
 

Eind vorig jaar deed de hoogste 
belastingrechter, de Hoge Raad, een 
belangrijke uitspraak over de box-3-
heffing. Kort samengevat oordeelde 
de Hoge Raad dat de heffings-
methodiek (de zogenaamde forfaitaire 
vermogensmix) in box 3 voor de 
jaren 2017 en 2018 discriminerend is. 
Daarom heeft de Hoge Raad voor de 
jaren 2017 en 2018 beslist dat alleen 
het werkelijke rendement in de box-3- 
heffing mag worden betrokken.
 
Wat zijn de gevolgen?
De uitspraak van de Hoge Raad heeft 
niet alleen gevolgen voor de jaren 
2017 en 2018, maar ook voor de 
jaren erna. De staatssecretaris van 
Financiën heeft op 4 februari 2022 
alle bezwaren in de massaalbezwaar-
procedures box 3 over 2017 tot en 
met 2020 toegewezen. De wijze 
waarop rechtsherstel wordt geboden 

wordt nog uitgewerkt en zal uiterlijk 
1 mei bekend worden gemaakt. 
Hebt u zich aangesloten bij de 
massaalbezwaarprocedures, dan 
hoeft u niets te doen, u krijgt vanzelf 
bericht van de Belastingdienst. 
Het kabinet zal uiterlijk 1 mei ook 
met een beslissing komen voor de 
belastingplichtigen die zich niet 
eerder hebben aangesloten bij de 
massaalbezwaarprocedures. Indien 
u een aanslag inkomstenbelasting 
met daarin box 3-inkomsten hebt 
ontvangen kunt u binnen zes weken 
na de dagtekening bezwaar indienen. 
Dit geldt ook als u binnenkort een 
aanslag ontvangt. Over 2021 kunt u 
vanaf 1 maart 2022 aangifte doen. 
In het aangiftebiljet is de uitspraak 
van de Hoge Raad nog niet verwerkt. 
Doe daarom op de gebruikelijke wijze 
aangifte van uw inkomsten in box 3. 
De Belastingdienst zal op basis daarvan 
een aanslag opleggen die in lijn is met 
de uitspraak van de Hoge Raad. •

OVERIGE TIPS

Box-3-heffing over werkelijk 
rendement

Beste lezer,
2022 is alweer zo’n anderhalve maand 
oud. Dat het geen jaar als alle andere 
jaren mag worden, realiseerden we 
ons onlangs. VKSA heeft namelijk iets 
te vieren: in september bestaat de 
samenwerking van ondergetekenden 
15 jaar. Geen koperen jubileum, geen 
‘zilver’ en nog lang geen ‘goud’, maar 
wél gedenkwaardig. En wat ons betreft 
een goede reden voor een bescheiden 
feestje. Dat wil zeggen: áls de ontwik-
kelingen rond COVID-19 en alle 
varianten het toestaan. En dat hopen 
we natuurlijk van harte! Hoe en wat? 
U hoort het later dit jaar; we gaan u 
tijdig berichten…

Intussen ligt de eerste nieuwsbrief 
van 2022 al weer voor u. Naast heel 
veel nuttige informatie vindt u daarin 
op pagina 5 dit keer een kennismaking 
met Autobedrijf Van Leeuwen. Dat 
leuke Zoeterwoudse bedrijf mochten 
we onlangs aan ons nog altijd 
groeiende klantenpakket toevoegen. 
Een adres om te onthouden!

We wensen u veel leesplezier.
Grada Sloos en Arno van Kruistum     
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Het bijzonder uitstel van betaling is 
opnieuw verlengd; dit keer tot en met 
31 maart 2022. Heeft u al bijzonder 
uitstel van betaling gekregen, dan 
wordt dit automatisch verlengd voor 
belastingen waarvan de uiterste 
betaaldatum verstrijkt voor 1 april 
2022. U hoeft daarvoor geen actie te 
ondernemen. 

Heeft u nog geen uitstel van betaling 
aangevraagd of alle schulden al 
afgelost, maar bent u door de corona-
maatregelen toch weer in betalings-
problemen gekomen? In dat geval 
kunt u (opnieuw) bijzonder uitstel 
van betaling aanvragen. Omdat het 
bijzonder uitstel belastingen betreft, 
waarvan de uiterste betaaldatum voor 

1 april 2022 verstrijkt, geldt dit dus ook 
voor bijvoorbeeld de maandaangiften 
van januari en februari 2022 voor de 
btw en de loonheffing. 

