 
voor 80% aftrekbaar:
• kosten van voedsel, drank en 

genotmiddelen; 
• kosten van representatie, inclusief 

recepties, feestelijke bijeenkomsten en 
vermaak; en 

• kosten van congressen, seminars, 
symposia, excursies, studiereizen en 
dergelijke. 

De ondernemer kan er voor kiezen 20% 
van de werkelijke gemengde kosten niet 
in aftrek te brengen. Als alternatief kan 
de ondernemer de kosten volledig in 
aftrek brengen en de winst verhogen 
met een vast bedrag van € 4.800.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor 
ondernemers is niet gewijzigd en 
bedraagt 14% van de winst.

LOONBELASTING

Wijzigingen loonbelasting 2022

In de loonbelasting zijn per 1 januari 
2022 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, 
die zij ook privé mogen gebruiken, 
worden geconfronteerd met een bijtelling 
bij hun salaris. De bijtelling is een 
percentage van de cataloguswaarde van 
de auto inclusief omzetbelasting. 
Bepalend voor de hoogte van het 
percentage van de bijtelling zijn de 
CO2-uitstoot en de datum van eerste 
toelating op de weg van de auto. Voor in 
2022 nieuw toegelaten auto's zonder 
CO2-uitstoot geldt een verlaagde 
bijtelling van 16% over de eerste 
€ 35.000. Voor zover de catalogusprijs 
hoger is dan € 35.000 geldt de reguliere 
bijtelling van 22%. In alle andere 
gevallen bedraagt de bijtelling 22%. 
Voor waterstofauto's en zonnecelauto's 
met een nihiluitstoot geldt de verlaagde 
bijtelling voor de gehele catalogusprijs.

Auto's van voor 2017, waarvoor een 
verlaagd bijtellingspercentage gold, 
vallen na de periode van 60 maanden 
onder de destijds geldende 
standaardbijtelling van 25% en niet 
onder het huidige algemene percentage 
van 22.

30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige 
werknemers met een bijzondere 
deskundigheid geldt onder bepaalde 
voorwaarden een belastingvrije 
vergoeding van 30% van de totale bruto 
beloning. Om aan te tonen dat een 
werknemer beschikt over een specifieke 
deskundigheid die op de Nederlandse 
arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig 
is, geldt een salarisnorm. Voor 2022 is 
het normbedrag vastgesteld op 
€ 39.467. Voor werknemers die jonger 
zijn dan 30 jaar en beschikken over een 
afgeronde masteropleiding geldt een 
verlaagde salarisnorm van € 30.001.

De 30%-regeling kent een maximale 
looptijd van vijf jaar.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling kent als 
uitgangspunt dat alle vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers loon 
vormen. Dat geldt ook als de kosten 
voor 100% zakelijk zijn. De werkgever 
heeft de mogelijkheid om vergoedingen 
en verstrekkingen aan te wijzen die 
binnen een bepaald budget belastingvrij 
vergoed kunnen worden. Dat budget, de 
vrije ruimte, bedraagt 1,7% over de 
eerste € 400.000 en 1,18% over het 
meerdere van de fiscale loonsom van de 
onderneming. Overschrijden de kosten 
het beschikbare budget, dan is het 
meerdere belast loon. Dat meerdere 
wordt betrokken in de eindheffing tegen 
een tarief van 80%. Eindheffing wil 

zeggen dat de loonheffing voor rekening 
van de werkgever komt en niet wordt 
doorbelast aan de werknemer. De 
eindheffing leidt tot een kostenverhoging 
voor de werkgever. Deze verhoging 
komt in mindering op de winst van de 
werkgever.

Nieuw voor 2022 is een gerichte 
vrijstelling voor de vergoeding van 
thuiswerkkosten van € 2 per dag. Een 
vaste vergoeding voor thuiswerken mag 
worden gebaseerd op 214 werkdagen 
mits de werknemer op ten minste 128 
dagen thuis werkt.

Gebruikelijk loon 
aanmerkelijkbelanghouders
Het loon van een werknemer, die een 
aanmerkelijk belang heeft in de 
rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet 
in 2022 ten minste € 48.000 per jaar 
bedragen of gelijk zijn aan het loon dat 
werknemers zonder een aanmerkelijk 
belang zouden verdienen in een 
vergelijkbare functie. Vaak betreft het 
een directeur-grootaandeelhouder (dga). 
Wanneer het gebruikelijk loon voor een 
vergelijkbare functie hoger is, kan de 
Belastingdienst het loon corrigeren tot 
het niet meer dan 25% afwijkt van wat 
gebruikelijk is. Wat een gebruikelijk loon 
is, kan worden bepaald aan de hand van 
het loon van concrete andere 
werknemers in de meest vergelijkbare 
dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van 
het gebruikelijk loon speelt ook het loon 
van de overige werknemers een rol.

ONDERNEMINGSWINST

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is 
bedoeld om investeringen door 
ondernemers in bedrijfsmiddelen te 
bevorderen. Er zijn drie vormen van 
investeringsaftrek:
• kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

(KIA); 
• energie-investeringsaftrek (EIA); en
• milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen 
kan KIA worden genoten indien het 

totale investeringsbedrag in 2022 ligt 
tussen € 2.400 en € 332.994. Er geldt 
een minimumbedrag per bedrijfsmiddel 
van € 450. Vanaf een 
investeringsbedrag van € 2.400 
bedraagt de investeringsaftrek 28% van 
het investeringsbedrag. De maximale 
KIA bedraagt € 16.784. Dit bedrag 
wordt bereikt bij een investeringsbedrag 
tussen € 59.939 en € 110.998. Bij een 
hoger investeringsbedrag dan 
€ 110.998 daalt de KIA met 7,56% van 
het meerdere, totdat deze nihil bedraagt 
bij een investeringsbedrag van 
€ 332.994.

EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen 
in energiebesparende bedrijfsmiddelen 
bedraagt in 2022 45,5% van het 
investeringsbedrag. De lijst met 
bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor EIA is aangepast. Het 
maximale investeringsbedrag waarover 
aftrek wordt verleend bedraagt € 128 
miljoen. Voor het recht op EIA moet het 
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel 
ten minste € 2.500 bedragen. Een 
overzicht van de voor EIA kwalificerende 
bedrijfsmiddelen is te vinden op de 
website van de RvO.nl.

