
22 september 2021

Miljoenennota -ontb ijt



Agenda



Even voors te llen : Maars cha lk|Lig thart

Wij zijn een vernieuwend advieskantoor voor ondernemers en vermogende DGA’s. 
Wij hebben een pro-actieve benadering en het vermogen om u te ondersteunen

en adviseren bij het realiseren van uw zakelijke ambities 
en met de regie over uw totale vermogen.



Miljoenennota  2022 …



Prins jes dag  Hoedjes dag



Tijd lijn



Miljoenennota  2022 (en  2021): de  u itgaven



Miljoenennota  2022 (en  2021): de  inkoms ten



Belas tingplan  2022

Belangrijkste wijzigingen:
1. Thuiswerken
2. Wonen
3. Koopkracht
4. Maatregelen voor het klimaat
5. Maatregelen voor startende bedrijven
6. Belastingontwijking
7. Verandering verrekening vpb



Belas tingplan  2022

1. Thuiswerken:
- per 1 januari 2022 onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag
- (wat blijft: onbelaste vergoeding voor inrichten van een thuiswerkplek en onbelaste

reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer)

2. Wonen:
- Aanpassing eigenwoningregeling: bijleenregeling, aflossingsstand en bestaande

eigenwoningschuld
- Al sinds 1 januari 2021:

- Kopers onder de 35 jaar: geen overdrachtsbelasting (ovb) bij aankoop eerste woning
- Kopers vanaf 35 jaar die zelf de woning gaan bewonen: 2% ovb
- Kopers die niet zelf in de woning gaan wonen: 8% ovb

- Woningcorporaties / projectontwikkelaars die “terugkopen” (en vaak doorverkopen aan
starters of mensen met een lager inkomen): geen ovb (was 8%)



Belas tingplan  2022

3. Koopkracht:
- Iets langzamere afbouw arbeidskorting
- Per 2 augustus 2022 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald
- Vanaf 2022 verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting met € 318 euro per jaar.

4. Maatregelen voor het klimaat:
- Korting op bijtelling emissievrije auto’s (elektrische auto’s en waterstofauto’s) blijft tot en met 

2025 behouden, maar … de “cap” in de bijtelling wordt eerder verlaagd dan in het 
klimaatakkoord is afgesproken … 

- Vanaf 2022 korting 6% op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000
- Dus: 16% bijtelling i.p.v. 22% bijtelling
- “cap” ligt op € 40.000 in 2021, bijtelling 12%
- “cap” lag op € 45.000 in 2020, bijtelling 8%

- Verhoging milieu-investeringsaftrek (van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% 
en 45%)
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5. Maatregelen voor startende bedrijven:
- Aandelenopties (= vorm van loon): nu heffing belasting als de werknemer de opties omzet in 

aandelen; vanaf 1 januari 2022 keuze om pas te heffen wanneer de aandelen verhandelbaar
zijn (bv. beursgang)

6. Belastingontwijking:
- Aanpakken “hybride mismatches” (bv. aftrekbare rente in land A terwijl zelfde rente niet wordt

belast in land B)

7. Verandering verrekening vpb:
- Vanaf 1 januari 2022 voorheffing dividendbelasting en kansspelbelasting alleen nog

verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting



Overige  zaken

- Inkomstenbelasting eerste schijf gaat van 37,10% naar 37,07%

- Grens van tweede naar derde schijf gaat van € 68.508 naar € 69.398

- Werkkostenregeling:



Overige  zaken; wat we  a l wis ten

- Zelfstandigenaftrek

- Vennootschapsbelasting



Corona-maatrege len  ondernemers



Corona-maatrege len  ondernemers



Corona-maatrege len  ondernemers

Generieke steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021

• Geen verlenging NOW, TVL, Tozo, TONK
• Aanvragen afrekeningen loopt nog wel even door … (NOW 6: t/m 22 februari 2023)

• Geen bijzonder uitstel belastingbetaling meer
• Terugbetaling in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022 (dus tot 1 oktober 2027)
• Rente 0,01% t/m 31-12-2021 

-> 1% vanaf 01-01-2022
-> 2% vanaf 01-07-2022
-> 3% vanaf 01-01-2023
-> 4% vanaf 01-01-2024 



Tot s lo t



Zijn  e r nog  vragen?

Mag ook altijd nog per e-mail:
h.vanschie@maarschalkligthart.nl

mailto:h.vanschie@maarschalkligthart.nl


Dank voor ju llie  aandacht! Koffie?
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