Let op
Het feit dat u uitstel van betaling 
hebt gekregen, betekent niet 
dat u ook uitstel hebt voor het 
indienen van de btw-aangifte(n) 
en loonaangifte(n). Die moet u dus 
wel tijdig blijven indienen. U hoeft 
alleen de verschuldigde belasting 
nog niet te betalen. De nieuwe 
belastingschuld wordt opgeteld bij 
de belastingschuld die u vanaf 
1 oktober 2022 moet gaan aflossen 
op grond van de betalingsregeling. 
Die regeling houdt in dat u vanaf 
1 oktober a.s. in zestig maanden 
(dus uiterlijk tot 1 oktober 2027) uw 
belastingschulden moet afbetalen 
aan de Belastingdienst. •

Binnenkort kunt u ook voor het eerste 
kwartaal van 2022 (Q1, januari tot 
en met maart) TVL aanvragen, een 
tegemoetkoming voor uw vaste 
lasten. De regeling is bijna gelijk aan 
de TVL Q4 2021 (zie rvo.nl). 

Een belangrijk verschil is dat uw 
bedrijf minimaal 30% omzetverlies 
moet lijden in het eerste kwartaal van 
2022 om voor TVL Q1 2022 in 
aanmerking te komen. De verlaging 
van 30% naar 20% omzetverlies in 
TVL Q4 2021 was eenmalig. Het 
subsidiepercentage is - net als bij TVL 
Q4 2021 - 100% en ook de subsidie-
bedragen zijn gelijk gebleven: € 550.000 
voor mkb-bedrijven en € 600.000 
voor niet-mkb-bedrijven. Het was op 
het moment van schrijven van deze 
bijdrage nog niet bekend wanneer 
het aanvraagloket opengaat. Houd 
de website van de RVO in de gaten.

Tip
De stapsgewijze verhoging van 
de invorderingsrente moet u 
motiveren om eerder te starten 
met het terugbetalen van uw 
belastingschuld. Hoe later u 
daarmee begint des te meer 
invorderingsrente u zult moeten 
betalen. Dus als uw financiële 
situatie het enigszins toelaat, 
begin dan met terugbetalen. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Uitstel van betaling verder verlengd 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Binnenkort 
TVL Q1 2022 
aanvragen

Op 1 januari 2022 is de belasting-
rente voor de vennootschaps-
belasting weer terug op het oude 
niveau van 8%. 

Tot 31 december 2021 bedroeg dit 
percentage nog 4%. Laat daarom 
een reële inschatting maken van de 
verschuldigde vennootschapsbelas-
ting in 2022, zodat uw bv niet een 
te lage voorlopige aanslag voor de 
vennootschapsbelasting krijgt op-
gelegd. Als uw bv na afloop van het 
jaar vennootschapsbelasting blijkt 
te moeten bijbetalen, loopt zij het 
risico daarover 8% belastingrente in 
rekening gebracht te krijgen. •

TIPS VOOR DE DGA

Belastingrente 
terug naar oude 
niveau

Dit jaar vervangt het zogenoemde 
STAP-budget de fiscale aftrek voor 
scholingsuitgaven. Met het STAP-
budget kunt u bij het UWV een 
individueel leer- en ontwikkelbudget 
van maximaal € 1.000 per jaar 
aanvragen. 

Daarmee kunt u verder ontwikkelen 
om uw inzetbaarheid op de arbeids-
markt te vergroten. De scholings-
activiteiten die hiervoor kwalificeren 
komen in het STAP-scholingsregister 
te staan. U kunt het STAP-budget 
aanvragen via het STAP-portaal van 
het UWV. Dat kan één keer per jaar. 
Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan 
betaalt het UWV het bedrag rechtstreeks 
aan de opleider. Het STAP-loket start 
per 1 maart 2022. Tot die tijd bent u 
voor de financiering van uw scholings-
activiteiten aangewezen op de 
mogelijkheden bij uw werkgever, 
sector of bijvoorbeeld de regeling 
‘NL leert door’. •

OVERIGE TIPS

STAP-budget 
stap dichterbij

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl-q1-2022


 

De afgelopen twee coronajaren mocht 
u onder voorwaarden het gebruikelijk 
loon via een speciale formule baseren 
op uw omzetverlies. Deze regeling 
geldt niet meer in 2022. 