MIA
De tarieven van de MIA voor 
investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn 
aangewezen als milieu-investeringen 
zijn niet gewijzigd. De lijst met 
bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor MIA is wel aangepast. De 
MIA bedraagt voor investeringen:
• in categorie I 45%;
• in categorie II 36%; en
• in categorie III 27%.

Voor het recht op MIA moet het 
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel 

ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt 
een maximumbedrag van € 50 miljoen 
per belastingplichtige en per 
bedrijfsmiddel waarover MIA wordt 
verleend.

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor 
milieu-investeringen de Vamilregeling. 
Deze regeling staat vervroegde 
afschrijving toe op milieu-investeringen 
tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden 
afgeschreven.

Een overzicht van de voor MIA/Vamil 
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te 
vinden op de website van de RvO.nl.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder 
investeringsaftrek is genoten, binnen vijf 
jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming 
veranderen (bijvoorbeeld van eigen 
gebruik naar verhuur) wordt de winst met 
een desinvesteringsbijtelling verhoogd. 
Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

SOCIALE VERZEKERINGEN

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in 
een brief aan de Tweede Kamer 
meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in 
het jaar 2027 67 jaar blijft. De 
AOW-leeftijd is gekoppeld aan de 
gemiddelde resterende 
levensverwachting op 65-jarige leeftijd. 
Het CBS gaat uit van een gemiddelde 
resterende levensverwachting op 
65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en 
van 21,62 in 2033. Op grond daarvan 
wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd. Dat 
geldt ook voor de aanvangsleeftijd van 
de AOW-verzekering. Deze blijft 17 jaar.

Premiepercentages en maximum
premieloon

De staatssecretaris van SZW heeft de 
premiepercentages voor de 
werknemersverzekeringen en het 
maximumpremieloon voor het jaar 2022 
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meerdere tot nihil bij een inkomen van 
€ 49.971.

De jonggehandicaptenkorting 
bedraagt € 771.

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve 
voor een ondernemer bedraagt in 2022 
9,44% van de winst, maar maximaal 
€ 9.632. De toevoeging wordt 
verminderd met ten laste van de winst 
gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het 
urencriterium als hij op jaarbasis ten 
minste 1.225 uur en de helft van zijn 
arbeidstijd aan zijn onderneming 
besteedt. Door te voldoen aan het 
urencriterium heeft de ondernemer recht 
op ondernemersaftrek. Deze omvat:
• de zelfstandigenaftrek;
• de aftrek voor S&O-werk;
• de meewerkaftrek;
• de stakingsaftrek; en
• de startersaftrek arbeidsongeschikten.

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar 
€ 6.310. Voor startende ondernemers 
geldt een extra zelfstandigenaftrek van 
€ 2.123. De aftrek voor S&O-werk 
bedraagt in 2022 € 13.360. Wie in een 
van de vijf voorafgaande kalenderjaren 
geen ondernemer was en in deze 
periode niet meer dan tweemaal de 
S&O-aftrek heeft toegepast, heeft recht 
op een verhoogde aftrek S&O-werk. De 
verhoging bedraagt € 6.684. De overige 
bedragen van de ondernemersaftrek zijn 
niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in 
de hoogste inkomensschijf vindt plaats 
tegen een gereduceerd tarief van 40% in 
plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een 
deels zakelijk, deels privé karakter. Voor 
gemengde kosten geldt een beperking 
van de mate waarin zij in aftrek komen 
op de winst. De volgende kosten zijn 
voor 80% aftrekbaar:
• kosten van voedsel, drank en 

genotmiddelen; 
• kosten van representatie, inclusief 

recepties, feestelijke bijeenkomsten en 
vermaak; en 

• kosten van congressen, seminars, 
symposia, excursies, studiereizen en 
dergelijke. 

De ondernemer kan er voor kiezen 20% 
van de werkelijke gemengde kosten niet 
in aftrek te brengen. Als alternatief kan 
de ondernemer de kosten volledig in 
aftrek brengen en de winst verhogen 
met een vast bedrag van € 4.800.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor 
ondernemers is niet gewijzigd en 
bedraagt 14% van de winst.

LOONBELASTING

Wijzigingen loonbelasting 2022

In de loonbelasting zijn per 1 januari 
2022 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, 
die zij ook privé mogen gebruiken, 
worden geconfronteerd met een bijtelling 
bij hun salaris. De bijtelling is een 
percentage van de cataloguswaarde van 
de auto inclusief omzetbelasting. 
Bepalend voor de hoogte van het 
percentage van de bijtelling zijn de 
CO2-uitstoot en de datum van eerste 
toelating op de weg van de auto. Voor in 
2022 nieuw toegelaten auto's zonder 
CO2-uitstoot geldt een verlaagde 
bijtelling van 16% over de eerste 
€ 35.000. Voor zover de catalogusprijs 
hoger is dan € 35.000 geldt de reguliere 
bijtelling van 22%. In alle andere 
gevallen bedraagt de bijtelling 22%. 
Voor waterstofauto's en zonnecelauto's 
met een nihiluitstoot geldt de verlaagde 
bijtelling voor de gehele catalogusprijs.

Auto's van voor 2017, waarvoor een 
verlaagd bijtellingspercentage gold, 
vallen na de periode van 60 maanden 
onder de destijds geldende 
standaardbijtelling van 25% en niet 
onder het huidige algemene percentage 
van 22.

30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige 
werknemers met een bijzondere 
deskundigheid geldt onder bepaalde 
voorwaarden een belastingvrije 
vergoeding van 30% van de totale bruto 
beloning. Om aan te tonen dat een 
werknemer beschikt over een specifieke 
deskundigheid die op de Nederlandse 
arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig 
is, geldt een salarisnorm. Voor 2022 is 
het normbedrag vastgesteld op 
€ 39.467. Voor werknemers die jonger 
zijn dan 30 jaar en beschikken over een 
afgeronde masteropleiding geldt een 
verlaagde salarisnorm van € 30.001.

