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VOORTZETTING CORONASTEUN
VOOR ONDERNEMERS
De omikronvariant van het coronavirus houdt ons
nog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet
Rutte-IV bracht versoepelingen aan, maar de horeca
en de cultuur blijven nog dicht. Het coronasteunpakket
voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022.
Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere
invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We
lichten de voortgezette regelingen hierna kort toe.

Facts is een uitgave van:
Nederlandse Orde van
Administratie- en Belastingdeskundigen
Hoofdredactie NOAB
Redactie Loft 238 Tekst & Media

NOW-6
De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) is al aan zijn zesde editie toe. Deze is
vergelijkbaar met de voorgaande NOW-5. U moet als
werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben, het
vergoedingspercentage blijft 85%. Ook de salarissen
van medewerkers met een flexibel contract vallen
binnen de regeling.

Opmaak Appeltje Eva
Druk Dekkers van Gerwen
‘s-Hertogenbosch © NOAB 2022
De samenstellers en de uitgever accepteren
geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die het directe of indirecte
gevolg is van handelingen en/of beslissingen
die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.
Postbus 2478
5202 CL ‘s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 614 14 19
info@noab.nl
www.noab.nl
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BBZ
De Tozo-regeling voor zelfstandigen is opgegaan in het
al bestaande Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz), echter wel met versoepelde voorwaarden.
Er geldt geen vermogenstoets en de subsidie kan
met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
TVL, VLN EN OVK
Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is
terug van (even) weggeweest. De drempel van het
omzetverlies is 30%, het maximale subsidiepercentage
blijft 100%. Een mkb-bedrijf kan maximaal € 550.000
ontvangen, voor grotere ondernemingen is dat

maximaal € 600.000. De subsidie Vaste Lasten voor
Nachtsluiting (VLN) komt te vervallen en is opgegaan in
de TVL Q4 2021. De subsidie Ongedekte Vaste Kosten
land- en tuinbouw (OVK) is ook een aanvulling op de TVL.
TRSEC EN ATE
De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19
(TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming
Evenementen (ATE) zijn verlengd tot en met het
derde kwartaal 2022. Een beroep op de regelingen is
mogelijk als de Rijksoverheid een evenement in deze
periode verbiedt. Voor het eerste kwartaal van 2022
geldt een subsidiepercentage van 90%, in het tweede
en derde kwartaal is dat 80%.
KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C EN ANDERE FACILITEITEN
De coronafinancieringsregelingen en overbruggingsfaciliteiten worden naar verwachting in het eerste en
tweede kwartaal voortgezet. De ministeries overleggen
hierover met de banken en andere financiers als
Qredits. Voor sommige regelingen is wettelijke
goedkeuring nodig, alsook notificatie bij de Europese
Commissie.

LET OP:

Raadpleeg voor de voorwaarden en het tijdstip
van openstelling van de diverse regelingen de
website rvo.nl. Ook uw NOAB-adviseur kan u
nader informeren.
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KABINET RUTTE-IV UIT DE STARTBLOKKEN
Veel beleidsvoornemens staan nog in de steigers en wachten op aanpak
door de nieuwe ploeg van ministers en staatssecretarissen. Onderstaand
een greep uit reeds getroffen (fiscale) maatregelen en de ambitieuze
plannen in het regeerakkoord.

thuiswerken worden gecombineerd met een vaste reiskostenvergoeding
voor de dagen waarop naar kantoor wordt gereisd. Hiervoor maakt u
gebruikt van de zogenoemde (vernieuwde) 128 dagenregeling.
Uw NOAB-adviseur kan dit voor u verzorgen.

ZVW IN 2022 LAGER

STRENGERE REGELS ONLINE REVIEWS

De percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) gaan in 2022 omlaag. De werkgeversheffing voor 2022 wordt
6,75% (was 7,00%). Het maximumbijdrageloon stijgt naar € 59.706 (was
€ 58.311). Soms is geen werkgeversheffing verschuldigd. Dit speelt bij
ex-werknemers, pseudo-werknemers en dga’s die niet verplicht verzekerd
zijn voor de werknemersverzekeringen. Zij betalen de bijdrage ZVW zelf,
in 2022 is dat 5,50% (was 5,75%).

Webshops, online platforms en social media-accounts moeten
consumenten beter informeren over reviews, aanbiedingen en ‘gratis’
digitale diensten. De nieuwe regels zijn een uitwerking van een Europese
richtlijn (2019/2161) en worden naar verwachting eind mei van dit jaar
van kracht:
•E
 en verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te
maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om
een hogere plaatsing te krijgen.
•E
 en verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen.
•C
 onsumentenbeoordelingen moeten vóór publicatie worden
gecontroleerd op echtheid. U moet vermelden hoe u controleert dat
de geplaatste recensies van klanten zijn die dat artikel hebben
gekocht en gebruikt.