Het gebruikelijk loon dat u als dga 
geacht wordt te genieten uit uw bv, 
wordt nu weer ten minste gesteld op 

het hoogste bedrag van de 
volgende bedragen:
- 75% van het loon uit de meest  
 vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van de werk-
 nemers die in dienst zijn;
- € 48.000.

De ondergrens is in beginsel dus 
€ 48.000. Dat is een verhoging van 
€ 1.000 ten opzichte van 2021. 
Slechts in heel bijzondere situaties 
kan een lager loon worden gehan-
teerd. U moet dit dan wel goed 
kunnen onderbouwen. •

TIPS VOOR DE DGA

Gebruikelijk 
loon verhoogd

Sinds 1 januari 2022 is een gerichte 
vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd 
voor vergoedingen van thuiswerk-
kosten. 

Denk aan extra kosten van werk-
nemers voor gas- en elektriciteits-
verbruik, koffie en/of thee, wc-papier 
en afschrijvingskosten van een eigen 
bureau en stoel. De vrijstelling is ook 
van toepassing als de werknemer een 
deel van de dag thuiswerkt. Wanneer 
uw werknemer op een dag zowel thuis 
als op een vaste werkplek werkt, mag 
u niet én de gerichte vrijstelling voor 

reiskosten woon-werkverkeer én die 
voor thuiswerkkosten toepassen. 

Vaste thuiswerkvergoeding
U kunt voor de thuiswerkkosten ook 
een vaste vergoeding afspreken. 
Werkt de werknemer ten minste 
128 dagen thuis? Dan kan een vaste 
maandelijkse vergoeding worden 
gegeven, alsof de werknemer 214 
dagen per jaar thuiswerkt. Als de 
werknemer een deel van de week 
thuiswerkt, geldt deze regeling pro 
rata, net als voor de vaste vergoeding 
voor reiskosten woon-werkverkeer. 

Aanpassen vaste reiskosten
Door de invoering van de nieuwe 
gerichte vrijstelling wijzigt ook de 
berekening van de vergoeding voor 
reiskosten woon-werkverkeer. Met 
ingang van 1 januari 2022 moet u 
allereerst vaststellen op hoeveel 
dagen per week de werknemer naar 
de vaste werkplek zal reizen. Doet 
een werknemer dat bijvoorbeeld 
op 3 dagen per week, dan wordt 
de maximaal gericht vrijgestelde 
vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 
(afgerond 129) reisdagen. Hierbij is 
niet van belang of u voor de 2 dagen 

per week waarop wordt thuisgewerkt, 
al dan niet een gericht vrijgestelde 
thuiswerkvergoeding geeft. 

Alternatieven
Naast de nieuwe gerichte vrijstelling 
voor vergoedingen voor thuiswerk-
kosten, kunt u ook gebruikmaken 
van andere gerichte vrijstellingen 
voor thuiswerkfaciliteiten. Zo is er 
de gerichte vrijstelling voor arbo-
voorzieningen, bijvoorbeeld voor een 
ergonomische bureaustoel en een 
zit-sta-bureau. Ook is er een gerichte 
vrijstelling voor ICT-middelen. En hebt 
u voldoende vrije ruimte, dan kunt u 
ook de vrije ruimte gebruiken voor 
thuiswerkfaciliteiten. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Samenloop thuiswerkvergoeding 
en vaste reiskostenvergoeding

Het vennootschapsbelastingtarief 
in de eerste schijf is 15% gebleven, 
maar deze schijf is wel verlengd 
van een jaarwinst van € 245.000 
naar € 395.000. 

Hebt u meerdere vennootschappen 
die samen een fiscale eenheid voor 
de vennootschapsbelasting vormen? 
Het kan dan interessant zijn om 
de fiscale eenheid te verbreken. 
De hogere grens voor het lage 
vennootschapsbelastingtarief geldt 
namelijk voor alle winst van de 
fiscale eenheid bij elkaar. Maar 
zonder fiscale eenheid kunt u per 
vennootschap profiteren van deze 
hogere grens.