De 30%-regeling kent een maximale 
looptijd van vijf jaar.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling kent als 
uitgangspunt dat alle vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers loon 
vormen. Dat geldt ook als de kosten 
voor 100% zakelijk zijn. De werkgever 
heeft de mogelijkheid om vergoedingen 
en verstrekkingen aan te wijzen die 
binnen een bepaald budget belastingvrij 
vergoed kunnen worden. Dat budget, de 
vrije ruimte, bedraagt 1,7% over de 
eerste € 400.000 en 1,18% over het 
meerdere van de fiscale loonsom van de 
onderneming. Overschrijden de kosten 
het beschikbare budget, dan is het 
meerdere belast loon. Dat meerdere 
wordt betrokken in de eindheffing tegen 
een tarief van 80%. Eindheffing wil 

zeggen dat de loonheffing voor rekening 
van de werkgever komt en niet wordt 
doorbelast aan de werknemer. De 
eindheffing leidt tot een kostenverhoging 
voor de werkgever. Deze verhoging 
komt in mindering op de winst van de 
werkgever.

Nieuw voor 2022 is een gerichte 
vrijstelling voor de vergoeding van 
thuiswerkkosten van € 2 per dag. Een 
vaste vergoeding voor thuiswerken mag 
worden gebaseerd op 214 werkdagen 
mits de werknemer op ten minste 128 
dagen thuis werkt.

Gebruikelijk loon 
aanmerkelijkbelanghouders
Het loon van een werknemer, die een 
aanmerkelijk belang heeft in de 
rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet 
in 2022 ten minste € 48.000 per jaar 
bedragen of gelijk zijn aan het loon dat 
werknemers zonder een aanmerkelijk 
belang zouden verdienen in een 
vergelijkbare functie. Vaak betreft het 
een directeur-grootaandeelhouder (dga). 
Wanneer het gebruikelijk loon voor een 
vergelijkbare functie hoger is, kan de 
Belastingdienst het loon corrigeren tot 
het niet meer dan 25% afwijkt van wat 
gebruikelijk is. Wat een gebruikelijk loon 
is, kan worden bepaald aan de hand van 
het loon van concrete andere 
werknemers in de meest vergelijkbare 
dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van 
het gebruikelijk loon speelt ook het loon 
van de overige werknemers een rol.

ONDERNEMINGSWINST

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is 
bedoeld om investeringen door 
ondernemers in bedrijfsmiddelen te 
bevorderen. Er zijn drie vormen van 
investeringsaftrek:
• kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

(KIA); 
• energie-investeringsaftrek (EIA); en
• milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen 
kan KIA worden genoten indien het 

totale investeringsbedrag in 2022 ligt 
tussen € 2.400 en € 332.994. Er geldt 
een minimumbedrag per bedrijfsmiddel 
van € 450. Vanaf een 
investeringsbedrag van € 2.400 
bedraagt de investeringsaftrek 28% van 
het investeringsbedrag. De maximale 
KIA bedraagt € 16.784. Dit bedrag 
wordt bereikt bij een investeringsbedrag 
tussen € 59.939 en € 110.998. Bij een 
hoger investeringsbedrag dan 
€ 110.998 daalt de KIA met 7,56% van 
het meerdere, totdat deze nihil bedraagt 
bij een investeringsbedrag van 
€ 332.994.

EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen 
in energiebesparende bedrijfsmiddelen 
bedraagt in 2022 45,5% van het 
investeringsbedrag. De lijst met 
bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor EIA is aangepast. Het 
maximale investeringsbedrag waarover 
aftrek wordt verleend bedraagt € 128 
miljoen. Voor het recht op EIA moet het 
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel 
ten minste € 2.500 bedragen. Een 
overzicht van de voor EIA kwalificerende 
bedrijfsmiddelen is te vinden op de 
website van de RvO.nl.

MIA
De tarieven van de MIA voor 
investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn 
aangewezen als milieu-investeringen 
zijn niet gewijzigd. De lijst met 
bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor MIA is wel aangepast. De 
MIA bedraagt voor investeringen:
• in categorie I 45%;
• in categorie II 36%; en
• in categorie III 27%.

Voor het recht op MIA moet het 
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel 

ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt 
een maximumbedrag van € 50 miljoen 
per belastingplichtige en per 
bedrijfsmiddel waarover MIA wordt 
verleend.

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor 
milieu-investeringen de Vamilregeling. 
Deze regeling staat vervroegde 
afschrijving toe op milieu-investeringen 
tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden 
afgeschreven.

Een overzicht van de voor MIA/Vamil 
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te 
vinden op de website van de RvO.nl.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder 
investeringsaftrek is genoten, binnen vijf 
jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming 
veranderen (bijvoorbeeld van eigen 
gebruik naar verhuur) wordt de winst met 
een desinvesteringsbijtelling verhoogd. 
Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

SOCIALE VERZEKERINGEN

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in 
een brief aan de Tweede Kamer 
meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in 
het jaar 2027 67 jaar blijft. De 
AOW-leeftijd is gekoppeld aan de 
gemiddelde resterende 
levensverwachting op 65-jarige leeftijd. 
Het CBS gaat uit van een gemiddelde 
resterende levensverwachting op 
65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en 
van 21,62 in 2033. Op grond daarvan 
wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd. Dat 
geldt ook voor de aanvangsleeftijd van 
de AOW-verzekering. Deze blijft 17 jaar.

Premiepercentages en maximum
premieloon

De staatssecretaris van SZW heeft de 
premiepercentages voor de 
werknemersverzekeringen en het 
maximumpremieloon voor het jaar 2022 
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massaalbezwaarprocedure worden 
enkele procedures gevoerd. De 
uitkomsten daarvan gelden voor alle 
bezwaarschriften die onder het massaal 
bezwaar vallen. De Hoge Raad heeft in 
een van deze procedures geoordeeld 
dat de belastingheffing in box 3 volgens 
het huidige systeem niet door de beugel 
kan.