LET OP:

Raadpleeg uw NOAB-adviseur over uw ZVW-afdrachtplicht.

HOGE RAAD VERWERPT SYSTEMATIEK BOX 3
De Hoge Raad heeft bepaald dat de vermogensrendementsheffing,
waarbij spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is belast, in 2017 en 2018 in strijd is met het ongestoord
genot van eigendom en het discriminatieverbod
(bron: ECLI:NL:HR:2021:1963).
Belastingplichtigen worden in box 3 belast op grond van een gefingeerde
‘vermogensmix’. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijke
verdeling van het vermogen over spaargeld en andere beleggingen
of het daadwerkelijke rendement. In de aanhangige zaak moest de
klager over veel hogere opbrengsten belasting betalen dan hij in
werkelijkheid had genoten. De uitspraak geldt alleen voor de circa 60.000
belastingplichtigen die in 2017 en 2018 bezwaar hebben gemaakt tegen
de box-3 aanslag. Alle anderen die te veel belasting betaalden over hun
spaargeld, vallen buiten de boot. De bezwaartermijn is in 2016 geruisloos
ingeperkt.

LET OP:

Wanneer de box 3 aanslag over 2021 te hoog is, heeft u zes
weken na de definitieve aanslag de tijd om bezwaar te maken.

INFO HANDELSREGISTER
Per 1 januari 2022 is het woonadres van ondernemers en bestuurders
afgeschermd in het Handelsregister. De woonadressen zijn alleen
nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar
wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten
en deurwaarders. Zelfstandigen die ondernemen vanuit huis beleven
weinig plezier aan deze wijziging. De adressen die vermeld staan als
vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden, ook als dat gelijk
is aan het woonadres.

THUISWERKVERGOEDING
Per 1 januari 2022 mag er onbelast € 2 worden uitgekeerd per
thuiswerkdag. Krijgt het ritme van thuis en op kantoor werken een
min of meer vaste vorm, dan kan de vaste onbelaste vergoeding voor

FACTS

VRIJE RUIMTE WEER KLEINER
De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is in 2022 weer terug naar
het oude niveau: 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18%
daarboven. U kunt dit percentage van het loon besteden aan onbelaste
vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers.

MINIMUMLOON 2022
Per 1 januari 2022 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers
van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband € 1.725 per maand,
€ 398,10 per week en € 79,62 per dag. Dit is 1,41% hoger dan het
bedrag per 1 juli 2021. Voor jongere werknemers of werknemers
die onder de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) vallen, gelden
lagere minimumbedragen. Het nieuwe kabinet wil het minimumloon
stapsgewijs verhogen met 7,5%.

LET OP:

De hoogte van het loon hangt af van het aantal uren per
week dat in een bepaalde sector als fulltime geldt. Het
gaat meestal om 36, 38 of 40 uur per week, vastgelegd in
cao-afspraken. Er komt een wettelijk minimumuurloon op
basis van een 36-urige werkweek.

GEMENGDE KOSTEN
Kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatiekosten,
kosten van congressen, seminars, symposia, studiereizen e.d. worden
‘gemengde kosten’ genoemd. Deze kosten leveren immers ook een
privévoordeel op, dat belast is. Tot een bedrag van € 4.700 zijn deze
gemengde kosten niet aftrekbaar in de IB. Het eventueel meerdere is dat
wel. Als alternatief mag u er ook voor kiezen standaard 80% af te trekken.
In de Vpb geldt dezelfde drempel van € 4.700 of als dat meer is, 0,4% van
het belastbaar loon van alle werknemers van uw bv. Het alternatief hier is
standaard 73,5% van de gemengde kosten.
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HET REGEERAKKOORD IN TIEN ONDERWERPEN
Het coalitieakkoord 2021-2025 draagt de veelbelovende titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken
naar de toekomst’. Onderstaand een tiental in het oog springende onderwerpen.

1.

ZELFSTANDIGENAFTREK

De zelfstandigenaftrek wordt in 2022 met € 360 verlaagd van € 6.670
naar € 6.310. Vanaf 2023 gaat de zelfstandigenaftrek nog verder omlaag,
om met stappen van € 650 te worden teruggebracht tot € 1200 euro in
2030. Ook komt er een (verplichte) arbeidsongeschikt-heidsverzekering
voor alle zelfstandigen.

2.

EINDE MIDDELINGSREGELING

De middelingsregeling voor de inkomstenbelasting verdwijnt per 2023.
Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten belastingjaren op. De uitkomst deelt u door drie, waarna het
belastingbedrag opnieuw wordt berekend. Bij een verschil van meer
dan € 545 kunt u belasting terugkrijgen. Jaarlijks maken circa 50.000
belastingplichtigen van de regeling gebruik.

