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Beleidsbesl u it vormgeving
rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft

het beleidsbesluit met de vormgeving
van het rechtsherstel in box 3
gepubliceerd. Rechtsherstel wordt
geboden volgens de zogenoemde
forfaitaire spaarvariant. Het wetsvoorstel
met codificatie van het rechtsherstel zal
worden opgenomen in het Belastingplan
2023.

Het rechtsherstel ziet er als volgt uit.

Uitgangspunt is het werkelijke vermogen
volgens de aangifte van de

belastingplichtige. Er wordt onderscheid
gemaakt in drie categorieën van
bezittingen en schulden.
Vermogenscategorie 1 bevat de
banktegoeden van de belastingplichtige
aan het begin van het kalenderjaar.
Vermogenscategorie 2 bevat alle
overige bezittingen op de peildatum.

Vermogenscategorie 3 bestaat uit de
schulden op de peildatum.

Per vermogenscategorie gelden

verschillende rendementen.

CaL 2017 2018 20'19 2020 2021
1 0,25% 0J2% O,O8% 0,Q4% 0,010/o

2 5,39% 5,38% 5,59% 5,28o/o 5,690/o

3 3,43% 3,20% 3,00o/o 2,74o/o 2,460/o

De percentages voor 2022 zijn nog niet
vastgesteld.

Het totale rendement bestaat uit de som

van de per vermogenscategorie
bepaalde rendementen. Dit totale
rendement wordt gedeeld door de
rendementsgrondslag ter bepaling van
het rendementspercentage door het in

stap 2 berekende rendement te delen
door de rendementsgrondslag. Het
nieuwe inkomen in box 3 wordt
berekend door het
rendementspercentage te
vermenigvuldigen met de grondslag

sparen en beleggen, dat is de
rendementsgrondslag verminderd met
het heffingvrije vermogen.

Er volgt een teruggaaf van belasting
wanneer het berekende inkomen in box
3 lager is dan het in de aanslag
inkomstenbelasting voor het
kalenderjaar wettelijk vastgestelde
voordeel uit sparen en beleggen. Als het

nieuw berekende voordeel uit sparen en

beleggen hoger is dan het in de aanslag
inkomstenbelasting vastgestelde bedrag
wordt de aanslag niet aangepast.

Als de belastingplichtige het gehele

kalenderjaar dezelfde partner heeft
gehad, wordt bij de toepassing van het
rechtsherstel uitgegaan een verdeling bij

helfte van de gezamenlijke grondslag

sparen en beleggen aan iedere partner.

Voor de verdeling van de extra uitgaven
voor specifieke zorgkosten of extra
aftrekbare giften als gevolg van een
herrekening van het drempelinkomen
door de toepassing van het rechtsherstel
wordt aangesloten bij de in de aangifte
gekozen verdeling van de uitgaven voor
specifieke zorgkosten of de aftrekbare
giften.

Scenario's herstel
niet-bezwaarmakers box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft
in een brief aan de Tweede Kamer
mogelijke scenario's geschetst voor
rechtsherstel inzake box 3 voor
belastingplichtigen van wie de definitieve
aanslagen al vaststonden op

24 december 2Q21.

De Hoge Raad heeft op 20 mei2022
een arrest gewezen, waaruit volgt dat er
geen juridische verplichting bestaat om

deze groep belastingplichtigen
rechtsherstel te bieden. Ambtshalve
vermindering van een onjuiste aanslag
gebeurt niet wanneer de onjuistheid
volgt uit een arrest dat is gewezen als de

aanslag al onherroepelijk vaststaat.

De staatssecretaris noemt de volgende
mogelijke scenario's in zijn brief:

1. geen rechtsherstel voor
niet-bezwaarmakers;

2. volledig rechtsherstel voor
niet-bezwaarmakers; of

3. gedeeltelijk rechtsherstel voor
nietbezwaarmakers.