Het systeem van belastingheffing in box 
3 van de inkomstenbelasting ging in de 
jaren 2001 tot en met 2016 uit van een 
vast rendement over het vermogen van 
4%. De wetgever meende dat dit 
rendement voor een vermogensbezitter 
haalbaar was.

Met ingang van 2017 geldt een ander 
systeem, omdat inmiddels was gebleken 
dat het veronderstelde rendement van 
4% niet zonder meer haalbaar was. In 
de nieuwe systematiek worden voor 
spaargeld en voor het overige vermogen 
jaarlijks gemiddelde rendementscijfer 
vastgesteld. Deze gemiddelde 
rendementen zijn gebaseerd op 
gegevens van voorgaande jaren.

De wet gaat uit van een bepaalde 
verdeling van het vermogen over 
spaargeld en andere beleggingen, 
afhankelijk van de omvang van het totale 
vermogen in box 3. De wet kent drie 
verschillende vermogensmixen. Kleine 
vermogens worden verondersteld voor 
2/3 te bestaan uit spaargeld en voor 1/3 
uit overig vermogen. In de tweede 
vermogensschijf veronderstelt de 
wetgever dat het spaardeel 21% 
bedraagt en het overige vermogen 79%. 
Voor de derde vermogensschijf is de 
verdeling 100% overig vermogen en 0% 
spaargeld.

De procedure bij de Hoge Raad betrof 

een belastingplichtige met een in de 
jaren 2017 en 2018 van de wettelijke 
verdeling sterk afwijkende 
vermogensmix. Het merendeel van het 
vermogen bestond uit spaargeld, waar 
de wet uitgaat van hoofdzakelijk 
beleggingen. De geheven belasting in 
box 3 overschreed het behaalde 
rendement ruimschoots. Volgens de 
Hoge Raad is de wettelijke 
vermogensmix in strijd met het recht op 
ongestoord bezit van eigendom en met 
het gelijkheidsbeginsel. De wettelijke 
regeling houdt geen rekening met de 
eigen keuze van een belastingplichtige 
voor de belegging van zijn vermogen. 
De Hoge Raad heeft zelf voorzien in het 
geconstateerde rechtstekort. 
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad dat 
heeft gedaan door de werkelijk behaalde 
rendementen op sparen en beleggen 
van de individuele belastingplichtige in 
de heffing te betrekken. Uitgaan van de 
werkelijke vermogensverdeling en de 
door de wetgever vastgestelde 
rendementen zou ook een mogelijkheid 
zijn geweest.

Voor wie niet tijdig bezwaar heeft 
gemaakt tegen de aan hem opgelegde 
aanslagen inkomstenbelasting in box 3 
over de jaren 2017 en 2018 kan wellicht 
via een verzoek om ambtshalve 
vermindering zijn voordeel doen met 
deze uitspraak.

Tarieven en heffingskortingen

De tarieven in box 1 van de 
inkomstenbelasting en voor de 
loonbelasting zijn in 2022 als volgt.

Inkomen              tot AOW  vanaf AOW
in €                         leeftijd         leeftijd
t/m 35.472               37,07%       19,07%
35.473 t/m 68.398   37,07%       37,07%
meer dan 68.399     49,50%       49,50%

Voor mensen, die geboren zijn voor 
1 januari 1946, geldt een hogere grens 
van de tweede schijf van € 36.409.

Het tarief in de eerste schijf bevat een 
premiecomponent. Tot de AOW-leeftijd 
bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw 
en 9,65% Wlz. Bij het bereiken van de 
AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. In 

2022 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar 
en zeven maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt 
maximaal € 2.888 en wordt boven een 
inkomen uit werk en woning van 
€ 21.316 afgebouwd tot nihil. De afbouw 
bedraagt 6,007% van het inkomen 
boven € 21.316. Voor mensen, die de 
AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt 
de algemene heffingskorting maximaal 
€ 1.494 en bedraagt de afbouw 3,106%. 
Vanaf een inkomen van € 68.399 is de 
algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal 
€ 4.260 voor mensen die jonger zijn dan 
de AOW-leeftijd. Voor mensen die de 
AOW-leeftijd hebben bereikt bedraagt de 
arbeidskorting maximaal € 2.204. De 
arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil 
vanaf een arbeidsinkomen van 
€ 36.650. De afbouw bedraagt 5,86% 
van het arbeidsinkomen boven 
€ 36.649. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,03%. De 
arbeidskorting bedraagt nihil bij een 
inkomen vanaf € 109.346.

De inkomensafhankelijke 
combinatiekorting kent in 2022 geen 
basisbedrag. De korting loopt op bij een 
hoger arbeidsinkomen dan € 5.219 met 
11,45% van het meerdere inkomen tot 
een maximum van € 2.534 bij een 
inkomen van € 27.350 of hoger. Voor 
AOW-gerechtigden bedraagt de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting 
maximaal € 1.452.

De ouderenkorting geldt voor 
AOW-gerechtigden. De ouderenkorting 
bedraagt € 1.726 tot een inkomen van 
€ 38.464. Boven dat inkomen daalt de 
ouderenkorting met 15% van het 

vastgesteld. Het maximumpremieloon 
bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. 
In 2021 was dat € 58.311.

                             2022       2021
AOW                 17,90%   17,90%
Anw                     0,10%    0,10%
Awf - laag            2,70%    2,70%*
Awf - hoog           7,70%    7,70%**
Ufo                       0,68%    0,68%
Aof - hoog            7,05%    7,03%
Aof - laag             5,49%      n.v.t.
Kinderopvang      0,50%    0,50%

*   Exclusief tijdelijke verlaging per 
    1 augustus 2021
** In verband met coronacrisis buiten 
    toepassing gelaten

CIVIEL RECHT

Geen opschorting UBO-regels

De stichting Privacy First heeft de 
Nederlandse staat voor de rechter 
gedaagd vanwege de invoering van het 
UBO-register. Het UBO-register is het 
gevolg van de implementatie van de 
vierde en vijfde Europese 
anti-witwasrichtlijn in Nederlandse 
wetgeving.