Het tarief in de tweede schijf is 
verhoogd van 25% naar 25,8%. Het 
box-2-tarief in de inkomstenbelasting 
voor dividenden uit uw bv is gelijk 
gebleven en bedraagt 26,9%. •

TIPS VOOR DE DGA

Langere eerste 
schijf en tarief 
in de tweede 
schijf Vpb



Sinds het beëindigen van de 
Tozo-regeling eind september 2021 
kunt u bij uw gemeente terecht 
voor inkomensondersteuning op 
grond van het Besluit bijstands-
verlening zelfstandigen 2004 (Bbz). 

De Bbz is tijdelijk vereenvoudigd 
om de overstap van Tozo naar Bbz 
te vergemakkelijken. Deze vereen-
voudigde Bbz zou eind 2021 
eindigen, maar is uiteindelijk 
toch verlengd tot 1 april 2022. 
De vereenvoudigde Bbz kent - net 
als de Tozo - geen vermogenstoets 
en ook het bedrag wordt ‘om niet’ 
uitbetaald en niet als een voorlopige 
lening. In tegenstelling tot de Tozo 
kent de vereenvoudigde Bbz wel 
een levensvatbaarheidstoets van de 
onderneming en de kostendelers-
norm. De Bbz-uitkering kan met 
terugwerkende kracht (maximaal 
twee maanden, maar niet verder 
terug dan 1 januari 2022) worden 
aangevraagd. Het inkomen en de 
hoogte van de Bbz-uitkering wordt 
per kalendermaand vastgesteld in 
plaats van per boekjaar. •

De zelfstandigenaftrek bedraagt 
in 2022 nog maximaal € 6.310 
(in 2021 maximaal € 6.670). De 
afbouw vindt plaats in stappen van 
€ 360 per jaar tot en met 2027 en 
met € 390 in 2028. Daarna daalt de 
aftrek met € 110 per jaar, zodat de 
aftrek uiteindelijk in 2036 nog 
maximaal € 3.240 bedraagt. 

Let op
Inmiddels is in het coalitieakkoord 
tussen de regeringspartijen afge-
sproken om de zelfstandigenaftrek 
vanaf 2023 versneld af te bouwen 
tot € 1.200 in 2030. Of dit ook 
werkelijk gaat gebeuren, moeten 
we nog afwachten. Daarvoor moet 
eerst een voorstel worden gedaan, 
waarmee de Eerste en Tweede 
Kamer moeten instemmen. 

U komt in beginsel voor deze aftrek 
in aanmerking als u:
- jonger bent dan de AOW- 
 gerechtigde leeftijd én 
- tenminste 1.225 uren én 
- 50% van uw totale arbeidstijd aan  
 werkzaamheden voor uw onder-
 neming besteedt. 

Heeft u aan het begin van het 
kalenderjaar de AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikt en voldoet u aan het 
urencriterium, dan heeft u recht op 
50% van de aftrek. 

Tip
Om in aanmerking te komen 
voor de zelfstandigenaftrek moet 
u aannemelijk kunnen maken dat 
u aan het urencriterium hebt 
voldaan. Zorg dus dat u regelmatig 
een urenspecificatie bijhoudt 
van de werkzaamheden voor uw 
onderneming. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Vereenvoudigde 
Bbz verlengd

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Weer minder 
zelfstandigen-
aftrek

Op 27 maart 2022 eindigt de 18-
maandentermijn waarbinnen u - als 
u voor meer dan 25% aandelen bezit 
in uw vennootschap - uw persoons-
gegevens moet hebben ingeschreven 
in het UBO-register bij de Kamer(s) 
van Koophandel. 

U bent een ultimate beneficial owner 
(UBO) als u de uiteindelijke eigenaar 
bent of de uiteindelijke zeggenschap 
hebt over de onderneming. Deze ver-
plichting geldt niet alleen voor dga’s 
van een bv, maar bijvoorbeeld ook 
voor bestuurders van nv’s, stichtingen 
en verenigingen. Ook maatschappen, 
vennootschappen onder firma of 
commanditaire vennootschappen die 
naar Nederlands recht zijn opgericht, 
vallen onder deze verplichting. 
Eenmanszaken zijn uitgezonderd.  

Let op
Richt u een nieuwe vennootschap 
op, dan moet u de UBO-gegevens 
gelijktijdig registreren met de 
inschrijving in het Handelsregister. 
Dit is ook een voorwaarde voor het 
verkrijgen van een KvK-nummer. 