Scenario 1: Geen rechtsherstel voor
niet-bezwaarmakers
De staatssecretaris wijst erop dat dit
scenario als onrechtvaardig kan worden
beschouwd. Ook voor deze
belastingplichtigen geldt dat zij belasting
hebben betaald op grond van een box
3-stelsel dat in strijd is met het EVRM.
Dit kan leiden tot verminderd vertrouwen
in de overheid en tot veel reacties bij de

Belastingdienst, waaronder een
toename van bezwaren in de toekomst
ter behoud van rechten.

Scenario 2r Volledig rechtsherstel
voor niet-bezwaarmakers
ln dit scenario wordt de groeP

niet-bezwaarmakers op dezelfde wijze
gecompenseerd als de groep

bezwaarmakers. Dit kost de staat € 4,1

mld. ln dit scenario wordt geen

onderscheid gemaakt tussen grote en

kleine spaarders. De Tweede Kamer
heeft in een motie de regering
opgeroepen om kleine spaarders als
eerste in aanmerking te laten komen
voor compensatie. Volledig rechtsherstel
kan grotendeels geautomatiseerd

worden uitgevoerd.

Scenario 3: Gedeeltelijk rechtsherstel
Binnen het scenario van gedeeltelijk

rechtsherstel zijn meerdere alternatieven
denkbaar, zoals:
. rechtsherstel volgens de forfaitaire

spaarvariant met maximering
herstelbedrag;
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. rechtsherstel volgens de forfaitaire
spaarvariant tot een maximum aan
vermogen;

. uitkering van een vast of variabel
bedrag;

. verhoging van het heffingvrije
vermogen.

De staatssecretaris benadrukt dat
beperking van de groep die in

aanmerking komt voor rechtsherstel
juridische risico's kent. Er zijn
argumenten voor een beperking van de
compensatie tot spaarders en tot
mensen met minder hoge vermogens,
maar het is onzeker of dit niet in strijd is
met het gelijkheidsbeginsel. Alle vormen
van gedeeltelijk rechtsherstel dragen het
risico van klachten en procedures.

De budgettaire effecten, uitvoerings- en
andere gevolgen van de verschillende
opties worden nader uitgewerkt. Het
kabinet verwacht in augustus een keuze
te maken en de uitkomsten met
Prinsjesdag te presenteren. Definitieve
besluitvorming vindt daarna plaats.
Belastingplichtigen hoeven op dit
moment geen actie te ondernemen om
in aanmerking te komen voor eventueel
rechtsherstel.

lnitiatiefwetsvoorstel aan pak
box 2

Bij de Tweede Kamer is een
initiatiefiitrretsvoorstel ingediend. Het
voorstel heeft als doel de ongelijkheid in

de belastingheffing tussen kapitaal en
arbeid te verminderen. Dat wordt
bewerkstelligd door het laten vervallen
van enkele fiscale regelingen en het
invoeren van een progressief tarief in
box 2 van de inkomstenbelasting.
Volgens het voorstel bedraagt het tarief
in box 2 25,960/o tot een belastbaar
inkomen van € 58.989 en 40,59% voor
het meerdere.

De doorschuifregelingen voor
aanmerkelijkbelangheffing bij overlijden
en krachtens schenking vervallen in het
voorstel.

Verder vervalt de doelmatigheidsmarge
van 75o/o in de gebruikelijkloonregeling.

De bedrijfsopvolgingsregeling in de
Successiewet wordt in het voorstel ook
gewijzigd. Deze wordt beperkt tot
overgedragen belangen van25o/o oÍ
meer van het geplaatste kapitaal.
Daarnaast wordt voorgesteld om
verhuurd vastgoed aan te merken als
beleggingsvermogen, waardoor het niet
in aanmerking komt voor de faciliteit. De
vrijstelling wordt verlaagd naar 25Yo. Het
vrijgestelde ondernemingsvermogen
wordt gemaximeerd op € 1 miljoen.
De huidige vrijstelling is 100% van de
waarde van het ondernemingsvermogen
tot ruim € 1 miljoen en 83% van het
meerdere.