Een UBO is de ultimate beneficial owner 
of de uiteindelijk begunstigde van een 
juridische entiteit. Van de UBO's van in 
Nederland gevestigde vennootschappen 
en andere juridische entiteiten worden 
de volgende gegevens opgenomen in 
het Handelsregister:
• het burgerservicenummer;
• een fiscaal identificatienummer van een 

ander land; 
• de naam, de geboortemaand en het 

geboortejaar, de woonplaats en de 
nationaliteit; 

• de geboortedag, de geboorteplaats, het 
geboorteland en het woonadres; 

• de aard van het door de uiteindelijk 
belanghebbenden gehouden 
economisch belang en de omvang van 
dit belang, aangeduid in bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen 
klassen. 

De naam, geboortemaand en -jaar, de 
woonplaats en nationaliteit van een 

UBO, alsmede de aard en omvang van 
zijn belang kunnen door iedereen, die 
dat wil, worden ingezien. Andere 
gegevens zijn niet voor het publiek 
toegankelijk, maar wel voor de financiële 
inlichtingeneenheid of een andere 
bevoegde autoriteit.

Privacy First heeft gevorderd dat de 
verplichting om gegevens over de UBO 
aan te leveren en het recht van eenieder 
om gegevens over de UBO in te zien 
buiten werking wordt gesteld of in ieder 
geval wordt geschorst. Volgens de 
stichting zijn deze bepalingen in strijd 
met het Handvest van de grondrechten 
van de EU, de EU-beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit en de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De 
voorzieningenrechter heeft de vordering 
afgewezen op de grond dat toewijzing 
ertoe zou leiden dat de Staat niet 
voldoet aan zijn verplichting tot het 
inrichten van een nationaal openbaar 
UBO-register. De Nederlandse rechter 
kan de nationale wetgeving ter 
implementatie van een Europese richtlijn 
niet buiten werking stellen zonder dat 
het Hof van Justitie EU de ongeldigheid 
van die richtlijn heeft vastgesteld.

Wel heeft de nationale rechter de ruimte 
om de tenuitvoerlegging van 
EU-regelgeving op te schorten in 
afwachting van een oordeel van het Hof 
van Justitie EU over de geldigheid van 
die regelgeving. Dat kan alleen als de 
zaak spoedeisend is en voor de 
verzoeker onherstelbare en ernstige 
schade dreigt. Die schade voor UBO's is 
volgens de rechter door Privacy First niet 
aangetoond.

In hoger beroep heeft Hof Den Haag het 
vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 

Het hof voelt zich, als niet zijnde de 
hoogste nationale rechter en oordelend 
in kort geding, niet verplicht om 
prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie EU te stellen.

SUBSIDIES

Subsidie elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de 
Subsidieregeling elektrische 
personenauto's particulieren (SEPP) 
aangepast. Op grond van de SEPP kan 
subsidie worden verkregen voor de 
aanschaf of lease van een nieuwe of 
een gebruikte elektrische personenauto, 
zolang het subsidieplafond niet is 
bereikt. De subsidiebedragen voor 
nieuwe auto's zijn verlaagd. Dat hangt 
samen met de toename van het aanbod 
en de snellere prijsdaling dan waarmee 
rekening was gehouden. Om meer 
particulieren de kans te geven over te 
stappen naar een elektrische auto is het 
budget voor de SEPP voor de komende 
jaren verhoogd.

De subsidiebedragen voor nieuwe 
elektrische auto's zijn als volgt:

Jaar        Nieuw          Oud
2022       € 3.350         € 3.700
2023       € 2.950         € 3.350
2024       € 2.550         € 2.950

De voorwaarde, dat de aanvraag van de 
subsidie binnen 60 dagen na de datum 
van ondertekening van de lease- of 
koopovereenkomst moet worden 
ingediend, is vervallen. Vanwege de 
jaarlijkse subsidieplafonds en de 
afhandeling op volgorde van 
binnenkomst is er voldoende prikkel om 
de subsidieaanvraag snel in te dienen.

DIVIDENDBELASTING

Wijziging voorstel exitheffing

Het initiatiefwetsvoorstel voor een 
exitheffing dividendbelasting van Groen 
Links is voor de vierde keer gewijzigd. 
Doel van het wetsvoorstel is de 
Nederlandse dividendbelastingclaim op 
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CORONA UPDATE

Coronasteun eerste kwartaal

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat 
de huidige coronamaatregelen in ieder 
geval tot 14 januari 2022 gelden. Om 
die reden worden diverse 
steunmaatregelen verlengd tot en met 
het eerste kwartaal van 2022.

Werkgevers
De loonkostensubsidie NOW-6 geldt 
voor de maanden januari, februari en 
maart 2022. Deze regeling zal 
vergelijkbaar zijn met de huidige NOW-5. 
Om in aanmerking te komen voor 
subsidie moet een werkgever ten minste 
20% omzetverlies hebben. Het 
vergoedingspercentage bedraagt 85. Bij 
90-100% omzetverlies wordt 76,5% van 
de loonsom vergoed. De volledige 
voorwaarden voor de NOW-6 worden 
later in januari bekend gemaakt.

Zelfstandigen
Er komt geen extra steunmaatregel voor 
zelfstandigen. Wel blijft de versoepeling 
van de Bijzondere bijstand voor 
zelfstandigen van kracht. Dat betekent 
dat er geen vermogenstoets wordt 
gehanteerd en dat de bijstand met 
terugwerkende kracht kan worden 
aangevraagd.

Vaste lasten
De voorwaarden van de TVL zullen in 
het eerste kwartaal van 2022 gelijk zijn 
aan die van de huidige TVL. Om in 
aanmerking te komen voor de TVL moet 
een ondernemer meer dan 30% 
omzetverlies lijden. De maximale 
subsidie bedraagt 100% van de vaste 
lasten, die worden berekend aan de 
hand van een sectorafhankelijk 
percentage van de omzet. De subsidie 
bedraagt maximaal € 550.000 voor het 
mkb en € 600.000 voor grote 
ondernemingen. De regeling Ongedekte 
Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK) 
geldt zonder wijzigingen ten opzichte 
van de huidige versie in het eerste 
kwartaal van 2022.

