Pakket Belastingplan 2022:

Beter belastingstelsel
‘Pakket Belastingplan 2022: beter belastingstelsel’ staat boven de webpagina
van de Rijksoverheid die de belangrijkste voorstellen voor wijzigingen in de
belastingen presenteert. Dit schept verwachtingen. Maar helaas, mede door de
demissionaire status van het kabinet zijn de voorgestelde wijzigingen relatief
beperkt. Her en der worden belastingregels wel verbeterd, maar om nu te
spreken van een beter stelsel, is een brug te ver. Dat wordt echt aan een volgend
kabinet overgelaten. Maar wat zijn de belangrijkste veranderingen?
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GEBRUIKELIJKE INKOMENSPOLITIEK
Ook dit jaar wordt weer aan de knoppen voor de tarieven en
heffingskortingen gedraaid. Een van de maatregelen betreft
verlaging van de eerste schĳf in de inkomstenbelasting van
37,10% naar 37,07%.

VERDERE AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK
Een ondernemer die voldoet aan het urencriterium, kan
gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek. Met ingang van
1 januari 2020 wordt het bedrag van de aftrek jaarlĳks verlaagd. In 2022 wordt dit € 6.310 (in 2021 is dit € 6.670).

AANPASSING EERSTE SCHIJF VENNOOTSCHAPSBELASTING
De eerste schĳf (ook wel mkb-schĳf genoemd), waarvoor het
lage vennootschapsbelastingtarief van 15% wordt berekend,
wordt in 2022 verhoogd naar € 395.000. In 2021 was dit
€ 245.000. Voor winsten boven die bedragen geldt het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 25%. Dit vloeit nog
voort uit het Belastingplan 2021.
Tips:
1. Haal kosten naar voren en stel realisatie van winsten uit
om optimaal gebruik te maken van de verhoging van de
eerste schĳf. Dat kan bĳvoorbeeld door een voorziening
te vormen in 2021 of door de verkoop van een bedrĳfsmiddel eventueel uit te stellen tot 2022. Bespreek dit
goed met een adviseur.
2. Voor wie een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft, kan het lonen om die geheel of gedeeltelĳk te verbreken. Overleg dit wel met een fiscaal adviseur, want die verbreking kan ook ongewenste fiscale
gevolgen hebben.
3. Het kan nu eerder fiscaal aantrekkelĳk zĳn om een eenmanszaak, vof of maatschap om te zetten naar één (of
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Op deze pagina is een greep uit de verschillende voorstellen voor belastingwijzigingen kort
aangestipt. De voorstellen kunnen nog worden
aangepast of aangevuld, zeker gezien de huidige samenstelling van de Tweede Kamer. Voor
een uitgebreider overzicht en meer informatie
heeft Flynth een speciale Prinsjesdagpagina
gemaakt: https://www.flynth.nl/prinsjesdag.

4.

meerdere) BV’s of NV’s. Uiteraard spelen daar ook veel
andere factoren een rol, dus overleg ook dit altĳd eerst
met een fiscaal adviseur.
Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet de
begroting voor 2 miljard euro wil verbouwen als gevolg
van enkele moties in de Tweede Kamer. Een daarvan
voorziet in een verhoging van de zorgsalarissen. Deze
wil men deels financieren uit een verhoging van het
reguliere vennootschapstarief van 25% naar 25,8%.

AANPASSING VERLIESVERREKENING
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Deze aanpassing komt nog uit het Belastingplan 2021, maar
is toch noemenswaardig. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2022
een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening, terwĳl die
termĳn tot en met 2021 slechts zes jaar is. De carry-backtermĳn voor verliesverrekening is één jaar en dat blĳft ook zo.
Hier staat wel tegenover dat voortaan verliezen nog slechts
volledig verrekenbaar zĳn (zowel voorwaarts als achterwaarts) tot een bedrag van € 1 miljoen. Bĳ een hogere winst
zĳn de verliezen voor dat meerdere slechts voor 50% van
die hogere winst verrekenbaar. Met deze drempel wordt het
mkb voor een groot deel ontzien.
Als de beperking van 50% verliesverrekening van toepassing
is, kan het dus vanaf 1 januari 2022 zo zĳn dat een bedrĳf
nog wel verrekenbare verliezen heeft, maar toch vennootschapsbelasting moet gaan betalen.

VERHOGING PERCENTAGES MILIEU-INVESTERINGSAFTREK
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling om
investeringen in innovatieve milieuvriendelĳke bedrĳfsmiddelen te stimuleren. Deze extra aftrek verlaagt de winst en
de verschuldigde belasting.
Gebleken is dat de meerkosten van milieu-investeringen in
het algemeen zĳn gestegen. Om toch de doelstellingen uit
de Klimaatwet te kunnen behalen, wordt nu voorgesteld om
per 1 januari 2022 de percentages in de MIA te verhogen van
13,5%, 27% en 36% naar respectievelĳk 27%, 36% en 45%.
De verhoging van deze percentages moet budgetneutraal
uitpakken. Daarmee zal rekening worden gehouden bĳ het
opstellen van de Milieulĳst 2022; de lĳst bedrĳfsmiddelen
waarvoor de MIA geldt in 2022. Daarom zal geschoven wor-

den met bedrĳfsmiddelen tussen verschillende aftrekpercentages en wellicht vallen er ook diverse bedrĳfsmiddelen uit
de lĳst.
Het is daardoor ook moeilĳk om op voorhand in te schatten
of het zin heeft om investeringen uit te stellen tot het jaar
2022 of deze juist naar voren te halen en de verplichtingen
al in 2021 aan te gaan.
Tip: Het kabinet trekt blĳkens de Miljoenennota in totaal
bĳna 7 miljard uit voor (vooral niet fiscale) klimaatmaatregelen. Daarvan gaat 3 miljard euro extra naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
(SDE++).

HOGERE VRIJE RUIMTE IN HET JAAR 2022
In verband met de coronacrisis was een tĳdelĳke verhoging
van de vrĳe ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor
het jaar 2021 opgenomen. De vrĳe ruimte bedraagt 3% van
de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van
het meerdere. Dat wordt nu wettelĳk verankerd. Door de
verruiming van de vrĳe ruimte kunnen werkgevers in 2021
werknemers een extraatje geven, bĳvoorbeeld een cadeaubon. Vraag een adviseur mee te kĳken. Zeker met het oog
op mogelĳke nadelige gevolgen voor eventueel ontvangen
NOW-subsidie.
Vanaf 1 januari 2022 wordt de vrĳe ruimte voor de eerste €
400.000 aan totale loonsom weer vastgesteld op 1,7% van
de loonsom. Over het meerdere wordt nog steeds 1,18%
berekend.

WAT ONTBREEKT IN HET BELASTINGPLAN 2022
Het afgelopen jaar stonden de bedrĳfsopvolgingsregeling
(BOR), en de landbouwvrĳstelling nogal ter discussie. De BOR
is een regeling die het mogelĳk maakt om ondernemingsvermogen en aanmerkelĳkbelangaandelen tĳdens leven of
na overlĳden fiscaal vriendelĳk over te laten gaan naar een
bedrĳfsopvolger. Op grond van de landbouwvrĳstelling hoeft
de ondernemer onder voorwaarden geen inkomstenbelasting te betalen over op landbouwgrond gerealiseerde winst.
Over beide regelingen staat geen woord in het pakket Belastingplan 2022. Het is niet te verwachten dat deze regelingen
de komende maanden toch al worden aangepakt, maar
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waakzaamheid is wel geboden.
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