VoorstelWet
vermogensbelasting 2024

Naar aanleiding van het arrest van de
Hoge Raad uit2021 over de
belastingheffing in box 3 hebben enkele
leden van de Tweede Kamer het
initiatiefwetsvoorstel Wet
vermogensbelasting 2024 ingediend.
Het voorstel omvat een progressieve
heffing van vermogensbestanddelen, die
niet zijn betrokken in de belastingheffing
in box 1 of box 2. De grondslag voor de
vermogensbelasting bestaat uit de
vermogensbestanddelen die momenteel
in box 3 worden belast. De belasting
kent een progressief tarief, dat oploopt
van 10Á bij vermogens boven de
vrijstelling tot € 400.000 tot 5% over het
deel van het vermogen boven € 4,9
miljoen. Er geldt een heffingvrij
vermogen van € 100.000 per persoon.

De gewenste datum van
inwerkingtreding is 1 januari 2024.

Doelstellingen wetsvoorstel
De initiatiefnemers hanteren de
volgende doelstellingen voor het

wetsvoorstel:
. de vermogensongelijkheid in Nederland

verminderen;
. het genereren van een stabiele

belastingopbrengst;
. de invoering van een regeling die

uitvoerbaar is voor de Belastingdienst;
en

. die begrijpelijk en uitlegbaar is voor
belastingplichtigen.

Niet perfect
De indieners realiseren zich dat het
wetsvoorstel geen perfecte
vermogensbelasting inhoudt. Dat komt
omdat vermogensbestanddelen in box 1

en box 2 niet in deze heffing worden
betrokken. Aanmerkelijkbelangaandelen
vormen een belangrijk deel van de
vermogens van de rijkste Nederlanders.
Het eigen huis is het belangrijkste
vermogensbestanddeel van de meeste
overige huishoudens. Een meer
omvattende vermogensbelasting vereist
een ingrijpende stelselwijziging, die
volgens de indieners de reikwijdte van
dit voorstel te buiten gaat.

Leegwaarderatio verh uu rde
woning

Zowel in box 3 van de
inkomstenbelasting als in de erf- en
schenkbelasting wordt de waarde van
verhuurde woningen met
huurbescherming bepaald door de
WOZ-waarde te vermenigvuldigen met
de leegwaarderatio. De hoogte van de
leegwaarderatio hangt af van de
jaarlijkse huur in verhouding tot de
WOZ-waarde van de woning. De
WOZ-waarde gaat uit van de waarde in
vrij opleverbare staat, zonder rekening te
houden met de gevolgen van de
verhuurde staat voor de waarde. De
leegwaarderatio compenseert dat.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat
de leegwaarderatio wordt afgeschaft .

Verhuurde en onverhuurde woningen
worden dan voor box 3 gelijk
gewaardeerd, terwijl geen sprake is van
gelijke gevallen. Dat is in strijd met het
discriminatieverbod van het EVRM. Naar
aanleiding van een onderzoek is het
kabinet van plan om de leegwaarderatio
te handhaven en de percentages
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daarvan aan te passen. Daarmee wordt
bereikt dat de belastingheffing over het
rendement op verhuurd Vastgoed in box
3 beter aansluit bij de praktijk, zonder
dat inbreuk wordt gemaakt op het
waarderingsprincipe van
vermogensbestanddelen in box 3 of dat

strijdigheid met het EVRM zou ontstaan.

Actualisatie van de tabel van de

leegwaarderatio zal in de toekomst
plaatsvinden als dat noodzakelijk is,

bijvoorbeeld eens per vijf jaar.

Trldelijke contracten worden uitgesloten
van toepassing van de leegwaarderatio.
Bij verhuur aan gelieerde partijen wordt
uitgegaan van het hoogste percentage in

de tabel van de leegwaarderatio.

Uitkeringsbedragen per 1 juli
2022

ln verband met de verhoging van het
minimumloon per 1 juli 2022 zrln diverse
uitkeringsbedragen per die datum
aangepast. Het betreft onder meer
uitkeringen op grond van de AOW, Anw,
Wajong, WW, WIA en ZW. Deze
uitkeringen zijn gekoppeld aan het
wettelijk minimumloon.