Belastingmaatregelen
In januari beslist het kabinet of 

verlenging van de bijzondere regeling 
voor uitstel van belastingbetaling na 
31 januari 2022 nodig is. De afspraken 
met België en Duitsland over de 
belastingheffing van grenswerkers 
gelden tot en met 31 maart 2022. Het 
doorbetalen van de onbelaste 
reiskostenvergoeding bij een gewijzigd 
reispatroon en de regeling betaalpauze 
voor hypotheken eindigen per 
31 december 2021.

Evenementen
De garantieregeling voor evenementen 
(TRSEC) en de Aanvullende 
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 
zijn verlengd tot en met het derde 
kwartaal van 2022. Deze regelingen 
treden in werking als een evenement in 
deze periode door de Rijksoverheid 
wordt verboden. In het eerste kwartaal 
van 2022 bedraagt de subsidie 90% en 
in het tweede en derde kwartaal 80% 
van de kosten. De voorwaarden voor 
deze regelingen worden begin 2022 
bekendgemaakt.

Coronafinancieringsregelingen
De coronafinancieringsregelingen KKC, 
GO-C, BMKB-C, BL-C en de 
Qredits-overbruggingsfaciliteiten gelden 
ook in het eerste halfjaar van 2022.

Culturele en creatieve sector
Er komt een specifiek steunpakket voor 
de culturele sector voor de maand 
januari 2022. De leenfaciliteit bij Cultuur 
+ Ondernemen geldt tot en met het 
tweede kwartaal van 2022.

Sport
Voor de amateursport gelden de eerdere 
compensatieregelingen TASO en TVS 
voor de vaste lasten en de huurkosten 
tot en met januari 2022. Ook de 
compensatieregeling SPUK IJZ voor 

zwembaden en ijsbanen is verlengd tot 
en met januari 2022.

Vaststelling TVL 2e kwartaal

De uiterste datum voor het indienen van 
een vaststellingsverzoek voor de TVL 
over het tweede kwartaal van 2021 is 
verschoven van 11 januari naar 
8 maart 2022. In het verzoek moeten 
ondernemers de werkelijke omzet over 
de periode april tot en met juni 2021 
doorgeven aan de RVO.nl.

In veel gevallen is het formulier voor het 
vaststellingsverzoek al ingevuld en hoeft 
de ondernemer alleen nog akkoord te 
geven. Als de aangevraagde subsidie 
€ 125.000 of meer bedraagt, moet een 
accountantsproduct worden 
meegestuurd bij het indienen van het 
verzoek. Het accountantsproduct is te 
vinden op de website van de 
Nederlandse beroepsorganisatie van 
accountants (NBA).

TVL 4e kwartaal goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de TVL 
voor het vierde kwartaal van 2021 
goedgekeurd. Ondernemers die in deze 
periode minimaal 20% omzetverlies 
lijden, kunnen vanaf 20 december een 
aanvraag voor de TVL indienen op de 
website van de RVO.nl.

De aanvraagperiode loopt tot en met 
vrijdag 28 januari 2022. Het maximale 
subsidiebedrag over het vierde kwartaal 
voor het mkb bedraagt € 550.000. Voor 
grote ondernemingen ligt het maximum 
op € 600.000. De staatssteungrens voor 
2021 is verhoogd van € 1,8 miljoen naar 
€ 2,3 miljoen.

INKOMSTENBELASTING

Box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 
worden al jaren procedures gevoerd. Het 
aantal ingediende bezwaarschriften is 
jaarlijks dermate groot, dat de 
staatssecretaris van Financiën de 
bezwaren aanmerkt als massaal 
bezwaar. Over de rechtsvragen van de 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

de winstreserves van een vennootschap 
zoveel mogelijk zeker te stellen wanneer 
een vennootschap Nederland verlaat. 
Dat gebeurt door het opleggen van een 
aanslag dividendbelasting aan een in 
Nederland gevestigde vennootschap die 
vertrekt naar een kwalificerende staat. 
Deze vennootschap wordt geacht voor 
de zetelverplaatsing al haar 
winstreserves te hebben uitgekeerd, 
voor zover deze meer bedragen dan 
€ 50 miljoen. 

Op het wetsvoorstel is veel kritiek 
gekomen. Die kritiek is aanleiding 
geweest om het wetsvoorstel nog eens 
grondig te bezien. De belangrijkste 
aanpassingen zijn:
• De exit-heffing dividendbelasting zal 

alleen worden geheven van beleggers 
in non-EU/EER-staten, waarmee 
Nederland geen belastingverdrag heeft 
gesloten. Voor andere beleggers geldt 
een inhoudingsvrijstelling. De 
vennootschap moet binnen een maand 
na vertrek aan de Belastingdienst een 
verklaring verstrekken waaruit blijkt in 
hoeverre aan de voorgestelde 
inhoudingsvrijstelling is voldaan. 

• De exit-heffing dividendbelasting is 
verschuldigd als een vennootschap 
vertrekt naar een non-EU/EER-staat, 
die geen dividendbelasting kent of die 
een step-up geeft bij binnenkomst. 
Hierdoor wordt strijd met de 
Europeesrechtelijke vrijheid van 
vestiging vermeden. 

• In plaats van door middel van een 
conserverende naheffingsaanslag wordt 
de voorgestelde exit-heffing 
dividendbelasting via een reguliere 
aanslag geheven, zonder de 

mogelijkheid van uitstel van betaling of 
kwijtschelding. De vennootschap is op 
grond van de bestaande wet op de 
dividendbelasting bevoegd de 
verschuldigde dividendbelasting over 
het exit-dividend te verhalen op de 
aandeelhouder. 

• Er wordt een aanvullende maatregel 
voorgesteld waardoor een naar vreemd 
recht opgerichte vennootschap onder 
omstandigheden voor fiscale 
doeleinden nog tien jaar na de 
verplaatsing van de werkelijke leiding in 
Nederland wordt geacht te zijn 
gevestigd. Dit is een variant op de 
vestigingsplaatsfictie voor naar 
Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen. 

• De terugwerkende kracht van het 
wetsvoorstel wordt beperkt tot 
woensdag 8 december 2021, 09.00 uur. 

