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INLEIDING
Onderstaand treft u diverse artikelen aan welke
u hopelijk als interessant en nuttig zult ervaren.
Wilt u op de hoogte blijven van actueel nieuws?
Volg ons op LinkedIn, Instagram en/of
Facebook via ons Remmerswaal-account en mis
geen belangrijk nieuws. Ook interesse voor
nieuws van onze loonadviseurs? Volg ons op
LinkedIn dan via ons
RemmerswaalLoon-account.

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

Aanpassen eigenwoningregeling
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de
staatssecretaris van Financiën beschreven welke
aanpassingen van de eigenwoningregeling bij
de gezamenlijke aankoop en financiering van
een eigen woning door fiscale partners en bij
overlijden van een van de fiscale partners
gewenst zijn. De wetswijzigingen betreffen
feitelijk de codificatie van een beleidsbesluit uit
2018 over de toepassing van de bijleenregeling

bij gezamenlijke aankoop en financiering van
een eigen woning door fiscale partners met een
eigenwoningverleden.
Bij de gezamenlijke aankoop en financiering
van een eigen woning wordt op gezamenlijk
niveau bekeken of de partners voldoende eigen
middelen hebben besteed aan de eigen woning.
Als de eigenwoningschuld van een eerdere
eigen woning groter is dan de
eigenwoningschuld voor de nieuwe woning,
ontstaat een aflossingsstand. De aflossingsstand
bestaat uit het bedrag en de resterende looptijd
in maanden van het overschot van de oude
eigenwoningschuld. Bij verhoging van de
eigenwoningschuld door verbouwing van de
woning of door aankoop van een duurdere
woning heeft de aflossingsstand invloed op de
duur van de renteaftrek van de verhoging van
de eigenwoningschuld. Bij gezamenlijke
aankoop en financiering van een eigen woning
wordt de aflossingsstand toegepast op
gezamenlijk niveau tot ten minste het bedrag
van het aandeel in de schuld van de partner met
de aflossingsstand.
Bij de gezamenlijke aankoop en financiering
van een eigen woning kan door beide partners
gebruik gemaakt worden van het
overgangsrecht voor een op 1 januari 2013
bestaande eigenwoningschuld van een van de
partners, naar rato van het aandeel in de
gezamenlijke schuld.
De overgang naar de fiscale partner van een
aflossingsstand naar rato van de gerechtigdheid
tot de huwelijksgemeenschap in het geval van
boedelmenging vervalt. Een aflossingsstand
blijft van de partner bij wie deze is ontstaan.
Het bestaan van een huwelijksgemeenschap is
niet langer bepalend voor de overgang van een
aflossingsstand. Ook het overgangsrecht voor
oude eigenwoningschulden wordt niet langer
naar rato van de gerechtigdheid tot de
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huwelijksgemeenschap verdeeld.

het maximum € 550.000.

Het overlijden van een belastingplichtige leidt
altijd tot een vervreemding van zijn aandeel in
de eigen woning. Daardoor ontstaat een
eigenwoningreserve, die samen met een
eventuele bestaande eigenwoningreserve van
rechtswege vervalt door het overlijden. De
reserve gaat bij overlijden niet over op de
langstlevende partner. Dat geldt ook voor een
aflossingsstand.

Voor de land- en tuinbouwsector geldt ook in
het derde kwartaal een opslag op de TVL voor
speciale kosten voor het in leven houden van
dieren en gewassen. Deze opslag van 21%
wordt bij het percentage vaste lasten geteld. De
opslag kent een maximum van € 225.000 voor
de gehele coronaperiode.

Het overgaan van het recht op toepassing van
het overgangsrecht bij overlijden op de
langstlevende partner in de oversluitperiode
wordt niet langer dwingend voorgeschreven.