AOW
Voor gehuwden en samenwonenden is

het bruto bedrag van deze uitkering
€ 887,77 per maand. De maandelijkse
vakantie-uitkering bedraagt € 49,51 .

Voor alleenstaanden is het bruto bedrag
van de AOW-uitkering € 1.308,56 per

maand. De vakantie-uitkering bedraagt
€ 69,30 per maand.
Deze bedragen zijn exclusief de
inkomensondersteuning AOW van
€ 26,38 bruto per maand.

ww, wlA, wAo, zw
Per l juli 2022worden bestaande bruto
uitkeringen in de WAOAffIA, WW en ZW

verhoogd met 1,81%.

Maximumdagloon
Het maximumdagloon is verhoogd van
€228,76 naar € 232,90 bruto.

Anw
De uitkering voor alleenstaanden
bedraagt € 1.280,83 per maand. De

vakantie-uitkering bedraagt € 85,93 per

maand.
De verzorgingsuitkering bedraagt
€ 804,64 per maand. De maandelijkse
vakantie-uitkering bedraagt € 61,38.
De uitkering voorwezen tot 10 jaar

bedraagt € 409,87 per maand. De

vakantie-uitkering bedraagt € 27,50.
Voor wezen van 1 0 tot 1 6 jaar bedraagt
de uitkering € 614,80 per maand,
vermeerderd met€ 41 ,25
vakantie-uitkering.
Voor wezen van 16 tot 21 jaar bedraagt
de uitkering € 819,73 per maand en de
vakantie-uitkering € 55,-.

Deze bedragen zijn exclusief de

tegemoetkoming Anw van € 17,90 bruto
per maand.

Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2Q22is de Wet betaald
ouderschapsverlof in werking getreden.
Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg,
de Wet flexibel werken en enkele andere
wetten om te voldoen aan een Europese
richtlijn.

Ouders hebben recht op 26 weken
ouderschapsverlof in de eerste acht
levensjaren van hun kind. Dat verlof is in
principe onbetaald, tenzij werkgever en

werknemers daar andere afspraken over
hebben gemaakt. Door de Wet betaald
ouderschapsverlof worden de eerste
negen van de 26 weken
ouderschapsverlof betaald, mits het
verlof wordt opgenomen in het eerste
levensjaar van het kind. ln het geval van
adoptie of pleegzorg bestaat het recht
op een uitkering gedurende de eerste
negen weken van ouderschapsverlof tot
één jaar na opname van het kind in het

gezin, mits het kind jonger is dan acht
jaar.

Het UWV betaalt in die periode een
uitkering ter hoogte van70o/o van het
dagloon van de ouder, tot een maximum
van70o/o van het maximum dagloon voor
toepassing van de sociale
zekerheidswetgeving.

De invoering van betaald
ouderschapsverlof volgt op de invoering
van extra geboorteverlof. Sinds
1 januari 2019 krijgen partners vijf
werkdagen vrij direct na de geboorte van
hun kind. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij

daarnaast nog vijf weken betaald verlof
opnemen in de eerste zes maanden na

de geboorte van hun kind.

Bandbreedtes uurloon jeugd-LlV
2022

De minister van SZW heeft de

bandbreedtes van het uurloon voor de
toepassing van het
jeugd-lage-inkomensvoordeel

0eugd-LlV) voor 2Q22 vastgesteld.
Bepalend is de leefijd van de werknemer
op 31 december 2021.

Leeftijd ondergrens bovengrens
20 jaar € 8,67 € 10,73
19 jaar € 6,50 € 9,65
18 jaar €5,42 € 7,24

Kamervragen verplichte
winstdeling voor bedrijven

De staatssecretaris van Financiën heeft
Kamervragen beantwoord over de
invoering van een verplichte winstdeling
door bedrijven in de strijd tegen inflatie.
Vakbond CNV pleit daarvoor.