WEBMODULE

Het kabinet zet de ontwikkeling van de webmodule door, waarmee zzp’ers
en opdrachtgevers vooraf zekerheid verkrijgen over de aard van de

7.

SCHULD BIJ EIGEN BV

Wanneer u samen met uw partner meer dan € 700.000 van de bv

arbeidsrelatie. Er wordt strenger gehandhaafd op schijnzelfstandigheid

leent, wordt het meerdere vanaf 2023 belast alsof sprake is van een

in het geval van het vermoeden van werknemerschap.

dividenduitkering. Oorspronkelijk was de grens bepaald op € 500.000.

3.

Eigenwoningschulden vallen niet onder de maatregel. Wel moet voor

GRIJS KENTEKEN’ VERDWIJNT

De zogenoemde grijskentekenregeling, een belastingvoordeel voor
ondernemers die in een bestelauto rijden, verdwijnt. De vrijstelling bpm
gaat vanaf 2024 in drie stappen naar nul procent. Voor emissievrije,
elektrische bestelauto's geldt een uitzondering.

4.

BOX 3-HEFFING: WERKELIJK RENDEMENT

berekend over het werkelijke rendement. De vrijstelling in box 3 gaat
in 2030 omhoog naar € 80.000 (2022: € 50.650). De zogenoemde
leegwaarderatio voor verhuurde onroerende zaken wordt per 2023
afgeschaft.

5.

eigenwoningschulden die worden aangegaan ná 31 december 2022
een hypotheekrecht aan de eigen vennootschap worden afgesloten.

8.

REISKOSTENVERGOEDING

Om reizen van en naar het werk betaalbaar te houden, verhoogt het
kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 van € 0,19 naar

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de box 3-heffing in 2025 wordt

€ 0,23 cent.

9.

MOBILITEITSAANPAK

Het nieuwe kabinet wijst 1,25 miljard euro toe aan verbetering en
onderhoud van wegen, bruggen, sporen, viaducten en vaarwegen. Ook het
openbaar vervoer, de ontwikkeling van een beter Europees treinnetwerk
en het stimuleren van fietsverkeer krijgen meer aandacht. De belasting

HYPOTHEEK EN EIGEN WONING

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel bekend als de
'jubelton', wordt geschrapt. Deze geldt echter wel nog voor 2022. Ouders
kunnen hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar een bedrag van maximaal
€ 106.671 (€ 105.302 in 2021) belastingvrij schenken voor de aankoop of
verbouwing van de eigen woning, afkoop van erfpacht of aflossing van de
(hypotheek)schuld van de eigen woning.
Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele
stand van de studieschuld bepalend. Het wordt eenvoudiger gemaakt
om een deel van de (over)waarde van het huis op te nemen. De leennorm
(‘loan-to-value’) wordt niet aangescherpt. De hypotheekrenteaftrek blijft
vooralsnog ongemoeid.

FACTS

6.

op vliegtickets gaat omhoog, thuiswerken en elektrisch vervoer worden
gestimuleerd met fiscale maatregelen.

10.

REKENINGRIJDEN

Een heet hangijzer ligt weer in het vuur: rekeningrijden. In het
coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat er per 2030 een systeem
van Betalen naar Gebruik voor alle autorijders moet zijn opgezet.
Het kabinet gaat daartoe de wetgeving maken. Het tarief voor de
motorrijtuigenbelasting wordt afhankelijk van het jaarlijks gereden
aantal kilometers. Dit gaat gelden voor álle autorijders, ongeacht
of u nog op fossiele brandstof of al elektrisch rijdt, en is tijd- noch
plaatsgebonden.
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2021 in (rapport)cijfers
Tevredenheid met het leven

+ 86,2%

Groei BBP

+ 5,2%

Inflatie

+ 2,7%

Consumptie (okt.)

+ 7,4%

Cao-lonen

+ 2,1%

Inkomen werknemer (Q3)

+ 4,8%

Inkomen zelfstandige (Q3)

+ 6,9%

Prijs bestaande koopwoningen

+ 20,1%

(Bron: CBS)

