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BELASTINGPLAN

Prinsjesdag 2022
ln deze nieuwsbrief besteden we
aandacht aan het op Prinsjesdag
gepresenteerde Belastingplan.
Hoewel in de Miljoenennota veel
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belast, maar daar staat een aftrekbare
lijfrentepremie tegenover. Per saldo
wordt op dat moment niets belast. De
lijfrente-uitkeringen worden te zijner tijd
belast. Met ingang van 1januari2023
kan een bestaande oudedagsreserve
niet verder worden opgebouwd. De tot
en met 31 december 2022 opgebouwde
oudedagsreserve wordt op basis van de
huidige regels afgewikkeld.

aandacht uitgaat naar herstel van het
koopkrachtverlies als gevolg van de
hoge inflatie, zien we daarvan niet veel
terug in het Belastingplan. Het tarief in
de eerste schijf van de loon- en
inkomstenbelasting daalt iets, de
arbeidskorting voor werkenden gaat
omhoog en de bedragen van het
kindgebonden bu$get stijgen. Daar
staan lastenverzwaringen tegenover. ln
de vennootschapsbelasting gaat het
lage tarief omhoog en het deel van de
winst waarover dit tarief wordt berekend
wordt gehalveerd. Het tarief in box 3 van
de inkomstenbelasting stijgt en blijft de
komende jaren stijgen.
De bestrijding van het koopkrachtverlies
moet vooral komen van de verhoging
van het minimumloon en de daaraan
gekoppelde uitkeringen en van het
prijsplafond voor de energietarieven.
Hoe dat uit zal pakken gaan we het
komende jaar zien...

Oudedagsreserve en
zelfstandigenaftrek
Oudedagsreserve
De oudedagsreserve is een methode

van belastinguitstel voor ondernemers.
Toevoeging aan de reserve vermindert
de winst. Ten laste van de
oudedagsreserve kan de ondernemer
één of meer lijfrenten aankopen. De
afname van de oudedagsreserve is

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor
ondernemers wordt versneld afgebouwd.
De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs
verlaagd van € 6.310 in 2022 naar
€ 900 in 2027. ln 2023 bedraagt de
zelfstandigenaft rek € 5.030.
De startersaftrek van € 2.123 wordt niet
gewijzigd.
De fiscale ondernemersregelingen,
waaronder de zelfstandigenaftrek en de
startersaftrek, worden in 2023
geëvalueerd. Deze evaluatie kan
aanleiding geven om de startersaftrek
nader te bezien.

aan de werknemer een vervoermiddel
ter beschikking stelt. Per 1januari2024
zal het maximum verder worden
verhoogd naar€0,22 per kilometer.
De verhoging van het maximumbedrag
per kilometer geldt ook voor de
aftrekbaarheid van reiskosten van
I B-ondernemers en resultaatgenieters,
die gebruikmaken van een
privévervoermiddel. De verhoging geldt
ook voor reiskosten ziekenbezoek in het
kader van de aftrek van specifieke
zorgkosten, voor de kilometervergoeding
voor weekenduitgaven van
gehandicapten en voor de giftenaftrek
van een vrijwilliger, die afziet van
reiskostenvergoed ng.
i

Verruimingen
werkkostenregeling
Verhoging vrije ruimte
De werkkostenregeling (WKR) wordt

verruimd. Binnen de vrije ruimte van de
WKR kunnen werkgevers vergoedingen
en verstrekkingen onbelast aan hun
werknemers geven. De vrije ruimte
bedraagt 1,7Vovan de fiscale loonsom
van alle werknemers voor zover deze
niet hoger is dan € 400.000 plus 'l ,18%
van het meerdere. De vrije ruimte over
de eerste € 400.000 van de fiscale
loonsom wordt verhoog d lol 1,92o/o.

Verhoging onbelaste
reiskostenvergoeding
Een werkgever kan in 2022voor de
kosten van vervoer een onbelaste
vergoeding geven van maximaal € 0,19
per kilometer. Met ingang van 2023 gaat
dit maximum omhoog naar € 0,21 per
kilometer. Voor reizen per openbaar
vervoer mag de werkgever de (hogere)
werkelijke kosten onbelast vergoeden.
De onbelaste reiskostenvergoeding is
niet van toepassing als de werkgever