Welke persoonsgegevens?
De gegevens in het UBO-register 
betreffen uw naam, geboortemaand 
en -jaar, woonstaat, nationaliteit en 
aard en omvang van het belang dat u 
houdt. Deze gegevens zijn publiekelijk 
toegankelijk en kunnen alleen op naam 
van uw onderneming of rechtspersoon 
worden geraadpleegd, niet op uw eigen
naam. Daarnaast worden bepaalde
gegevens opgenomen die alleen door

bevoegde autoriteiten en door de 
Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU)
mogen worden ingezien. Dit betreffen
uw BSN/buitenlands fiscaal identi-
ficatienummer (TIN), uw geboortedag 
en -plaats en uw geboorteland, uw 
woonadres en een kopie van een 
geldig identiteitsdocument en van 
document(en) waaruit de aard en grootte 
van uw economisch belang blijkt.

Tip 
Voldoe tijdig aan uw registratie-
plicht en voorkom een boete. •

TIPS VOOR DE DGA

Deadline voldoen aan UBO-verplichting 
komt eraan



 

V.l.n.r: Roald, Bart en René

Onderhoud, reparatie, APK én occasions

Opel, VW, Renault, Toyota, Skoda, 
Mercedes, Volvo, Saab…, noem een 
merk en ze kennen de techniek. Kom 
met een probleem en ze weten er 
raad op. De uitgebreide klantenkring 
van Autobedrijf Van Leeuwen weet 
het inmiddels wel: met elke auto kun 
je er terecht voor onderhoud, repara-
ties en APK. Daar gekocht of niet, het 
maakt niet uit. En…, ongeacht leeftijd, 
model, type etc. 

‘Universeel’ heet dat met een mooi 
woord. Merkdealer zijn ze dus niet, 
daar aan de Zuidbuurtseweg in 
Zoeterwoude. Natuurlijk, ze helpen 
graag bij de aanschaf van een nieuwe 
auto, maar ze verkopen vooral 
occasions. Over het algemeen is er 
een flinke diversiteit in voorraad. 

Van klein tot groot en van eenvoudig 
tot luxe. Maar ook van verschillende 
leefijden en dus in allerhande prijs-
klassen. Want er moet wat te kiezen 
zijn voor het even diverse klanten-
pakket dat inmiddels uit de hele regio 
afkomstig is.

Dat laatste is niet zo vreemd. Auto-
bedrijf Van Leeuwen draait namelijk al 
even mee. Zo’n 30 jaar geleden ging 
René (58) ermee van start. Zoon Bart 
(30) begon al op jonge leeftijd mee te 
sleutelen en werd enkele jaren gele-
den officieel mede-eigenaar. Monteur 
Roald maakt het team compleet.  

Concurrerend
Persoonlijk contact en korte lijnen, dat 
is volgens Bart waarmee het bedrijf 

zich van de meeste concurrenten 
onderscheidt. ‘En natuurlijk de prijs’, 
zegt hij er achteraan. ‘Dat komt ook 
doordat we het graag eenvoudig 
houden. Hier geen receptie met 
servicemanagers, maar gewoon een 
klein kantoortje. Tref je ons daar niet, 
dan loop je gewoon de werkplaats 
in en staan we je dáár te woord. En 
we denken mee. Als een reparatie of 
vervanging niet echt noodzakelijk is, 
melden we dat. De klant kan dan zelf 
bepalen wat hij wil. Maar feit is dat 
we in technische zin nooit onderdoen 
voor de merkdealer. Via een centrale 
organisatie waarbij we zijn aangesloten, 
beschikken we over alle moderne 
diagnosesystemen. We onderhouden 
en repareren alles exact volgens 
fabrieksvoorschrift.’            

