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Om succesvol te kunnen ondernemen is het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van de actuele ontwikkelingen die op uw bedrijf van invloed kunnen zijn. Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag 2021
haar plannen voor 2022 bekend gemaakt. Voor u als ondernemer verandert er weer het nodige. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor
u verzameld in deze nieuwsbrief. Wij moeten hier wel de kanttekening
bij plaatsen dat een deel van deze plannen nog niet definitief zijn en nog
moet worden goedgekeurd door het parlement. Daarnaast kunnen er nog
wijzigingen bij komen als gevolg van een regeerakkoord.

ALLE BELASTINGPLICHTIGEN

Inkomstenbelasting
Los (extra) af op uw hypotheek
Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op de hypotheekschuld. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld verlaagt bovendien het
vermogen in box 3, waardoor u mogelijk minder belasting betaalt.
Heeft u de rente in het verleden voor langere tijd vastgezet op een hoger
niveau dan de huidige rente? Informeer bij de bank of uw hypotheekadviseur naar de mogelijkheid van rentemiddeling of vraag eens wat het kost
aan boeterente om het contract open te breken en de rente op een lager
niveau vast te zetten. Omdat er altijd een deel extra mag worden afgelost,
kan dit voordelig zijn. De boeterente die u bij vervroegde aflossing moet
Oriënteer u ook eens bij andere geldverstrekkers.
Ondanks de kosten van een nieuwe hypotheek kunt u
voordeliger uit zijn door over te stappen.

Van der Woude Adviesbureau
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Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning

Periodieke giften

Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling € 105.302. Er zijn enkele belangrijke voorwaarden rondom deze vrijstelling:
Deze kan onder voorwaarden gespreid worden over drie opeenvolgende jaren. Als de ontvanger van de schenking het gebruikt voor
aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan hierdoor de boeterente wellicht (deels) worden voorkomen.
De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar
na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden
gebruikt voor de eigen woning.
Voorwaarde voor de vrijstelling is ook dat de ontvanger van de
schenking tussen 18 en 40 jaar moet zijn. Als de schenking gespreid
plaatsvindt, moet op alle momenten aan deze voorwaarde worden
voldaan.
De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kind.
Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.
Degene die de schenking ontvangt, moet deze gebruiken voor de
eigen woning. Het gaat om de verwerving of verbouwing van een
eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop van de eigen woning.
Er zijn de laatste tijd veel geluiden die pleiten voor een afschaffing van de
regeling. Of dit gaat gebeuren weten wij niet. Het is echter goed om met
de eventuele afschaffing rekening te houden en te zorgen voor flexibiliteit als u op dat moment de regeling nog wilt benutten.
De schenking leidt bij u tot een lager belastbaar
vermogen in box 3. Schenkt u nog in 2021, dan
bespaart u in 2022 belasting in box 3. De ontvanger
van de schenking betaalt mogelijk juist box 3heffing.
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Doe een gift periodiek als u geen last wilt hebben van de drempel of het
plafond. Stelt u een onderhandse akte op, dan geldt wel een aantal eisen. Neem voor deze akte contact op met uw adviseur. Bereken wel of
het ontgaan van het plafond en de drempel door periodiek te schenken
opweegt tegen het nadeel dat uw schenking over een langere periode
wordt uitgesmeerd en dus vanwege de dalende tarieven minder oplevert.
Vanaf 2023 levert een gift nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 37,05%.

Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u in 2021 jouw kinderen belastingvrij € 6.604 schenken en uw kleinkinderen of derden € 3.244. Deze vrijstellingen zijn in
2021 eenmalig met € 1.000,- verhoogd vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat de eenmalig verhoogde bedragen in 2022 weer worden verlaagd.
Belastingvrij schenken aan kinderen vanaf 18 t/m 39 jaar
Jaarlijkse vrijstelling
Eenmalig verhoogde
reguliere vrijstelling
Eenmalig verhoogde
vrijstelling studie
Verhoogde vrijstelling
eigen woning

2021
€ 6.604
€ 26.881

2022
€ 5.677
€ 27.231

€ 55.996

€ 56.724

€ 105.302

€ 106.671

De eenmalige schenking van € 105.302 ten behoeve
van de eigen woning geldt ook voor andere
personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening
met de voorwaarden van deze schenking.
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Beleg groen in box 3

Bespaar belasting in box 3 en voorkom belastingrente

Wilt u uw box 3-vermogen verlagen, denk dan ook eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van
maximaal € 61.215 (bedrag 2022). Hebt u een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele
(€ 122.430). Ook een minderjarig kind heeft zelfstandig recht op deze
vrijstelling. Naast de vrijstelling in box 3 hebt u ook nog recht op een
heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Controleer uw voorlopige aanslag 2021. Is de aanslag te laag, vraag dan
zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Als je ervoor zorgt
dat je de voorlopige aanslag nog in 2021 betaalt, leidt dat tot een lager
vermogen per 1 januari 2022. Bovendien rekent de Belastingdienst vanaf
1 juli 2022 een rente van 4% over jouw aanslag 2021. Voorkom dat u
deze hoge belastingrente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag 2021 juist is. Bij twijfel kunt u altijd even contact met ons
opnemen. Wij kunnen dan nakijken wat u het beste kunt doen.