De staatssecretaris wijst erop dat het
arbeidsvoorwaardenoverleg primair een
zaak is van werkgevers en werknemers.
Een winstdelingsregeling kan de
betrokkenheid van werknemers bij het
bedrijf verhogen, maar niet alle
werknemers zullen bereid zijn of kunnen
zich veroorloven om loon deels
risicodragend te maken.

SOCIALE VERZEKERINGEN LOONBELASTING
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De staatssecretaris deelt de opvatting
van de vragensteller dat fiscale regels
werknemersparticipatie ongantrekkelijk
maken niet. Loon in de vorm van
winstdeling of werknemersparticipatie
wordt in beginsel op dezelfde wijze
belast als andere vormen van loon. Het
kabinet is bereid mee te werken aan
oplossingen voor knelpunten in de
belastingheffing voor werkgevers en

werknemers. Als voorbeeld haalt de
staatssecretaris het wetsvoorstel Wet
aanpassing fiscale regeling
aandelenoptierechten aan. Dit
wetsvoorstel is bedoeld om
liquiditeitsproblemen, die kunnen
ontstaan bij de toekenning van
aandelenoptierechten, op te lossen.

Het kabinet staat positief tegenover
werknemersparticipatie als instrument
om de betrokkenheid en productiviteit
van werknemers te vergroten. Het
kabinet is echter niet van plan om dat
met fiscale faciliteiten te stimuleren.

Fiscale regeling
aandelenoptierechten

De ïweede Kamer heeft het
wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling
aandelenoptierechten aangenomen. Het
wetsvoorstel verschuift de
belastingheffing naar het moment
waarop de bij uitoefening van het
aandelenoptierecht verkregen aandelen
verhandelbaar zijn. Op dat moment kan

de belastingplichtige over voldoende
liquide middelen beschikken om de
verschuldigde belasting te betalen. Het
wetsvoorstel biedt werknemers de keuze
om de belastingheffing plaats te laten
vinden bij de uitoefening van het
optierecht.

De Tweede Kamer heeft bij de stemming

drie moties aangenomen. Hierin wordt
de regering verzocht om te bezien welke
belemmeringen er bestaan om
winstdelingsregelingen breder
toegankelijk te maken voor alle
werknemers. Daarnaast wordt de
regering verzocht om bij de monitoring
van de effecten van het wetsvoorstel
onderscheid te maken naar de omvang
van bedrijven en om drie jaar na de

inwerkingtreding een reflectietoets uit te
voeren.

ln de evaluatie moet onderscheid
worden gemaakt tussen start-ups en
scale-ups enerzijds en grotere bedrijven
anderzijds.

Amendementen om de werking van het
wetsvoorstel te beperken tot bedrijven
met maximaal 100 werknemers of tot
bedrijven die onvoldoende omzet
genereren zijn verworpen.

Transparante en voorspel bare
arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022is de Wet
implementatie EU-richtlijn transparante
en voorspelbare arbeidsvoonrvaarden in

werking getreden. Met deze wet zijn

Europese regels over de transparantie
van arbeidsvoorwaarden omgezet in
Nederlandse wetgeving.

ln de kern zijn de regels over
arbeidsvoorwaarden op vier onderdelen
aangepast. Zo mag in de
arbeidsvooruvaarden voortaan alleen een
nevenwerkzaamhedenbeding worden
opgenomen als daarvoor een geldige
reden is. De kosten van voor
werknemers verplichte opleidingen zijn

voor rekening van de werkgever. Verder
krijgen werknemers het recht om de
werkgever te vragen om een meer
voorspelbaar arbeidspatroon. Tot slot
komt er een uitgebreidere
informatieverstrekkingsplicht aan de
werknemer.