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

Gerichte vrijstelling
thuiswerkkosten
Er komt een gerichte vrijstelling in de
werkkostenregeling voor de vergoeding van
thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. Het
betreft de kosten van extra water- en
elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee
en toiletpapier. Voor de kosten van het inrichten
van een werkplek thuis bestaan al zogenoemde
gerichte vrijstellingen. Voor een werkdag
kunnen niet tegelijkertijd de vrijstelling voor
een thuiswerkkostenvergoeding en de
vrijstelling voor een reiskostenvergoeding
woon-werkverkeer naar de vaste werkplek
worden toegepast. Wel kan naast de
thuiswerkkostenvergoeding een zakelijke reis
naar een andere plek dan de vaste werkplek
worden vergoed op dezelfde dag.
Voor de thuiswerkkostenvergoeding komt een
regeling die vergelijkbaar is met die voor vaste
reiskostenvergoedingen. De regeling voor vaste

rechtbank is het box 3-stelsel in deze jaren in
strijd met het discriminatieverbod van het
EVRM.

Maximum aan staatssteun
Een ondernemer mag in totaal niet meer dan
€ 1,8 miljoen aan staatssteun ontvangen. Als
een onderneming bij de aanvraag voor de TVL
over het derde kwartaal deze grens zou
overschrijden, wordt de subsidie lager
vastgesteld. Als met de TVL over het tweede
kwartaal het maximum al is bereikt, wordt de
aanvraag voor het derde kwartaal afgewezen.

SUBSIDIES
Subsidiepot aanschaf elektrische
auto 2021 is leeg
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede
Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor
de aanschaf van een tweedehands elektrische
auto voor het jaar 2021 leeg is. Het budget voor
2021 bedroeg € 13,5 miljoen. Uitgaande van
een subsidiebedrag van € 2.000 per auto
betekent dit dat voor 6.750 auto's de aanvragen
zijn toegekend. De subsidiepot voor de aanschaf
van een nieuwe elektrische auto voor 2021 was
al eerder in het jaar leeg.
De subsidieregeling loopt door tot 1 juli 2025.
Particulieren, die een (gebruikte) elektrische
personenauto willen kopen of leasen, moeten
wachten tot begin 2022 als zij in aanmerking
willen komen voor de subsidie. Dan is het
nieuwe subsidiebudget van € 18,3 miljoen
beschikbaar. Dat budget geldt niet voor
transacties die nog in 2021 gedaan worden.

voor bedrijven met een verbruik van minder dan
50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas
per jaar. Voor deze groep bedrijven geldt niet
de wettelijke verplichting om
energiebesparingsmaatregelen te nemen. De
subsidie voor een energieadvies bedraagt 80%
van de kosten, met een maximum van € 2.500
per bedrijfspand. De strekking van het
energieadvies is om per bedrijf te bepalen wat
de beste manier is om energie te besparen en de
CO2-uitstoot te beperken van het bedrijfspand
en van de bedrijfsvoering. Ook kan subsidie
worden aangevraagd voor ondersteuning bij het
uitvoeren van de maatregelen.
De regeling is van 1 oktober 2021 tot en met
30 september 2022 opengesteld. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland voert de regeling
uit.

Gezien de opzet van het box 3-stelsel, zoals dat
vanaf 2017 geldt, realiseert de wetgever zich
dat sparen en beleggen verschillende
activiteiten zijn. Volgens de door de wetgever
veronderstelde marktrendementen zijn de
inkomsten uit beleggen in 2017 immers 3,3
maal en in 2018 14,9 maal hoger dan de
inkomsten uit sparen. De wetgever weet ook dat
een groep van circa 40% van de
belastingplichtigen met een box 3-vermogen
uitsluitend spaart. Gelet op die kennis is
volgens de rechtbank de keuze om alle
belastingplichtigen met een box 3-vermogen
gelijk te behandelen voor wat betreft de
veronderstelde samenstelling van hun vermogen
van iedere redelijke grond ontbloot. De
wetgever kiest er immers bewust voor om ook
de groep, die uitsluitend spaart, te belasten alsof
zij hun vermogen deels belegd hebben. De door
de wetgever gehanteerde rechtvaardiging om
niet aan te sluiten bij de werkelijke
samenstelling van het vermogen kan naar het
oordeel van de rechtbank de keuze om een
groep van 40% van de belastingplichtigen te
confronteren met een hogere belastingdruk niet
rechtvaardigen.
De rechtbank heeft geen mogelijkheden om het
ontstane rechtstekort te repareren. Dat zal de
wetgever moeten doen. Dat geldt ook als de
rechtbank tot het oordeel zou komen dat de box
3-heffing eveneens in strijd is met het in artikel
1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
opgenomen recht op het ongestoord bezit. De
rechtbank heeft de beroepen daarom, ondanks
het oordeel dat de box 3-heffing in strijd is met
artikel 14 EVRM, ongegrond verklaard.