30%-regeling
Voor bepaalde werknemers, die vanuit
een ander land naar Nederland komen
om hier te werken, geldt dat de extra
kosten van het trldelijke verblijf in
Nederland onbelast mogen worden

vergoed. Dat kan op declaratiebasis.
Onder voorwaarden kan hiervoor de
3O%-regeling worden toegepast. Deze
regeling houdt in dat een werkgever
maximaal 30% van de bruto beloning
van de werknemer onbelast kan
vergoeden. Uit een evaluatie blijkt dat de
forfaitaire vergoeding boven een loon
van € í 00.000 minder goed aansluit bij
de gemaakte kosten. Voorgesteld wordt
om de 3O%-regeling per 1 januari 2024
te beperken tot het bedrag van de
Balkenende-norm. Dat is de maximale
beloning volgens de Wet Normering
Topinkomens. Het normbedrag in 2Q22
is € 216.000. Dat houdt in dat binnen de
30%-regeling maximaal € 64.800 (30%
van € 216.000) onbelast kan worden
vergoed.

Er komt een overgangsregeling voor
ingekomen werknemers bij wie de
3O%-regeling over het laatste loontijdvak
van2022 is toegepast. Voor deze groep
geldt dat de aftopping van de
30%-regeling pas toepassing vindt vanaf

1januari2O26.

Heffingskortingen
ArbeidskoÉing
Een belastingplichtige, die
arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de
arbeidskorting. Dat is een heffingskorting
die volgens een gecompliceerde
berekening wordt vastgesteld.
Afhankelijk van de hoogte van het
arbeidsinkomen stijgt of daalt de
arbeidskorting met een bepaald
percentage. Voor 2023 zijn de bedragen
aangepast. Het maximum bedraagt
€ 5.052 (2022:€ 4.260)bijeen
arbeidsinkomen van € 37.626 (2022:
€ 36.649). Boven dat arbeidsinkomen
daalt de arbeidskorting met 6,51%
(2022:5,860/o) van het meerdere
arbeidsinkomen.

IACK
De inkomensafhankelijke
combinatiekorting (IACK) is een
heffingskorting voor alleenstaande
ouders en minstverdienende partners,
die arbeid en zorg voor jonge kinderen
combineren. Voorgesteld wordt om de
IACK per 1 januarl 2025 af te schaffen,
behalve voor ouders met een of meer
kinderen die vóór I januari 2025 zqn
geboren. Dat betekent dat de IACK per
I januari 2037 komt te vervallen, omdat
dan alle kinderen, die zijn geboren vóór
l januari 2025,de leeftijd van 12 jaar
hebben bereikt. Daardoor bestaat dan
voor geen enkele ouder nog recht op de
IACK.

Algemene heffingskoÉing
De algemene heffingskorting (AHK) is

een korting van maximaal € 3.070
(2022: € 2.888) voor belastingplichtigen
in de inkomstenbelasting. Voor
belastingplichtigen met een inkomen in
box 1 van meer dan €22.660 (2022:
€21 .317) wordt de korting verminderd
met 6,095% (2022:6,0070/o) van het
meerdere. Bij een inkomen ter hoogte
van het begin van de hoogste tariefschijf

in box 1 van € 73.031 (2022:€ 69.398)
bedraagt de AHK nihit.
De afbouw van de AHK wordt met
ingang van 2023 afhankelijk van de
hoogte van het verzamelinkomen. Dat is
de som van de inkomens in box 1,box2
en box 3, verminderd met het daarin
begrepen te conserveren inkomen.
Hiermee wordt bereikt dat inkomen uit
vermogen (box 2 en box 3) in het
afbouwtraject van de AHK onder
omstandigheden zwaarder wordt belast.

Gebruikelijk loon
Doelmatigheidsmarge
Wie werkzaamheden verricht voor een
bv, waarin hij of zijn partner een
aanmerkelijk belang heeft, moet voor
zijn werkzaamheden ten minste een
arbeidsinkomen ontvangen volgens de
gebruikelijkloonregeling. Bij het
vaststellen van het gebruikelijk loon kan
worden uitgegaan van de meest
vergelijkbare dienstbetrekking. Het
gebruikelijk loon bedraagt minimaal 75%
van het loon in de meest vergelijkbare
dienstbetrekking. De marge van 25% is
de doelmatigheidsmarge. Deze marge
wordt afgeschaft. Het gebruikelijk loon
van een belastingplichtige zal hierdoor in
het algemeen hoger worden.

lnnovatieve start-up
Voor innovatieve start-ups geldt een
versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. Het belastbare loon mag in
die gevallen worden vastgesteld op het
wettelijk minimumloon. Dat mag
gedurende maximaal drie jaar. Daarna
gelden de normale regels voor de
bepaling van het gebruikelijk loon.
Voorgesteld wordt deze regeling per
l januari 2023le laten vervallen.