Alleen ‘gezonde’ occasions
Dat er daarbij door de jaren heen 
ook heel veel technische kennis 
vergaard is, spreekt voor zich. Iets 
wat ook goed van pas komt bij de 
selectie van kwalitatief goede 
occasions. ‘We kennen de trucjes’, 
zegt Bart. ‘Dus juist als een auto die 
we willen inkopen er prachtig uitziet, 
kijken we nog even wat verder. 
Want wij willen onze klanten alléén 
‘gezonde’ auto’s verkopen. 
Natuurlijk, een occasion is niet 
nieuw. Er kan dus best eens iets zijn. 
Maar dan gaat het er vooral om hoe 
je het oplost. Over garantie doen wij 
nooit moeilijk. Logisch, want ook als 
het om eerlijkheid en vertrouwen 
gaat, hebben we een naam hoog te 
houden…’

www.vanleeuwenautobedrijf.nl

VKSA Advies kent een zeer divers klantenpakket: kleine en middelgrote bedrijven en organisaties, met doorgaans 
interessante en/of leuke activiteiten. In deze rubriek laten we die ondernemers aan het woord. Wil je onze speciale 

verslaggever ook eens ontvangen? Geef dan gerust een seintje.

KLANT AAN HET WOORD

http://www.vanleeuwenautobedrijf.nl


Het bijtellingspercentage voor een 
nieuwe elektrische auto van de 
zaak is verhoogd van 12% naar 16%. 
Daarnaast is de catalogusprijs 
waarop u dit percentage mag 
toepassen, verlaagd van maximaal 
€ 40.000 naar € 35.000. 

Vanaf 2023 mag u het lagere 
bijtellingspercentage nog maar 
toepassen op een catalogusprijs 
van € 30.000. Is de catalogusprijs 
hoger, dan geldt voor het meerdere 
een bijtellingspercentage van 22%. 

Rijdt u in een auto op waterstof 
of zonne-energie? Dan geldt deze 
splitsing in het bijtellings-
percentage niet voor u. U mag 
daardoor bij deze auto’s over de hele 
aanschafprijs het lage bijtellings-
percentage van 16% toepassen. 

Deze regeling geldt niet alleen voor 
werkgevers en werknemers, maar 
ook voor ondernemers en dga’s die 
in een auto van de zaak rijden. •

Heeft u over de tweede aanvraag-
periode (juni, juli, augustus en 
september 2020) een voorschot 
NOW 2.0-subsidie ontvangen? 
Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 
bij het UWV een aanvraag indienen 
voor de definitieve vaststelling van 
de NOW-subsidie over deze periode. 

U kunt hiervoor gebruikmaken van 
een speciaal formulier (zie uwv.nl 
'Overzicht formulieren werkgevers'). 
Wacht u nog op een derden- of 

accountantsverklaring van uw 
boekhouder of accountant? Ook in 
dat geval moet u de aanvraag tijdig 
indienen. U kunt op het aanvraag-
formulier aangeven dat u nog bezig 
bent met de benodigde verklaring. 
Na het indienen van de aanvraag hebt 
u nog 14 weken de tijd om de derden- 
of accountantsverklaring na te sturen. 
Het is van groot belang om op tijd in 
actie te komen. Als u de definitieve 
vaststelling niet op tijd aanvraagt, 
loopt u namelijk het risico dat u de 
ontvangen NOW-subsidie volledig 
moet terugbetalen. •

Afbouw renteaftrek 
De aftrekposten in de hoogste belasting-
schijf (in 2022: vanaf € 69.398) worden 
geleidelijk verminderd. Dit betekent dat 
u de hypotheekrente nog tegen 40% (in 
plaats van 43%) in aftrek kunt brengen. 
De aftrek wordt volgend jaar verder 
afgebouwd tot maximaal 37,05%.

Tip
De afbouw van de hypotheek-
renteaftrek kan aanleiding zijn om 
de voorlopige aanslag of teruggaaf 
te laten aanpassen. Dat geldt ook 
in het geval u vorig jaar uw 

hypotheek hebt overgesloten 
naar een hypotheek met een veel 
lagere rente, waardoor u minder 
renteaftrek hebt. 

Aftrek geen of kleine eigenwoning-
schuld
De regeling waarbij u geen eigen-
woningforfait hoeft bij te tellen bij 
uw inkomen als u geen of slechts een 
kleine hypotheek hebt, wordt 
stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. 
De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3% 
verlaagd. In 2022 is de aftrek beperkt 
tot 86 2/3%. •

Het eigenwoningforfait voor 
woningen met een WOZ-waarde 
tot € 1.130.000 (in 2021: € 1.110.000) 
is verlaagd van 0,50% naar 0,45%. 
Hebt u een woning met een WOZ-
waarde van € 1.130.000 of meer, dan 
blijft het forfait 2,35%. U bent dit 
tarief alleen verschuldigd voor de 
WOZ-waarde boven € 1.130.000. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Bijtelling 
privégebruik 
emissieloze auto 
van de zaak 
verhoogd