INKOMSTENBELASTING

Subsidie verduurzaming mkb

Belastingheffing box 3 in strijd met
discriminatieverbod

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de
energiebesparingsplicht vallen, komt er een
subsidieregeling voor professionele
energieadviezen. De subsidie is beschikbaar

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee
zogenaamde proefprocedures in het kader van
de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de
jaren 2017 en 2018 behandeld. Volgens 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
ontstaan 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.
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verrekening is gemaximeerd op de in Nederland
in een jaar verschuldigde Vpb. Daardoor kan er
in een jaar onvoldoende ruimte zijn om alle
buitenlandse winstbelasting te verrekenen. Op
dit moment schrijft de wet niet voor in welke
volgorde deze verrekening plaats moet vinden.
Omwille van de uitvoerbaarheid van de
verrekening wordt een verplichte volgorde van
verrekening voorgesteld. Hierbij is aansluiting
gezocht bij de volgordebepaling van het Besluit
voorkoming dubbele belasting 2001.

schrijnende gevolgen van onterecht handelen of
nalaten van de Belastingdienst in voorkomende
gevallen zo snel mogelijk te kunnen herstellen.
Het kabinet kiest voor de AWR en de IW 1990,
omdat de inspecteur resp. de ontvanger van de
Belastingdienst aan deze wet zijn bevoegdheden
ontleent.
De bestaande wettelijke instrumenten, waarmee
een burger financiële genoegdoening kan
krijgen, voldoen niet in alle gevallen, met name
niet als groepen burgers door het onterecht
handelen of nalaten van de Belastingdienst in
een schrijnende situatie zijn geraakt. De
bestaande instrumenten zijn:
• schadevergoeding wegens onrechtmatige daad;
• schadevergoeding wegens een onrechtmatig
besluit; en
• nadeelcompensatie.
Door de invoering van de delegatiebepalingen
en de op grond van die bepalingen vast te
stellen algemene maatregel van bestuur krijgt
de burger een extra mogelijkheid om
genoegdoening te realiseren. In de algemene
maatregel van bestuur worden gevallen
aangewezen die voor een tegemoetkoming in
aanmerking komen. De invoering van een extra
mogelijkheid heeft niet tot gevolg dat er
dubbele compensatie plaats zal vinden.

Verrekenvolgorde bij
CFC-maatregel
Nederland heeft een aanvullende maatregel
voor Controlled Foreign Companies (CFC)
ingevoerd in de vennootschapsbelasting om het
verschuiven van winsten naar laagbelaste
gecontroleerde buitenlandse lichamen of vaste
inrichtingen tegen te gaan.
Als een belastingplichtige meerdere CFC's
heeft, wordt de te verrekenen buitenlandse
belasting per CFC afzonderlijk berekend. De