Aanmerkelijkbelanghouders, die in 2022
al gebruik maken van deze regeling,
kunnen dat voor de resterende duur
blijven doen. Het overgangsrecht vervalt
per 1 januari 2025.

Middelingsregeling vervalt
De middelingsregeling biedt een
tegemoetkoming voor het
progressienadeel dat kan ontstaan bij
sterk wisselende inkomens in een reeks
van jaren. De belasting over het
inkomen uit werk en woning over drie
aaneengesloten kalenderjaren wordt
herrekend naar de belasting over een
gemiddeld inkomen. Als de herrekende
belasting meer dan € 545 lager is dan
de geheven belasting wordt het
meerdere teruggegeven. In het kader
van een voorgenomen vereenvoudiging
van het belastingstelsel wordt de
middelingsregeling per 1 januari 2023
afgeschaft.
Op grond van overgangsrecht kan nog
middeling plaatsvinden over de
kalenderjaren 2022,2023 en 2024.

Box 2
Als dekking voor het rechtsherstel van
box 3 wordt de belastingheffing in box 2
met ingang van 2024 verdeeld in twee
schijven. Voor de eerste schijf van
€ 67.000 geldt dan een basistarief van
24,5o/o. Daarboven geldt een tarief van
31o/o.

Dat moet aanmerkelijkbelanghouders
stimuleren om de bv jaarlijks dividend uit
te laten keren. lnkomen uit aanmerkelijk
belang is een gemeenschappeh1k
inkomensbestanddeel, dat aan beide
partners kan worden toegerekend. Dit
houdt in dat voor partners het lage tarief
geldt tot een inkomen uit aanmerkelijk
belang van € 134.000, mits zij ervoor
kiezen het inkomen gelijk over hen te
verdelen. De tariefgrens zal jaarlijks
worden aangepast aan de inflatie.

Aanpassingen box 3
Tarief
Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31 %
Dat tarief wordlin 2023,2024 en 2025
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De tariefsverhoging in box 3 is bedoeld
om de belastingdruk op arbeid en
vermogen meer in balans te brengen.
Deze verhoging maakt een verlaging
van de belastingdfuk in box 1 mogelijk.
Het effect van de tariefsverhoging wordt
door de verhoging van het heffingvrije
vermogen gematigd voor
belastingplichtigen met een relatief klein
vermogen.

Wetsvoorstel rechtsherstel box 3
Op 24 december 2021 heeft de Hoge
Raad geoordeeld dat het stelsel van
belastingheffing in box 3 in bepaalde
gevallen in strijd is met het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM). Voor die situaties
moet rechtsherstel worden geboden.
Daarmee is een begin gemaakt met het
Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit is
gepubliceerd vooruitlopend op
wetgeving. Het wetsvoorstel Wet
rechtsherstel box 3 is de wettelijke
vertaling van het Beleidsbesluit. Dit
wetsvoorstel heeÍt terugwerkende kracht
tot en met 1 1u\i2022.
De doelgroep voor het rechtsherstel
bestaat uit de belastingplichtigen, die
waren aangesloten bij de
massaalbezwaarprocedures, uit
belastingplichtigen van wie de aanslag
over 2017, 2018, 2019 of 2020 nog niet
onherroepelijk vaststond op
24 december 2Q21 en uit
belastingplichtigen van wie de
aanslagen op die datum nog niet waren
vastgesteld. Dat betekent dat het
rechtsherstel ook geldt voor de
aanslagen ouer 2021 en 2022.
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Het heffingvrije vermogen wordt als volgt
in mindering gebracht. Voorgesteld
wordt om voor het bepalen van het
voordeel uit sparen en beleggen het
effectieve rendementspercentage uit de
drie vermogenscategorieën te
vermenigvuldigen met de
rendementsgrondslag, verminderd met
het heffingvrije vermogen.

steeds met 1%-punt verhoogd. Het
heffingvrije vermogen wordt per
1 januari 2023 verhoogd van € 50.650
naar € 57.000 per belastingplichtige.
Het reeds lang aangekondigde nieuwe
stelsel voor box 3 moet in 2026 ingaan.
Dat stelsel gaat uit van het werkelijk
behaalde rendement. Tot die tijd wordt
belasting in box 3 geheven op basis van
een forfaitair rendement over de
werkelijke samenstelling van het
vermogen.