Nevenwerkzaamheden
ln arbeidsovereenkomsten staat vaak
een nevenwerkzaamhedenbeding. Dat

houdt in dat de werkgever probeert te
voorkomen dat een werknemer, naast
zijn dienstverband, andere
werkzaamheden of activiteiten verricht.
Dit was niet wettelijk geregeld. De

nieuwe wet bepaalt dat
nevenwerkzaamheden alleen mogen
worden verboden als de werkgever daar
een geldige reden voor heeft. Redenen
kunnen zijn dat vertrouwelijke informatie
(over het bedrijf) moet worden
beschermd, belangenconflicten worden
voorkomen of dat de gezondheid en

veiligheid van medewerkers worden
gewaarborgd. Hierbij kan worden
gedacht aan het overschrijden van de
maximale arbeidstijd door het verrichten
van nevenwerkzaamheden. De

werkgever moet de afwijzing van de

verzoek van een,werknemer om
nevenwerkzaamheden te verrichten
motiveren. Een absoluut verbod op
nevenwerkzaamheden is niet langer
toegestaan.

Studiekosten voor rekening werkgever
Een studiekostenbeding regelt dat
bepaalde studiekosten voor rekening
van de werknemer komen. Voor
opleidingen die verplicht zijn (op grond

van de wet of een cao), is zo'n beding
niet meer mogelijk. De kosten daarvan
zijn altijd voor rekening van de
werkgever en mogen niet worden
verrekend met het loon. Moet de

werknemer deze toch betalen, dan kan

hij ze terugvorderen. De werknemer
moet de opleiding ook onder werktijd
kunnen volgen. Dat betekent dat het
loon tijdens de studie wordt doorbetaald,
want opleidingstijd is arbeidstijd.
Verplichte opleidingen zijn opleidingen
op het gebied van veiligheid en

arbeidsvoorwaarden, maar ook die voor
het bijhouden van de vakbekwaamheid.
Voor niet-verplichte opleidingen mag het
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studiekostenbeding wel nog worden
gebruikt.

Recht op voorspelbaar arbeidspatroon
Wanneer is sprake van een
onvoorspelbaar werkpatroon? Als de

werkgever in overuvegende mate de
werktijden bepaalt, zoals bij een nuluren-
of oproepovereenkomst. Een wisselend
rooster is niet onvoorspelbaar. De

nieuwe wet schrijft voor dat de
werkgever een referentiekader (dagen
en uren) moet afspreken waarbinnen de
werknemer kan worden opgeroepen. ls
er geen referentiekader of wordt de
werknemer opgeroepen buiten dit kader,
dan mag de werknemer de oproep naast
zich neerleggen.

Een werknemer, die een half jaar in

dienst is, kan één keer perjaar een
verzoek indienen bij de werkgever voor
een meer voorspelbaar arbeidspatroon.
Als daarvoor mogelijkheden zijn, moet
de werkgever met het verzoek
instemmen. Als de werkgever het
verzoek afwijst, moet hij dat gemotiveerd
doen en schriftelijk aan de werknemer
meedelen. De werkgever moet altijd
tijdig op het verzoek van de werknemer
reageren. AIs een werkgever met meer
dan tien mensen in dienst niet binnen
een maand reageert, wordt het werk
aangepast zoals de werknemer had
gevraagd. Werkgevers met minder dan
tien werknemers hebben hier drie
maanden de tijd voor.

Wanneer een werknemer op
voorspelbare tijdstippen werkt, moet de
werkgever de duur van de normale
arbeidstijd per week of dag aan de

werknemer laten weten. Dat geldt ook
voor regelingen voor overwerk en de
vergoedingen daarvoor en voor
regelingen over het ruilen van diensten
of het krijgen van een ander rooster.

ls het werkpatroon onvoorspelbaar, dan
moet de werkgever de werknemer
informeren over de dagen en uren
waarop hij kan worden verplicht om te
werken, de minimale termijn
voorafgaand aan de oproeping en het
aantal zeker betaalde uren.

lnformatieverplichting uitgebreid
ïot slot moet de werkgever de
werknemer binnen een week nadat het
dienstverband is begonnen, informatie
verstrekken over de normale werk- en
rusttijden. Na een maand moet de
werknemer informatie krijgen over het
opleidingsbeleid en de procedures bij

ontslag, zoals de opzegtermijn. Dit alles
moet schriftelijk worden medegedeeld.
De werkgever kan die informatie
opnemen in een arbeidsovereenkomst,
cao of een reglement. Voldoet een
werkgever niet tr1dig aan deze
informatieverplichting, dan kan hij
aansprakelijk zijn als de werknemer
daardoor schade lijdt.