OVERDRACHTSBELASTING HOGER VOOR BELEGGERS
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor verkrijgingen door
rechtspersonen en particulieren die de woning niet zelf langdurig gaan
bewonen, gaat van 8 naar 9% in 2023. Niet-woningen zijn panden die
niet of voor minder dan 70% voor woondoeleinden worden gebruikt.
Voorbeelden zijn kantoren, winkels, bedrijfspanden, agrarische objecten
en scholen. De koper die een woning wél voor langere tijd gaat bewonen,
betaalt 2% overdrachtsbelasting.
BOETES BIJ DISCRIMINATIE
Het nieuwe kabinet wil een actief anti-discriminatiebeleid voeren. Er ligt nog
een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat een boete mogelijk maakt als een
werkgever zich bij recruitment niet aantoonbaar inzet voor gelijke kansen. Er
komt een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus,
makelaars, verhuurders en vastgoedbemiddelaars. Organisaties die zich
schuldig maakten aan discriminatie of racisme kunnen worden uitgesloten
van overheidssubsidies en de gunning van opdrachten. Ook liggen
maatregelen tegen zwangerschaps- en stagediscriminatie voor.
HERZIENING KINDEROPVANG
Het zal niemand verbazen: de kinderopvangtoeslag gaat op de
schop. Voordat het zover is gaat de vergoeding voor werkende
ouders met kinderen tot 12 jaar in stappen omhoog tot 95%.
De kinderopvangtoeslag wordt in de toekomst direct uitgekeerd aan
de kinderopvanginstellingen, ouders betalen nog een kleine bijdrage.
De koppeling met gewerkte uren wordt vanaf 2023 losgelaten.
AANGESCHERPTE KLIMAATAMBITIES
Of het kabinet-Rutte IV de aangescherpte ambities op klimaatgebied
gaat waarmaken, is als kijken in een glazen bol. Zo is de beoogde
55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 al
een forse uitdaging. Om de verduurzaming van de industrie te versnellen
komt er een extra klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor de
komende tien jaar. Nederland moet daarmee ‘koploper in Europa zijn bij het
tegengaan van de opwarming van de aarde’, aldus het regeerakkoord.
Het beleid zal balanceren op het koord van vrijwilligheid en regelgeving.
De stikstofcrisis, vergunningen voor bouwprojecten, natuurvergunningen

VEILIGHEID EN ONDERMIJNING
Er is 1 miljard euro gereserveerd voor het tegengaan van ondermijning
en het versterken van de politieorganisatie en inlichtingendiensten.
Een bekende vorm van ondermijning is witwassen. Afpersing, digitale
oplichting en cybercrime zijn dat ook en krijgen meer aandacht. Voor
mkb’ers worden de griffierechten bij een rechtsgang met 25% verlaagd

Investeren in de toekomst
Elke onderneming of organisatie is er op een of andere manier mee bezig:
investeren in een energiezuinige bedrijfsvoering. De vijf pijlers die de
hoogte van de energiekosten bepalen zijn: verlichting, isolatie, verwarming,
opwekking en meten. Afhankelijk van uw activiteiten vragen maatregelen
rond een of meerdere van deze pijlers uw aandacht. De overheid stimuleert
investeringen via een aantal subsidieregelingen.
ENERGIELIJST 2022
Jaarlijks actualiseert de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
de Energielijst. Op deze lijst staat een opsomming van innovatieve en
duurzame energie-investeringen die fiscaal voordeel kunnen opleveren.
Investeren in waterstof is een belangrijk nieuw element in de regeling.
INVESTERINGSAFTREK: KIA
Als u dit jaar plannen heeft om te investeren in bedrijfsmiddelen, kunt u
profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van
de aftrek hangt af van het totale bedrag dat u in een jaar investeert. Bij een
investering tussen € 59.939 en € 110.998 is de KIA maximaal € 16.784.
Als het gaat om energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen,
dan komen twee andere regelingen in beeld: EIA en MIA/VAMIL
ENERGIEMAATREGELEN: EIA
Bij investeren in bedrijfsmiddelen die op de reeds genoemde Energielijst
2022 van de RVO staan, heeft u mogelijk recht op energieinvesteringsaftrek
(EIA). Als u minimaal € 2.500 investeert, mag u 45,5% van de totale
energie-investering aftrekken van de winst.
MILIEUVRIENDELIJK INVESTEREN: MIA/VAMIL
Voor 2022 budgetteerde het kabinet € 169 miljoen voor het stimuleren
van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van de
milieu-effecten en de gangbaarheid van bepaalde bedrijfsmiddelen gelden
voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2022 drie percentages: 27%, 36%
en maximaal 45%. Via de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil) kunt u 75% van een investering op een willekeurig moment
afschrijven. Dat mag zelfs al in het jaar van aanschaf. De resterende 25%
moet dan regulier worden afgeschreven. Over het jaar dat u hoog afschrijft
betaalt u dan minder IB of Vpb. U moet minimaal € 2.500 investeren in
bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst van de RVO staan.

LET OP:

voor woningbouw of voor het aanleggen van warmtenetten, infrastruc-

Zoek tijdig uit welke investeringen in bedrijfsmiddelen fiscaal voordeel

turele aanpassingen, verduurzaming van woningen en maatschappelijk

kunnen opleveren. Uw NOAB-adviseur staat u graag terzijde bij uw

vastgoed: er is werk aan de winkel, heel veel werk.

investeringsplannen.
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