CORONA UPDATE
Einde generieke steun coronacrisis
Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de
generieke steunmaatregelen ter bestrijding van
de coronacrisis. Het gaat om de regelingen
NOW, TVL, Tozo en TONK en om een aantal
fiscale maatregelen.
Garantieregelingen
Niet alle maatregelen worden gestaakt. Een
aantal specifieke maatregelen blijft van kracht
in het vierde kwartaal van 2021.
Van de financieringsregelingen KKC, Qredits
overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C kan
ook in het vierde kwartaal gebruik worden
gemaakt. Dat geldt ook voor het Garantiefonds
Evenementen.
Een regeling voor de nachthoreca voor het
vierde kwartaal is aangekondigd. Hoe deze eruit
zal zien is nog niet bekend.
Uitstel van belastingbetaling
De bijzondere regeling voor uitstel van
belastingbetaling voor ondernemers stopt op
1 oktober 2021. Vanaf die datum dienen
ondernemers weer belasting te gaan betalen. De
betaling van belastingen waarvoor uitstel is
verleend onder de bijzondere regeling vangt aan
op 1 oktober 2022. Aflossing moet in
maximaal vijf jaar plaatsvinden. Dit geldt voor
alle schulden van ondernemers die wegens de
coronacrisis uitstel van betaling hebben
gekregen, dus ook de schulden waar de
ondernemer geen verlenging voor heeft
aangevraagd.
Overige belastingmaatregelen
De mogelijkheid om een vaste onbelaste
reiskostenvergoeding te betalen ondanks een
gewijzigd reispatroon loopt door tot 1 januari
2022. Dat geldt ook voor de regeling
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betaalpauze hypotheken. Ook de vrijstelling
voor een aantal Duitse netto-uitkeringen loopt
door tot het einde van het jaar. Met Duitsland
en België wordt overleg gevoerd om de
bestaande afspraken over de belastingheffing
van grenswerkers tot 1 januari 2022 voort te
zetten.
Beëindiging Tozo
Door de beëindiging van de Tozo moeten
ondernemers voor financiële ondersteuning
vanaf 1 oktober een beroep doen op de
reguliere bijstand voor zelfstandigen. Deze
regeling is tijdelijk vereenvoudigd. Tot einde
2021 hoeven gemeenten geen vermogenstoets
uit te voeren en kunnen ondernemers met
terugwerkende kracht van maximaal twee
maanden een uitkering aanvragen. Gemeenten
stellen in deze periode het inkomen en de
hoogte van de uitkering per kalendermaand in
plaats van per boekjaar vast. Vanaf 1 januari
2022 geldt het Besluit bijstand zelfstandigen
weer op reguliere wijze.
Terugkeer Werktijdverkorting
De regeling werktijdverkorting is door de
invoering van de NOW buiten werking gesteld.
Omdat de NOW per 1 oktober stopt, herleeft de
werktijdverkorting per die datum. Deze regeling
biedt ondersteuning aan werkgevers die worden
getroffen door een kortdurende buitengewone
omstandigheid, die niet tot het
ondernemersrisico behoort.

Opening aanvraagloket TVL derde
kwartaal 2021
Vanaf 31 augustus 2021 kunnen ondernemers
de TVL over het derde kwartaal van 2021
aanvragen. Het aanvraagloket sluit op
26 oktober om 17:00 uur. Voor een
tegemoetkoming op basis van de TVL dienen
ondernemers door de coronacrisis ten minste
een omzetverlies van 30% te lijden. Het
omzetverlies wordt bepaald door de omzet van
het derde kwartaal van 2021 te vergelijken met
de omzet van het derde kwartaal van 2019 of
2020, naar keuze van de ondernemer. De
berekende vaste lasten dienen minimaal
€ 1.500 per kwartaal te bedragen. De vaste
lasten worden berekend aan de hand van een
sectorafhankelijk percentage van de omzet van
de onderneming. De minimale subsidie
bedraagt € 1.500. Grote ondernemingen
kunnen maximaal € 600.000 ontvangen voor
het derde kwartaal. In het tweede kwartaal was
dit € 1,2 miljoen. Voor mkb-bedrijven bedraagt

reiskostenvergoedingen voor
woon-werkverkeer werkt als volgt. Als een
werknemer ten minste 128 dagen per
kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, mag
de werkgever een vaste onbelaste
reiskostenvergoeding geven alsof de werknemer
214 dagen per kalenderjaar naar die vaste
werkplek reist. De 128 dagenregeling voor de
vaste reiskostenvergoeding wordt wel
aangepast. Nu is het mogelijk dat een
werknemer, die op drie werkdagen per week
naar zijn vaste werkplek reist en de andere twee
werkdagen thuis werkt, voor die twee
thuiswerkdagen de onbelaste
reiskostenvergoeding behoudt. Met ingang van
2022 wordt de 128 dagenregeling zowel voor de
vaste reiskostenvergoeding als voor de
thuiswerkkostenvergoeding pro rata toegepast
als structureel wordt thuisgewerkt.