De in de nieuwe wet opgenomen
regelingen zijn direct ingegaan. Dit
betekent dat bestaande
nevenwerkzaamheden- en
studiekostenbedingen, die in strijd met
deze wet zijn, niet meer gelden.

lnvoering uniform wettelijk
minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een
wetsvoorstel aangenomen dat de Wet
minimumloon en
minimumvakantiebijslag wijzigt. De
wijziging betreft de invoering van een
uniform wettelijk minimumuurloon. De

huidige wet kent geen wettelijk
minimumuurloon, maar gaat uit van een
maandloon. Dit maandloon wordt
teruggerekend naar week- en
dagbedragen. Afhankehlk van het
gebruikelijke aantal uren per werkweek
varieert het huidige uurloon. Het
wetsvoorstel moet aan dat verschil in
uurloon een einde maken. ln het
wetsvoorstel is het minimumuurloon
gebaseerd op een 36-urige werkweek.

É
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De beoogde datum van invoering is

1 januari2024.

Kinderbijslag per 1 juli 2022

De minister van SZW heeft de perI juli

2022 geldende bedragen voor de
kinderbijslag gepubliceerd. Het
basisbedrag van de kinderbijslag wordt
twee keer perjaar aangepast aan de
ontwikkeling van het algemene
prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en
per 1 juli.

Per 1 juli 2022 gelden de volgende
bedragen:

Leeftijd kind Bedrag per kwartaal
jonger dan 6 jaar € 249,31
6lot 12 jaar € 302,74
l2tot18jaar €356,16

Uurprijzen ki nderopvan gtoeslag
2023

De minister van SZW en de
staatssecretaris van Financiën hebben
een ontwerpbesluit tot wijziging van het
Besluit kinderopvangtoeslag aan de
Tweede Kamer voorgelegd. De

wijzigingen bestaan uit de indexatie van
de toetsingsinkomens en de maximum
uurprijzen, het loslaten van de koppeling
gewerkte uren en de bekostiging van de
intensivering van toezicht en handhaving
in de gastouderopvang. Volgens het
ontwerpbesluit gelden per 1 januari
2023 de volgende maximum uurprijzen:
. voor dagopvang € 8,97;
. voor buitenschoolse opvang €7,72; en
. voor gastouderopvang € 6,73.

De koppeling gewerkte uren bepaalt de
verhouding tussen het aantal uren
kinderopvangtoeslag waar ouders
aanspraak op maken en het aantal
gewerkte uren van de minst werkende
ouder. ln het coalitieakkoord is
afgesproken deze koppeling te laten
vervallen. Ouders hebben met ingang
van 2023 recht op maximaal 230 uren
kinderopvangtoeslag per maand waarin
zij werken.

.*-
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De intensivering van het toezicht op de
gastouderopvang wordt gefinancierd uit

een verlaging van de maximum uurprijs
voor de gastouderopvang in 2023 met
€ 0,15.

Herstel verzuimde aft rek
voorbelasting

Een ondernemer mag de

omzetbelasting, die door andere
ondernemers aan hem in het tijdvak van
aangifte in rekening is gebracht, in aftrek
brengen. De aftrek is beperkt tot het
gebruik van de afgenomen goederen en

diensten voor belaste prestaties. De

aftrek van belasting vindt plaats

overeenkomstig de aanvankelijke
bestemming van de goederen en

diensten. Wanneer bij het in gebruik
nemen blijkt dat te veel of te weinig
belasting in aftrek is gebracht, wordt de
aanvankelijke aftrek herzien. De wet op
de omzetbelasting voorziet niet in een
mogelijkheid om voorbelasting in aftrek
te brengen als de termijn voor het
indienen van de aangifte over het tijdvak
waarin dit recht is ontstaan is verstreken,

De Hoge Raad heeft aan het Hof van
Justitie EU de vraag voorgelegd of door
gebruik te maken van de mogelijkheid
tot herziening van de aftrek van
voorbelasting op het moment van
ingebruikneming alsnog de eerder
verzuimde aftrek kan worden toegepast.
De Hoge Raad wilde verder weten of het
voor de beantwoording van deze vraag
van belang is dat het niet effectueren

van de initiële aftrek geen verband houdt
met fraude of misbruik van recht en er
geen nadelige gevolgen voor de
schatkist zijn vastgesteld.