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Vraag tijdig vaststelling 
NOW 2.0 aan

OVERIGE TIPS

Wijzigingen eigen woning

Daarna wordt de invorderingsrente 
per half jaar stapsgewijs verhoogd 
met 1% tot en met 1 januari 2024. 
Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus 
naar 1%, met ingang van 1 januari 
2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 
3%. Met ingang van 1 januari 2024 
is de invorderingsrente weer op het 
oude niveau van 4%. •

De invorderingsrente zou met ingang 
van 1 januari 2022 stapsgewijs worden 
verhoogd van 0,01% naar 1%. 

Vanwege de beperkende corona-
maatregelen is besloten om deze 
verhoging uit te stellen tot 1 juli 2022. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Invorderingsrente later stapsgewijs 
omhoog

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-definitieve-berekening-now-tweede-aanvraagperiode.aspx


 

De vrijstelling in box 3 is verhoogd 
van € 50.000 naar € 50.650 per 
belastingplichtige. Hebt u een fiscale 
partner, dan hebt u samen dus een 
vrijstelling van € 101.300. Het tarief 
is 31% gebleven. 

De verhoging van de box-3-vrijstelling 
werkt echter niet door naar de diverse 
inkomens- en vermogensafhankelijke 
regelingen, zoals de zorg- en kinder-
opvangtoeslag en de eigen bijdrage 
aan een zorginstelling. 

Wijziging grondslag vermogensgrens 
voor huurtoeslag
Sinds 2021 is een vermogensgrens 
geïntroduceerd voor de vaststelling 
of recht bestaat op huurtoeslag. Die 
grens ligt in 2022 bij een rendements-
grondslag in box 3 die hoger is dan 
€ 31.747 (fiscale partners € 63.494). 

Is het box-3-vermogen hoger dan 
deze grens, dan legt de inspecteur het 
bedrag van de rendementsgrondslag 
vast in een voor bezwaar vatbare 
beschikking die wordt opgenomen op 
de aanslag inkomstenbelasting. Deze 
vermogensgrens is alleen relevant 
voor de huurtoeslag, omdat op andere 
inkomensafhankelijke regelingen geen 
(kinderopvangtoeslag) of juist hogere 
vermogensgrenzen (zorgtoeslag) van 
toepassing zijn.

Forfaitaire rendementen 2022
De definitieve forfaitaire rendements-
percentages voor de box-3-heffing 
in 2022 zijn (tussen haakjes forfaitair 
rendementspercentages 2021):

OVERIGE TIPS

Box 3 gewijzigd

Box 3-vermogen  Forfaitair 
  rendements-
  percentage

€ 50.650 - € 101.300 1,82% (1,90%)

€ 101.300 - € 1.013.000 4,37% (4,50%)

Boven € 1.013.000 5,53% (5,69%)

Het percentage waartegen u 
kostenaftrek kunt claimen voor 
zover uw inkomen hebt in de 
hoogste belastingschijf, is ook in 
2022 verder afgebouwd. 

Dit percentage bedraagt nu 40% (in 
2021: 43%). De aftrek wordt volgend 
jaar verder afgebouwd, zodat dan 

het aftrekpercentage nog maar 
37,05% bedraagt. 

Let op: De aftrekbeperking geldt 
niet voor de premies van arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen 
en lijfrentepremies. Die blijven 
in de hoogste schijf voorlopig 
aftrekbaar tegen 49,5%. •

Binnenkort valt de WOZ-beschikking 
2022 op uw (digitale) deurmat. De 
WOZ-waarde 2022 betreft de waarde 
van de woning of het gebouw op de 
waardepeildatum 1 januari 2021. 

Het verdient aanbeveling deze 
beschikking te (laten) controleren 
vanwege het grote belang. De WOZ-
waarde is immers niet alleen relevant 
voor de gemeentelijke heffingen, maar 
ook voor andere belastingen, zoals de 
inkomstenbelasting en de schenk- 
en erfbelasting. 