Gebruikelijk loon innovatieve
start-ups
Het loon van de dga van een innovatieve
start-up mag voor de toepassing van de
gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op
het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling
van de gebruikelijkloonregeling zou vervallen
per 1 januari 2022. De vervaldatum wordt
opgeschoven naar 1 januari 2023 omdat de
evaluatie, die voor 2022 zou plaatsvinden, nog
niet is afgerond.

Aanpassing fiscale regeling
aandelenoptierechten
Volgens de huidige wetgeving worden
aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op
het moment waarop zij worden uitgeoefend, dus
op het moment waarop de optierechten worden
omgezet in aandelen. Voorgesteld wordt om de
belastingheffing in beginsel te verschuiven naar
het moment waarop de bij uitoefening van het
aandelenoptierecht verkregen aandelen
verhandelbaar zijn. Op dat moment mag
verwacht worden dat de liquide middelen

voorhanden zijn om de verschuldigde belasting
te kunnen betalen. Niet in alle gevallen zal bij
uitoefening van het optierecht sprake zijn van
een gebrek aan liquiditeiten. Daarom krijgt een
werknemer onder voorwaarden de keuze voor
belastingheffing bij de uitoefening van het
aandelenoptierecht, ondanks dat de verkregen
aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn.
Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct
verhandelbaar zijn, wordt de waarde in het
economisch verkeer van de aandelen op het
moment van verkrijging als loon belast. Als de
bij uitoefening verkregen aandelen niet direct
verhandelbaar zijn, wordt als loon in
aanmerking genomen de waarde in het
economisch verkeer van de aandelen op het
moment van verhandelbaar worden.
Als een werknemer de verkregen aandelen niet
mag vervreemden door een contractuele
beperking, wordt het heffingsmoment tot
maximaal vijf jaar na de beursgang van de
vennootschap of na de uitoefening van het
aandelenoptierecht uitgesteld. De verkregen
aandelen worden dan geacht verhandelbaar te
zijn geworden en in de heffing betrokken voor
de waarde in het economisch verkeer van de
aandelen op dat moment.
Eventuele voordelen uit de aandelen, die
worden genoten voordat het aandelenoptierecht
in de belastingheffing is betrokken, worden
mede gerekend tot het loon ter zake van het
aandelenoptierecht.
Er wordt een delegatiegrondslag ingevoerd om
in specifieke situaties nadere regels te kunnen
stellen met betrekking tot het niet, deels of
geheel verhandelbaar worden van verkregen
aandelen.
Regeling start-ups vervalt
Per 1 januari 2018 geldt een fiscale
tegemoetkoming voor optierechten van
start-ups met een S&O-startersverklaring.
Onder voorwaarden en tot een bepaald
maximum wordt slechts 75% van het genoten
loon ter zake van een aandelenoptierecht in
aanmerking genomen. In de praktijk is gebleken
dat deze regeling onvoldoende doeltreffend is.
Voorgesteld wordt om deze tegemoetkoming
per 1 januari 2022 te laten vervallen.
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Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA is een subsidieregeling voor de
investering in milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de
subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze
gaan van 13½, 27 en 36 naar respectievelijk 27,
36 en 45.

