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1. Vennootschapsbelasting

▪ Aankondiging verhoging 

hoge Vpb-tarief van 25% 

naar 25,8%. Het ab-tarief 

blijft 26,9%.

▪ Verlenging van de mkb-

schijf waarover het lage 

Vpb-tarief van 15% geldt 

van € 245.000 naar 

€ 395.000.

▪ Aankondiging aanscherping 

renteaftrekbeperking 

(earningsstripping-

maatregel): maximale 

renteaftrek van 30% naar 

20% van de fiscale EBITDA.

▪ Per 1 januari 2022 in tijd 

onbeperkte voorwaartse 

verliesverrekening, onder 

gelijktijdige beperking 

jaarlijkse verliesverrekening 

tot 50% van de belastbare 

winst (eerste 

€ 1 miljoen belastbare winst 

volledig verrekenbaar)

▪ Reparatie arrest Hoge Raad 

inzake samenloop 

houdsterverliezen en fiscale 

eenheid bij nota van 

wijziging.

2. Inkomsten- en 

vennootschapsbelasting

▪ Milieu-investeringsaftrek 

(MIA) gaat fors omhoog 

naar 27%/36%/45% vanaf 

1 januari 2022.

▪ Alle TVL-varianten 

vrijgesteld.

3. Inkomstenbelasting

▪ Aanpassing 

eigenwoningregeling in 

partnerschapssituaties en 

bij overlijden.

▪ Herstel technische 

omissies en verduidelijking 

berekeningswijze van 

rendementspercentages 

box 3.

▪ Minder voordeel van 

aftrekposten zoals 

hypotheekrente, alimentatie 

en giften: maximale aftrek 

gaat van 43% naar 40%.

▪ Geleidelijke uitfasering 

aftrek geen of geringe 

eigenwoningschuld: 

‘Hillenaftrek’ naar 86 2/3%.

▪ Schuld dga aan eigen bv > 

€ 500.000 belast in box 2 

(2023). Het kabinet heeft 

verzocht de parlementaire 

behandeling van deze 

maatregel vooralsnog aan 

te houden.

▪ Vervallen 

onzekerheidsvereiste bij 

periodieke giftenaftrek 

(2024).

4. Loonheffingen

Werkkostenregeling

▪ Wettelijke vastlegging van 

de verruiming van de vrije 

ruimte 2021 naar 3% voor 

loonsom tot € 400.000.

▪ Nieuwe gericht vrijgestelde 

thuiswerkvergoeding van € 

2 per dag. 

▪ Thuiswerkvergoeding en 

reiskostenvergoeding 

kunnen samen in een vaste 

maandelijkse vergoeding 

worden betaald. 

Gebruikelijk loon

▪ Versoepelde gebruikelijk 

loonregeling voor dga’s van 

start-ups wordt met een 

jaar verlengd.

Extra heffingsmoment 

optierechten

▪ Introductie van keuze voor 

heffingsmoment bij 

verhandelbaar worden van 

uit optie verkregen 

aandelen.

▪ Introductie fictief 

heffingsmoment 5 jaar na 

beursgang, mocht aandeel 

nog niet verhandelbaar zijn, 

tenzij wettelijk niet 

mogelijk.

Hoofdlijnen Belastingplan 2022 – Familie & Bedrijf
Het is weer Prinsjesdag 

geweest en het kabinet 

heeft het Belastingplan met 

de fiscale maatregelen voor 

2022 bij de Tweede Kamer 

ingediend.

Hier treft u een overzicht 

aan van de (aankondiging 

van) maatregelen en enkele 

andere (fiscale) 

ontwikkelingen die van 

belang zijn voor 

familiebedrijven.
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4. Loonheffingen (vervolg)

Bijtelling privégebruik auto 

van de zaak 

▪ Bijtellingspercentage 

elektrische auto’s van 

12% naar 16%, tot 

maximum catalogusprijs 

€ 35.000 (2022).

▪ Bijtellingspercentage 

waterstofauto’s en 

elektrische auto’s met 

geïntegreerde 

zonnepanelen wordt 16%.

S&O 

Diverse administratieve 

versoepelingen:

▪ S&O-periodes kunnen 

elkaar overlappen.

▪ Bij verschillende S&O 

verklaringen in het jaar 

geldt het jaartotaal.

▪ Bedrag S&O vermindering 

in loonaangifte zelf 

bepalen, maximaal het 

bedrag van de te betalen 

loonheffingen.

In plaats van BIK verlaging 

Awf-premie

▪ Het kabinet ziet af van 

invoering van de 

Baangerelateerde

Investeringskorting (BIK). 

In plaats daarvan worden 

in de periode augustus-

december 2021 de 

premies voor het 

Algemeen 

werkloosheidsfonds (Awf) 

verlaagd.

5. Overdrachtsbelasting

▪ Vrijstelling van 

overdrachtsbelasting bij 

terugkoop woning met 

verkoopregulerend beding.

▪ Aanpassingen 

samentelregel bij 

startersvrijstelling 

overdrachtsbelasting.

▪ 2%-tarief / 

startersvrijstelling en 

onvoorziene 

omstandigheden.

6. Btw

▪ Vereenvoudiging 

eenloketsysteem voor 

e-commerce.

7. Bedrijfsopvolgings-

regeling (BOR)

▪ Er worden vooralsnog 

geen wijzigingen 

voorgesteld in de BOR.

8. Erf- en schenkbelasting 

▪ Er worden vooralsnog 

geen wijzigingen 

voorgesteld in de 

eenmalig verhoogde 

schenkvrijstelling voor 

onder andere de eigen 

woning (‘jubelton’).
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