De vrijstelling geldt niet voor de vermogenstoets
in de toeslagen.

Houd rekening met vermogenstoets toeslagen
Lagere inkomens hebben vaak recht op een of meer toeslagen. We kennen de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Voor alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag,
geldt een zogenaamde vermogenstoets. Dit betekent dat u geen recht
hebt op de toeslag als uw vermogen te groot is. De toetsingsdatum is 1
januari. Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget geldt voor
2022 een toetsingsvermogen van maximaal € 120.020. Hebt u een partner, dan geldt een maximum van € 151.767. Voor de huurtoeslag geldt
een maximumvermogen van € 31.747 (respectievelijk € 63.494 als u een
partner heeft).
Hebt u een vermogen rond de genoemde maxima én
recht op een of meer toeslagen, dan kan het
voordelig zijn uw vermogen in box 3 te verlagen.
Bijvoorbeeld
door
een
deel
van
uw
eigenwoninglening af te lossen of een geplande,
grotere aankoop naar voren te halen. Ook kan het
voor ondernemers voordelig zijn om binnen de
fiscale mogelijkheden minder vermogen uit het
bedrijf naar privé over te brengen.

Studiekosten
Kosten voor studie kun je nu nog af trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Dit boven een drempel van € 250. In 2022 wordt de aftrekbaarheid vervangen door een subsidieregeling genaamd het STAP–budget.
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Vanaf 1 maart 2022
een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
Om aanspraak te maken op het STAP-budget kan er vanaf 1 maart 2022
een aanvraag gedaan worden via het STAP portaal van het UWV. De
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register
(scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget
kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Ben je van plan om binnekort een studie te volgen?
Boek en betaal deze dan nog in 2021.
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ONDERNEMERS
Houd rekening
investeringsaftrek
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Let op: Vanaf 2022 gelden er voor de milieu-investeringsaftrek (MIA)
hogere percentages.
De percentages 13,5%, 27% en 36% worden vervangen door
27%, 36% en 45%. Dit kan betekenen dat het voordeliger is om
een voorgenomen investering waarvoor je de MIA kunt krijgen,
uit te stellen tot 2022.
Het is nu nog niet duidelijk óf de bedrijfsmiddelen die nu voor de
MIA in aanmerking komen, hiervoor ook volgend jaar in aanmerking komen en voor welk percentage. De Milieulijst voor 2022
waarop de bedrijfsmiddelen vermeld worden die in 2022 voor de
MIA in aanmerking komen, wordt pas eind december van dit jaar
gepubliceerd.
Houd deze publicatie daarom in de gaten en beslis op het moment waarop een en ander duidelijk is of je in 2021 of in 2022 investeert.
Voor de MIA is het moment van aangaan van de verplichting, meestal
het moment waarop je de aankooporder ondertekent, beslissend voor
het recht op de MIA. Om in aanmerking te komen voor de MIA, moet
jouw investering wel binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan, worden gemeld bij RVO.nl.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen
Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100%
en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Je krijgt het
LIV alleen voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren per
jaar. Het gaat daarbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor
niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Jeugd-LIV
Voor jongeren van 18 t/m 20 jaar geldt een lagere tegemoetkoming in de
vorm van het jeugd-LIV. De bedragen voor 2021 vind je in onderstaande
tabel. De eis van minstens 1.248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd
-LIV.

De bedragen voor 2022 zijn nog niet bekend.

Bereid je voor op einde belastingvrije vaste reiskostenvergoeding
en de introductie van de thuiswerkvergoeding
Werkgevers kunnen hun werknemers een vaste, belastingvrije vergoeding
geven voor de kosten van het woon-werkverkeer. Indien
jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding voor het woonwerkverkeer krijgen, dan hoef je die vanwege de coronacrisis, waardoor
een gewijzigd reispatroon is ontstaan, niet aan te passen. Tot en met 31
december 2021 mag je blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de
vaste vergoeding uiterlijk vaststond op 12 maart 2020.
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AUTO

Dit betekent dat een vergoeding voor reiskosten voor thuiswerkers vanaf
1 januari 2022 dan belast loon is. De werknemer houdt dan netto minder over en jij als werkgever dient premies werknemersverzekeringen en
zorgverzekeringswet af te dragen.
Je kunt op het afschaffen van de faciliteit op verschillende manieren inspelen. Zo kun je de vergoeding afschaffen of verminderen, maar je kunt
ook de belasting voor jouw rekening nemen door de vergoeding te bruteren. Dit is een relatief dure optie. Daarom is het vaak voordeliger in
plaats hiervan de vergoeding onder te brengen in de werkkostenregeling.