Systematiek
S&O-afdrachtvermindering
Het kabinet stelt voor om de
afdrachtvermindering voor speur- en
ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal
punten aan te passen. Ten eerste wordt de
aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek
vereenvoudigd. In dat kader wordt voorgesteld
om vanaf 2022 toe te staan dat wanneer meer
dan één S&O-verklaring wordt aangevraagd en
afgegeven, de periodes waarop
S&O-verklaringen zien elkaar kunnen
overlappen.
Ongewijzigd blijft dat een S&O-verklaring ten
minste drie kalendermaanden beslaat. Dat
betekent dat een S&O-aanvraag met betrekking
tot een kalenderjaar uiterlijk op 30 september
van dat jaar moet zijn ingediend. Verder stelt
het kabinet voor om alle S&O-verklaringen
voortaan betrekking te laten hebben op alle
resterende kalendermaanden van een
kalenderjaar.
Voorts stelt het kabinet voor om per 2022 toe te
staan dat een S&O-inhoudingsplichtige voor elk
aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring
betrekking heeft een zelf te bepalen deel van de
toegekende S&O-afdrachtvermindering in

mindering kan brengen tot maximaal de hoogte
van de door hem in dat aangiftetijdvak
verschuldigde loonheffing.
Ten tweede wordt verduidelijkt dat alleen
kosten en uitgaven die aangevraagd zijn en
waarvoor een S&O-afdrachtvermindering
toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de
mededeling, die de werkgever na afloop van het
jaar moet doen van de aan S&O-werk bestede
uren en kosten en uitgaven.

Aanpassen verwerking negatieve
btw-melding
De Wet op de omzetbelasting bevat drie
bijzondere regelingen waarbij ondernemers de
btw die zij verschuldigd worden in
verschillende lidstaten van de EU kunnen
aangeven en voldoen in één lidstaat. Het gaat
om de niet-Unieregeling, de Unieregeling en de
invoerregeling.
Bij die bijzondere regelingen wordt de in de
lidstaat van identificatie van de ondernemer de
over een belastingtijdvak aangegeven en
voldane btw verdeeld over de andere lidstaten
waarin de ondernemer zijn verkopen heeft
verricht. De ondernemer kan in de btw-melding
correcties voor eerdere belastingtijdvakken
opnemen. De btw-melding kan daardoor
negatief uitvallen voor de lidstaat waarvoor de
correctie plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de
correctie wordt afgewikkeld door de lidstaat
waarvoor de correctie wordt gemaakt en niet
door de lidstaat van identificatie. Een negatieve
btw-melding die door Nederland moet worden
afgewikkeld, wordt op grond van dit voorstel
automatisch aangemerkt als een verzoek om
teruggaaf. Een niet in Nederland gevestigde
ondernemer hoeft daardoor voor die teruggaaf
niet afzonderlijk een verzoek om teruggaaf te
doen.

Terugkoop woning met
verkoopregulerend beding

toegepast. De vrijstelling moet voorkomen dat
teruggekochte woningen niet aan starters
worden doorverkocht. Het verkoopregulerend
beding moet een zelfbewoningsplicht voor de
koper omvatten. De waarde in het economisch
verkeer van de woning mag ten tijde van de
eerdere verkrijging niet hoger zijn dan de
woningwaardegrens voor de startersvrijstelling
ten tijde van de terugverkrijging.

Aanpassingen bpm
De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de
grondslag van de bpm. Voor conventionele
auto's en voor plug-in hybrides gelden aparte
tarieven. Voor emissievrije auto's geldt een
bpm-vrijstelling tot en met 2024.
Wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van
nieuwe personenauto's daalt, dalen de
belastinginkomsten. Om dit op te vangen
worden de CO2-schijfgrenzen voor de jaren
2022 tot en met 2025 elk jaar met 2,3%
verlaagd en de schijftarieven met 2,35%
verhoogd. Dit geldt ook voor de CO2-grens en
het tarief voor de dieseltoeslag.
De belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot
worden met ingang van 2023 eerst geïndexeerd
en vervolgens verhoogd.