De voorgestelde inhoudingsvrijstelling 
voor bepaalde portfolio-aandeelhouders 
moet het risico beperken dat de 
exit-heffing door de rechter in strijd wordt 
geacht met door Nederland gesloten 
belastingverdragen.

OMZETBELASTING

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft 
een nieuwe versie van het besluit over 
de btw-heffing en de toepassing van de 
KOR bij zonnepanelen gepubliceerd. De 
vorige versie van dit besluit dateert van 
december 2020. Het besluit bevat een 
goedkeuring voor particuliere 
zonnepaneelhouders die de 
kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat 
de KOR met ingang van 1 januari 
volgend op het jaar van aanschaf kan 
worden toegepast, ook als de 
aanmelding voor de regeling plaatsvindt 
in de laatste vier weken van het 
kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders 
melden zich bij de Belastingdienst aan 

als ondernemer met behulp van het 
formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. 
Op dat formulier kan worden 
aangegeven of de zonnepaneelhouder 
de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het 
jaar van aanschaf bij de Belastingdienst 
zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een 
arrest gewezen over de reikwijdte van 
de aftrek van omzetbelasting voor 
exploitanten van zonnepanelen. De 
gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest 
bestaat geen recht op aftrek van de 
omzetbelasting die drukt op uitgaven, 
die niet gerelateerd zijn aan de levering 
van stroom aan het energiebedrijf.

TOESLAGEN

Vermogensgrenzen zorgtoeslag

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen 
inkomens- maar ook 
vermogensafhankelijk. Boven een 
bepaald vermogen vervalt het recht op 
zorgtoeslag. Bepalend is de 
rendementsgrondslag van box 3 van de 
inkomstenbelasting. De minister van 
VWS heeft de bedragen voor 2022 
vastgesteld. Voor een alleenstaande 
geldt een maximum voor de 
rendementsgrondslag van € 120.020. In 
2021 gold een maximum van € 118.479. 
Voor partners geldt als maximum een 
gezamenlijke rendementsgrondslag van 
€ 151.767 in 2022. In 2021 gold een 
maximum van € 149.819.
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CORONA UPDATE

Coronasteun eerste kwartaal

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat 
de huidige coronamaatregelen in ieder 
geval tot 14 januari 2022 gelden. Om 
die reden worden diverse 
steunmaatregelen verlengd tot en met 
het eerste kwartaal van 2022.

Werkgevers
De loonkostensubsidie NOW-6 geldt 
voor de maanden januari, februari en 
maart 2022. Deze regeling zal 
vergelijkbaar zijn met de huidige NOW-5. 
Om in aanmerking te komen voor 
subsidie moet een werkgever ten minste 
20% omzetverlies hebben. Het 
vergoedingspercentage bedraagt 85. Bij 
90-100% omzetverlies wordt 76,5% van 
de loonsom vergoed. De volledige 
voorwaarden voor de NOW-6 worden 
later in januari bekend gemaakt.

Zelfstandigen
Er komt geen extra steunmaatregel voor 
zelfstandigen. Wel blijft de versoepeling 
van de Bijzondere bijstand voor 
zelfstandigen van kracht. Dat betekent 
dat er geen vermogenstoets wordt 
gehanteerd en dat de bijstand met 
terugwerkende kracht kan worden 
aangevraagd.

Vaste lasten
De voorwaarden van de TVL zullen in 
het eerste kwartaal van 2022 gelijk zijn 
aan die van de huidige TVL. Om in 
aanmerking te komen voor de TVL moet 
een ondernemer meer dan 30% 
omzetverlies lijden. De maximale 
subsidie bedraagt 100% van de vaste 
lasten, die worden berekend aan de 
hand van een sectorafhankelijk 
percentage van de omzet. De subsidie 
bedraagt maximaal € 550.000 voor het 
mkb en € 600.000 voor grote 
ondernemingen. De regeling Ongedekte 
Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK) 
geldt zonder wijzigingen ten opzichte 
van de huidige versie in het eerste 
kwartaal van 2022.

Belastingmaatregelen
In januari beslist het kabinet of 

verlenging van de bijzondere regeling 
voor uitstel van belastingbetaling na 
31 januari 2022 nodig is. De afspraken 
met België en Duitsland over de 
belastingheffing van grenswerkers 
gelden tot en met 31 maart 2022. Het 
doorbetalen van de onbelaste 
reiskostenvergoeding bij een gewijzigd 
reispatroon en de regeling betaalpauze 
voor hypotheken eindigen per 
31 december 2021.

Evenementen
De garantieregeling voor evenementen 
(TRSEC) en de Aanvullende 
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 
zijn verlengd tot en met het derde 
kwartaal van 2022. Deze regelingen 
treden in werking als een evenement in 
deze periode door de Rijksoverheid 
wordt verboden. In het eerste kwartaal 
van 2022 bedraagt de subsidie 90% en 
in het tweede en derde kwartaal 80% 
van de kosten. De voorwaarden voor 
deze regelingen worden begin 2022 
bekendgemaakt.

Coronafinancieringsregelingen
De coronafinancieringsregelingen KKC, 
GO-C, BMKB-C, BL-C en de 
Qredits-overbruggingsfaciliteiten gelden 
ook in het eerste halfjaar van 2022.

Culturele en creatieve sector
Er komt een specifiek steunpakket voor 
de culturele sector voor de maand 
januari 2022. De leenfaciliteit bij Cultuur 
+ Ondernemen geldt tot en met het 
tweede kwartaal van 2022.

Sport
Voor de amateursport gelden de eerdere 
compensatieregelingen TASO en TVS 
voor de vaste lasten en de huurkosten 
tot en met januari 2022. Ook de 
compensatieregeling SPUK IJZ voor 

zwembaden en ijsbanen is verlengd tot 
en met januari 2022.

Vaststelling TVL 2e kwartaal

De uiterste datum voor het indienen van 
een vaststellingsverzoek voor de TVL 
over het tweede kwartaal van 2021 is 
verschoven van 11 januari naar 
8 maart 2022. In het verzoek moeten 
ondernemers de werkelijke omzet over 
de periode april tot en met juni 2021 
doorgeven aan de RVO.nl.