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Je kunt in 2021 nog een vaste reiskostenvergoeding
verstrekken die gebaseerd is op 214 werkdagen per
jaar, als de werknemer tenminste 128 dagen per
jaar naar de vaste werkplek reist. Deze regeling
wordt in 2022 versoberd, wat erop neerkomt dat de
vaste reiskostenvergoeding bij minder reisdagen
naar rato berekend moet worden. Per saldo
betekent dit dat de nieuwe thuiswerkregeling in
combinatie
met
de
bestaande
vaste
reiskostenvergoeding alleen gunstig uitvalt voor
werknemers die minder dan 6 kilometer van het werk
wonen.
Breng je de vergoeding onder in de WKR, dan dien je
aannemelijk te kunnen maken dat de vergoeding
voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en dus
niet meer dan 30% afwijkt van wat in soortgelijke
situaties aan vergoeding wordt verstrekt.

Je kunt vanaf 2022 wel gebruik maken van de nieuwe fiscale faciliteit
inzake thuiswerken. Hierdoor kun je thuis werkende werknemers een
onbelaste vergoeding geven van € 2 per dag. Je kunt op één dag echter
niet zowel een onbelaste reiskostenvergoeding voor het woonwerkverkeer geven als de thuiswerkvergoeding.
Kortom belangrijk om voor 1 januari 2022 jouw hybride thuiswerkbeleid
en arbeidsvoorwaarden hierop aan te passen.

Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een elektrische auto van de zaak met een 4%-bijtelling die op
kenteken is gezet in 2017, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2022 verloopt. Deze bedraagt vanaf dat moment 16% tot een
cataloguswaarde van € 35.000 en 22% over het meerdere.
Krijgt de auto een (fors) hogere bijtelling, dan is
het wellicht voordeliger deze in privé te gaan
rijden. Deze optie bestaat voor dga’s maar in
beginsel
niet voor de
ondernemer
in
de
inkomstenbelasting. Als je ondernemer bent in de
inkomstenbelasting, moet je namelijk een bijzondere
reden hebben om de auto voortaan tot het
privévermogen te rekenen.

Bij overdracht van de auto naar privé vervalt de bijtelling, moeten alle
autokosten privé betaald worden en kan voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, een belastingvrije vergoeding van 0,19 cent per
kilometer worden gegeven. Denk hierbij ook aan de btw-aspecten van
verkoop aan privé.
Wordt de bijtelling voor jou in 2022 fors hoger, dan
kun je ook overwegen de auto vanaf 1 januari 2022
aantoonbaar (rittenregistratie) nog maximaal 500
kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling
voorkomen.
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MINIMUMLOON
Minimumloon per 1 januari 2022
Hieronder vind je de tabellen met de dan geldende brutolonen.

21 jaar

Staffelingspercentage
100%

20 jaar

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

€ 1725.00

€ 398,10

€ 79,62

80%

€ 1380.00

€ 318,50

€ 63,70

19 jaar

60%

€ 1035,00

€ 238,85

€ 47,77

18 jaar

50%

€ 862,50

€ 199,05

€ 39,81

17 jaar

39,5%

€ 681,40

€ 157,25

€ 31,45

16 jaar

34,5%

€ 595,15

€ 137,35

€ 27,47

15 jaar

30%

€ 517,50

€ 119,45

€ 23,89

Leeftijd
21 jaar en
ouder
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

€ 11,06

€ 10,48

€ 9,96

€ 8,85
€ 6,64
€ 5,53
€ 4,37
€ 3,82
€ 3,32

€ 8,39
€ 6,29
€ 5,24
€ 4,14
€ 3,62
€ 3,15

€ 7,97
€ 5,98
€ 4,98
€ 3,94
€ 3,44
€ 2,99

Van der Woude Adviesbureau
Schoterlandseweg 26
8414 LW Nieuwehorne

Van der Woude adviesbureau is
opgericht in 2002 en gevestigd
aan de Schoterlandseweg 26 te
Nieuwehorne. Wij bieden een
complete dienstverlening voor de
Telefoon: (0513)-541930
agrarische ondernemer. Bij Van
Fax: (0513)-542857
der Woude Adviesbureau kunt u
E-mail: info@vanderwoudeadviesbureau.nl rekenen op een actieve betrokkenWebsite: www.vanderwoudeadviesbureau.nl heid. Dit kenmerkt waar wij voor
staan.
Heeft u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief een vraag?
Bel ons, wij adviseren u graag!

Van der Woude Adviesbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan
ook als gevolg van beslissingen en/of handelingen gebaseerd op de informatie uit deze nieuwsbrief.