Verlaging tarief verhuurderheffing
Naar aanleiding van een motie van de Tweede
Kamer heeft het kabinet besloten dat in de
sociale sector in 2021 geen huurverhoging mag
worden toegepast. Woningcorporaties en
grotere particuliere verhuurders worden
daarvoor enigermate gecompenseerd door een
verlaging van het tarief van de
verhuurderheffing. De totale verlaging van de
verhuurderheffing bedraagt € 180 miljoen per
1 januari 2022. Het tarief gaat van 0,527 naar
0,485% van het belastbare bedrag.
In de wet is nu bepaald dat de bedragen van de
heffingsverminderingen ieder kwartaal kunnen

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022
een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor
de verkrijging van een woning als gevolg van
een terugkoop van een natuurlijk persoon ter
uitvoering van een verkoopregulerend beding
dat bij de eerdere verkrijging was opgelegd.
Voor de Wet differentiatie overdrachtsbelasting
was het verlaagde tarief van 2% van toepassing
op de terugkoop, waarna op de doorverkoop
veelal de doorverkoopfaciliteit kon worden

worden gewijzigd. Op grond van deze bepaling
kunnen de bedragen op nihil worden gesteld als
het gebruik van de heffingsverminderingen
groter blijkt dan waar in de begroting rekening
mee is gehouden. Voorgesteld wordt om de
wijziging van bedragen, waaronder het op nihil
stellen daarvan, per maand mogelijk te maken
in plaats van per kwartaal. De kans op
overschrijdingen van het budget wordt hierdoor
verkleind. Een aanpassing van de bedragen van
de heffingsvermindering moet meer dan een
maand van tevoren worden aangekondigd in
verband met de rechtszekerheid voor de
aanvragers.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte
(COVID-19)
De werkkostenregeling (WKR) is de regeling in
de loonbelasting voor de behandeling van
vergoedingen en verstrekkingen. Binnen de
vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast
vergoedingen en verstrekkingen aan hun
werknemers geven. De vrije ruimte bedraagt
1,7% van de fiscale loonsom tot en met
€ 400.000 en 1,18% over het meerdere. In het
Belastingplan 2021 is de vrije ruimte voor de
eerste € 400.000 voor het kalenderjaar 2020
verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook
voor het jaar 2021. De wettelijke regeling
hiervoor is in het Belastingplan 2022
opgenomen.
Uiterlijk in 2024 wordt de Tweede Kamer
geïnformeerd over de in verband met de
overschrijding van de vrije ruimte aangegeven
eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022.

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

Reparatie Wet aanpassing box 3
De Wet aanpassing box 3 is per 1 januari 2021
in werking getreden. Reparatiewetgeving blijkt
noodzakelijk. Met terugwerkende kracht tot en
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met 1 januari 2021 wordt het partnerbegrip
voor het opleggen van een aanslag
inkomstenbelasting en een beschikking bedrag
groen beleggen gelijk aan het partnerbegrip
zoals dat geldt voor het opleggen van een
aanslag inkomstenbelasting en daaraan
gekoppeld een beschikking bedrag
rendementsgrondslag.
Als gevolg van de Wet aanpassing box 3 is het
heffingvrije vermogen voor box 3 verhoogd van
€ 31.340 naar € 50.000 per belastingplichtige.
Voor de vaststelling van het recht op
huurtoeslag geldt als vermogensgrens een
rendementsgrondslag in box 3 die hoger is dan
€ 31.340. Voor andere inkomensafhankelijke
regelingen gelden geen of hogere
vermogensgrenzen. Als het box 3-vermogen
vanwege het alsnog beschikbaar komen of
wijzigen van fiscale gegevens wordt bijgesteld
naar een bedrag onder of boven deze grens kan
dat gevolgen hebben voor het recht op
huurtoeslag. Om de huurtoeslag in een dergelijk
geval te kunnen herzien, wordt de Awir
aangepast. Daarmee wordt de situatie wat
betreft herziening van tegemoetkomingen in lijn
gebracht met de situatie zoals die voor de Wet
aanpassing box 3 bestond.