In veel gevallen is het formulier voor het 
vaststellingsverzoek al ingevuld en hoeft 
de ondernemer alleen nog akkoord te 
geven. Als de aangevraagde subsidie 
€ 125.000 of meer bedraagt, moet een 
accountantsproduct worden 
meegestuurd bij het indienen van het 
verzoek. Het accountantsproduct is te 
vinden op de website van de 
Nederlandse beroepsorganisatie van 
accountants (NBA).

TVL 4e kwartaal goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de TVL 
voor het vierde kwartaal van 2021 
goedgekeurd. Ondernemers die in deze 
periode minimaal 20% omzetverlies 
lijden, kunnen vanaf 20 december een 
aanvraag voor de TVL indienen op de 
website van de RVO.nl.

De aanvraagperiode loopt tot en met 
vrijdag 28 januari 2022. Het maximale 
subsidiebedrag over het vierde kwartaal 
voor het mkb bedraagt € 550.000. Voor 
grote ondernemingen ligt het maximum 
op € 600.000. De staatssteungrens voor 
2021 is verhoogd van € 1,8 miljoen naar 
€ 2,3 miljoen.

INKOMSTENBELASTING

Box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 
worden al jaren procedures gevoerd. Het 
aantal ingediende bezwaarschriften is 
jaarlijks dermate groot, dat de 
staatssecretaris van Financiën de 
bezwaren aanmerkt als massaal 
bezwaar. Over de rechtsvragen van de 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

de winstreserves van een vennootschap 
zoveel mogelijk zeker te stellen wanneer 
een vennootschap Nederland verlaat. 
Dat gebeurt door het opleggen van een 
aanslag dividendbelasting aan een in 
Nederland gevestigde vennootschap die 
vertrekt naar een kwalificerende staat. 
Deze vennootschap wordt geacht voor 
de zetelverplaatsing al haar 
winstreserves te hebben uitgekeerd, 
voor zover deze meer bedragen dan 
€ 50 miljoen. 

Op het wetsvoorstel is veel kritiek 
gekomen. Die kritiek is aanleiding 
geweest om het wetsvoorstel nog eens 
grondig te bezien. De belangrijkste 
aanpassingen zijn:
• De exit-heffing dividendbelasting zal 

alleen worden geheven van beleggers 
in non-EU/EER-staten, waarmee 
Nederland geen belastingverdrag heeft 
gesloten. Voor andere beleggers geldt 
een inhoudingsvrijstelling. De 
vennootschap moet binnen een maand 
na vertrek aan de Belastingdienst een 
verklaring verstrekken waaruit blijkt in 
hoeverre aan de voorgestelde 
inhoudingsvrijstelling is voldaan. 

• De exit-heffing dividendbelasting is 
verschuldigd als een vennootschap 
vertrekt naar een non-EU/EER-staat, 
die geen dividendbelasting kent of die 
een step-up geeft bij binnenkomst. 
Hierdoor wordt strijd met de 
Europeesrechtelijke vrijheid van 
vestiging vermeden. 

• In plaats van door middel van een 
conserverende naheffingsaanslag wordt 
de voorgestelde exit-heffing 
dividendbelasting via een reguliere 
aanslag geheven, zonder de 

mogelijkheid van uitstel van betaling of 
kwijtschelding. De vennootschap is op 
grond van de bestaande wet op de 
dividendbelasting bevoegd de 
verschuldigde dividendbelasting over 
het exit-dividend te verhalen op de 
aandeelhouder. 

• Er wordt een aanvullende maatregel 
voorgesteld waardoor een naar vreemd 
recht opgerichte vennootschap onder 
omstandigheden voor fiscale 
doeleinden nog tien jaar na de 
verplaatsing van de werkelijke leiding in 
Nederland wordt geacht te zijn 
gevestigd. Dit is een variant op de 
vestigingsplaatsfictie voor naar 
Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen. 

• De terugwerkende kracht van het 
wetsvoorstel wordt beperkt tot 
woensdag 8 december 2021, 09.00 uur. 

De voorgestelde inhoudingsvrijstelling 
voor bepaalde portfolio-aandeelhouders 
moet het risico beperken dat de 
exit-heffing door de rechter in strijd wordt 
geacht met door Nederland gesloten 
belastingverdragen.

OMZETBELASTING

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft 
een nieuwe versie van het besluit over 
de btw-heffing en de toepassing van de 
KOR bij zonnepanelen gepubliceerd. De 
vorige versie van dit besluit dateert van 
december 2020. Het besluit bevat een 
goedkeuring voor particuliere 
zonnepaneelhouders die de 
kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat 
de KOR met ingang van 1 januari 
volgend op het jaar van aanschaf kan 
worden toegepast, ook als de 
aanmelding voor de regeling plaatsvindt 
in de laatste vier weken van het 
kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders 
melden zich bij de Belastingdienst aan 

als ondernemer met behulp van het 
formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. 
Op dat formulier kan worden 
aangegeven of de zonnepaneelhouder 
de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het 
jaar van aanschaf bij de Belastingdienst 
zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een 
arrest gewezen over de reikwijdte van 
de aftrek van omzetbelasting voor 
exploitanten van zonnepanelen. De 
gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest 
bestaat geen recht op aftrek van de 
omzetbelasting die drukt op uitgaven, 
die niet gerelateerd zijn aan de levering 
van stroom aan het energiebedrijf.

TOESLAGEN

Vermogensgrenzen zorgtoeslag

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen 
inkomens- maar ook 
vermogensafhankelijk. Boven een 
bepaald vermogen vervalt het recht op 
zorgtoeslag. Bepalend is de 
rendementsgrondslag van box 3 van de 
inkomstenbelasting. De minister van 
VWS heeft de bedragen voor 2022 
vastgesteld. Voor een alleenstaande 
geldt een maximum voor de 
rendementsgrondslag van € 120.020. In 
2021 gold een maximum van € 118.479. 
Voor partners geldt als maximum een 
gezamenlijke rendementsgrondslag van 
€ 151.767 in 2022. In 2021 gold een 
maximum van € 149.819.
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