Bent u het niet eens met de vastge-
stelde waarde in de WOZ-beschikking, 
dan moet u binnen 6 weken na de 
dagtekening van de beschikking 
daartegen bezwaar aantekenen bij 
uw gemeente. U kunt geen bezwaar 
aantekenen bij de Belastingdienst! 
Is de hiervoor genoemde 6-weken-
termijn verstreken en hebt u geen 
bezwaar gemaakt? Dan zit u dus aan 
de vastgestelde waarde vast voor de 
gemeentelijke heffingen, maar ook 
voor de andere belastingen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte 
van het eigenwoningforfait in de 
inkomstenbelasting. •

OVERIGE TIPS

Opnieuw minder kostenaftrek

OVERIGE TIPS

Laat uw WOZ-beschikking 
controleren
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Vanaf 2022 zijn alleen verplichte 
arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. 
Dit zijn voorzieningen die direct 
samenhangen met de verplichtingen 
die u heeft om met de arbeid ver-
bonden veiligheids- of gezondheids-
risico’s te voorkomen. 

Als voorbeelden worden genoemd: 
een ergonomisch verantwoorde 
bureaustoel, een voetenbankje 
voor beeldschermwerk, een beeld-
schermbril, laboratoriumjassen en 
veiligheidsschoenen. Voorzieningen 
die niet direct samenhangen met deze 
verplichtingen vallen niet meer onder 
de gerichte vrijstelling. Bijvoorbeeld: 
een algemene gezondheidscheck, een 
gezonde maaltijd, een fiets, sportieve 
activiteiten en dergelijke, maar ook 
een cursus ‘stoppen met roken’ en 
stoelmassage. 

Tip
De cursus ‘stoppen met roken’ 
maakt onderdeel uit van het 
basispakket van de zorgverzekering 
(zonder eigen bijdrage). •

Sinds 14 februari jl. kunt u bij het UWV 
NOW 6.0-subsidie aanvragen voor het 
eerste kwartaal van 2022. Dit is de 
achtste aanvraagperiode voor de NOW. 
Het UWV heeft weer een formulier 
beschikbaar gesteld, waarmee u de 
aanvraag kunt doen. Het loket is tot 
en met 13 april 2022 open. 

Aan de aanvraag zijn ook weer voor-
waarden verbonden die grotendeels 
overeenkomen met die van de NOW 
5.0-subsidie:
- minimaal 20% omzetverlies in het  
 eerste kwartaal;
- een maximaal op te geven omzet 
 verlies van 90%;
- een vergoeding van 85% van het  
 maximaal opgegeven omzetverlies;
- een maximum vergoeding van  
 2 maal het maximale dagloon  
 (€ 9.952 per maand);
- voorschotpercentage bedraagt 80%;
- voor starters geldt dezelfde 
 berekening van de referentie- 
 omzetperiode als bij NOW 5.0.

Maar er zijn ook verschillen ten opzichte 
van de voorwaarden bij NOW 5.0. Zo 
mag u wel - net als bij NOW 5.0 - uw 
loonsom in het eerste kwartaal van 
2022 geleidelijk verminderen met 

15% zonder dat de NOW-subsidie 
lager wordt, maar nu ten opzichte van 
tweemaal de loonsom in oktober 2021. 
Bij NOW 5.0 was de referentiemaand 
september 2021. De referentieomzet-
periode berekent u nu door de omzet 
van heel 2019 te delen door 4 en uw 
werkgeverslasten in het eerste kwartaal 
van 2022 worden voor 30% (bij NOW 
5.0 nog 40%) gecompenseerd. Het 
UWV betaalt u het voorschot NOW 
6.0-subsidie in drie termijnen uit. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Slechts 
verplichte arbo-
voorzieningen 
vrijgesteld

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Loket NOW 6.0 achtste aanvraag-
periode geopend

Met ingang van 2022 zijn verliezen 
onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. 
Tot 31 december 2021 waren verliezen 
6 jaar vooruit te verrekenen met winst. 

Dankzij overgangsrecht zijn alle vanaf 
2013 geleden verliezen weer onbeperkt 
voorwaarts verrekenbaar. Maar er 
geldt ook een beperking: ieder jaar kan 
uw bv het nog openstaande verlies 
verrekenen met maximaal € 1 miljoen 
winst te vermeerderen met 50% van 
de winst boven de € 1 miljoen. •

TIPS VOOR DE DGA

Verliezen onbeperkt 
voorwaarts 
verrekenbaar