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

Nederlands recht of in Nederland is gevestigd.
Voor zover de winst van het
samenwerkingsverband rechtstreeks toekomt
aan participanten in een staat die het
samenwerkingsverband als transparant
aanmerkt, wordt voorzien in een
aftrekmogelijkheid. Het aan deze participanten
toekomende deel van de winst wordt daardoor
effectief niet belast in Nederland.

Wet implementatie
belastingplichtmaatregel
Per 1 januari 2020 zijn in de Wet Vpb 1969
door de tweede EU-richtlijn
antibelastingontwijking (ATAD2)
voorgeschreven maatregelen tegen
hybridemismatches in werking getreden. Deze
maatregelen bestrijden belastingontwijking
waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillen
in kwalificatie tussen belastingstelsels van
lidstaten van de EU onderling of tussen
EU-lidstaten en derde landen.
Daarnaast kent ATAD2 een
belastingplichtmaatregel voor omgekeerde
hybride lichamen, waarmee de oorzaak van een
hybridemismatch wordt aangepakt. Deze
maatregel zorgt ervoor dat het land van
vestiging onder bepaalde omstandigheden de
kwalificatie volgt van het land waar de
participanten zijn gevestigd. De implementatie
van deze maatregel is uitgesteld tot 1 januari
2022. In dit wetsvoorstel wordt de maatregel op
een aantal punten aangepast ten opzichte van de
Implementatiewet. De diverse bepalingen
inzake de belastingplichtmaatregel in de Wet
implementatie tweede EU-richtlijn
antibelastingontwijking vervallen en worden
samen met de daarmee verband houdende
flankerende maatregelen opgenomen in dit
wetsvoorstel.
De belastingplichtmaatregel ziet op omgekeerde
hybride lichamen. Dit zijn
samenwerkingsverbanden die door de staat naar
het recht waarvan ze zijn opgericht of waar ze
zijn gevestigd als fiscaal transparant worden
aangemerkt en door de staat waar een gelieerd
lichaam is gevestigd, dat participeert in het
samenwerkingsverband, worden aangemerkt als
niet-transparant. Deze
samenwerkingsverbanden worden binnenlands
belastingplichtig in Nederland voor de Vpb als
het samenwerkingsverband is aangegaan naar

5

Deze maatregel is niet van toepassing op
collectieve beleggingsinstellingen met een
gediversifieerde effectenportefeuille die onder
financieel toezicht staan. Door de integrale
belastingplicht worden omgekeerde hybride
lichamen onder belastingverdragen aangemerkt
als inwoner van Nederland, waarmee deze
lichamen verdragsgerechtigd zijn en in
aanmerking komen voor een
woonplaatsverklaring.
De aanvang en het einde van de belastingplicht
van een omgekeerd hybride lichaam wordt
hetzelfde behandeld als de aanvang en het einde
van de belastingplicht van andere
Vpb-plichtigen. Dat geldt ook voor de
toepassing van de dividendbelasting. Daarnaast
wordt in dit wetsvoorstel de fiscale behandeling
van omgekeerde hybride lichamen voor de
toepassing van de inkomstenbelasting,
dividendbelasting en bronbelasting op rente- en
royaltybetalingen geregeld.
Voorgesteld wordt om het toepassingsbereik
van deze maatregelen in de Vpb uit te breiden
naar gevallen waarin de hybridemismatch
ontstaat tussen de belastingplichtige en een
gelieerde natuurlijk persoon.

Delegatiebepalingen
tegemoetkoming
Groepen burgers kunnen door onterecht
handelen of nalaten van de Belastingdienst
benadeeld worden en in een schrijnende situatie
terecht komen. De toeslagenaffaire is daar een
voorbeeld van. In zulke gevallen kan het
wenselijk zijn om een tegemoetkoming te
bieden om de gevolgen teniet te doen of te
verzachten. De voorgestelde Wet
delegatiebepalingen tegemoetkoming
schrijnende gevallen voorziet daarin.
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(AWR) en de Invorderingswet 1990 (IW 1990)
worden delegatiebepalingen opgenomen om de