De procedure heeft betrekking op een
ondernemer die bij de aankoop van
enkele percelen grond in 2006 geen
gebruikt heeft gemaakt van zijn recht op
aftrek. Pas in het kader van het beroep
tegen een aan de ondernemer
opgelegde naheffingsaanslag
omzetbelasting in verband met de
levering van enkele percelen in 2015
heeft de ondernemer verzocht om het

recht op aftrek van deze btw te kunnen
uitoefenen.

Eerder heeft het Hof van Justitie EU
geoordeeld dat een vervaltermijn voor
het geldend maken van het recht op

aftrek van voorbelasting niet zonder
meer onverenigbaar is met de
btw-richtlijn. De in de btw-richtlijn
opgenomen mogelijkheid van herziening
is niet bedoeld om een recht op aftrek te
laten ontstaan. Hieruit volgt dat de

herzieningsregeling van de btw-richtlijn
niet van toepassing is wanneer de
belastingplichtige heeft verzuimd het
recht op btw-aftrek uit te oefenen en dit
recht heeft verloren vanwege het
verstrijken van een vervaltermijn.

Het beginsel van fiscale neutraliteit doet
volgens het Hof van Justitie EU niet af
aan deze conclusie. Het beginsel van
fiscale neutraliteit is geen regel van
primair recht, maar een
uitleggingsbeginsel dat samen met
andere beginselen moet worden
toegepast. Daarom kan het beginsel van
fiscale neutraliteit niet tot gevolg hebben
dat een belastingplichtige, die geen
gebruik heeft gemaakt van het recht op
aftrek voor het verstrijken van een
vervaltermijn, de mogelijkheid krijgt om

dit verzuim te corrigeren.

Het ontbreken van fraude, misbruik van
recht of schadelijke gevolgen voor de

belastinginkomsten van de betrokken
lidstaat kan niet rechtvaardigen dat een

belastingplichtige een vervaltermijn kan

omzeilen. Dat zou in strijd zijn met het
rechtszekerheidsbeginsel.

Elektron ische deponering
jaarrekening grote bedrijven

De minister van ÉZK heeft de
internetconsultatie van een wijziging van
het Besluit elektronische deponering
handelsregister geopend. De meeste
organisaties deponeren hun
jaarrekening bij het handelsregister via
standard business reporting (SBR).

Grote bedrijven en hun middelgrote
dochterondernemingen hoeven
momenteel nog niet via SBR te
deponeren. Die uitzondering wordt in het
ter consulatie gelegde besluit
opgeheven. De SBR standaard is

aangepast om ook het deponeren van
een jaarrekening in het Europese
formaat via SBR mogelijk te maken. Dit
om te voorkomen dat bij de

inwerkingtreding van komende Europese
regelgeving op een ander formaat moet
worden overgestapt. Ook micro en

kleine rechtspersonen kunnen
desgewenst dit Europese formaat
gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld nuttig
zijn als zi4 als onderdeel van een groep
ervoor willen kiezen om het Europese
formaat te hanteren.

De online service voor micro en kleine
rechtspersonen om hun gegevens in te
voeren en te deponeren bij het
handelsregister blijft bestaan.

Wetsvoorstel bevriezen eigen
risico zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel
om het verplichte eigen risico voor de

zorgverzekering tot en mel2025
ongewijzigd te laten aangenomen. Het
verplichte eigen risico bedraagt € 385.

,- n

juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend ís geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in índividuele gevallen raden wíi u aan

contact op te nemen met uw advíseur.

ONDERNEMINGSRECHT

OMZETBELASTING
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