\

Zorgkosten- en giftenaft rek
De nieuwe berekening van het inkomen
in box 3 gaat uit van de werkelijke
samenstelling van het vermogen. Het
vermogen wordt onderverdeeld in
banktegoeden (l), overige bezittingen (ll)
en schulden (lll). Voor iedere categorie
geldt een forfaitair rendement. Het
rendement wordt per
vermogenscategorie berekend door het
toepasselijke rendementspercentage te
vermenigvuldigen met de waarde van de
bezittingen of schulden op 1 januari van
het kalenderjaar.
Het forfaitaire rendement voor
banktegoeden wordt gebaseerd op het
gemiddelde maandelijkse
rentepercentage op deposito's van
huishoudens met een opzegtermijn van
maximaal drie maanden. Het forfaitaire
rendement voor schulden wordt
gebaseerd op de gemiddelde
maandelijkse rente over het uitstaande
bedrag aan woninghypotheken van
huishoudens. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen
verschillende typen schulden.

Wetsvoorstel overbrugging box

3

Vooruitlopend op de aangekondigde
invoering van belastingheffing op basis
van het werkelijke rendement wordt de
Wet lB 2001 voor de jaren 2023 tot en
mel2025 aangepast.
De belastingheffing in box 3 komt in die

jaren grotendeels overeen met de wijze
waarop het rechtsherstel voor de jaren
tot en met 2022is vormgegeven. ln
afwrjking van het rechtsherstel wordt
contant geld aangemerkt als banktegoed

Vrijstelling groene beleggingen
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ilt
3,430/o

0,08%

5,39%
5,38%
5,59%

3,00%

Voor groene beleggingen geldt een
vrijstelling in box 3. Door aan te sluiten
bij de werkelijke samenstelling van het
vermogen moeten groene beleggingen
worden gesplitst in sparen en beleggen.
De vrijstelling voor groene beleggingen
wordt over deze twee
vermogenscategorieën verdeeld. Dat
gebeurt door de vrijstelling eerst zo veel
mogelijk in mindering te brengen op de
groene beleggingen. Het resterende
deel van de vrijstelling wordt in
mindering gebracht op de groene
spaartegoeden. Het wetsvoorstel wijkt
op dit punt af van het rechtsherstel,
zoals dat geldt voor de jaren 2017 tot en

Q,04o/o

5,29o/o

2,740/o

me|2022.

0,010/o

5,69%

2,460/o

Voor de overige bezittingen blijft de
huidige formule van vaststelling van het
rendement van toepassing. Die sluit aan
bij het meerjarig gemiddelde bruto
rendement op obligaties, aandelen en
onroerend goed.
De percentages voor de jaren 2017 lot
en met 2021 en het percentage voor
categorie ll in 2022 zijn reeds bekend.

Jaar

Bij het verlenen van rechtsherstel kan
het voorkomen dat meer uitgaven voor
specifieke zorgkosten of aftrekbare
giften in aftrek komen. ln beginsel wordt
aangesloten bij de door de fiscale
partners in de aangifte gekozen
verdeling van deze uitgaven. Fiscale
partners kunnen via een verzoek om
ambtshalve vermindering kiezen voor
een andere verdeling van de extra aftrek
dan de in de aangifte gekozen verdeling.

I

2017

0,250/o

2018
2019
2020

0,120/o

2021
2022

5,53%

3,20%
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Tarieven Vpb
De vennootschapsbelasting (Vpb) kent
twee tarieven. ln de eerste schrijf geldt
het lage tarief. Daarboven geldt het hoge
tarief. De schijfgrens voor het lage tarief
wordt per 1 januari 2023 verlaagd van
€ 395.000 naar € 200.000. ïegelijk
gaat het lage tarief omhoog van 15 naar
19%. Het hoge tarief, dat in 2023 geldt
vanaf € 200.000, blift25,8%.
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in 2023 worden gedaan. Voor
schenkingen EW die in 2022 zijn gedaan
wordt de mogelijkheid beperkt tot twee
jaar. Dit laatste betekent dat een bij een
schenking in 2022 onbenut gebleven
deel van de maximumvrijstelling nog kan
worden benut voor een schenking in
2023, maar niet meer voor een
schenking in2024.

Leegwaarderatio on roerende
zaken

zijn bestemd om te worden geïnstalleerd
op of in de onmiddellijke nabijheid van

geëvalueerd.

Zowel in box 3 van de Wet lB 2001 als in
de Successiewet 1956 wordt de waarde

woningen.

Afschaffing
schenkingsvrijstelling EW

van woningen vastgesteld op de
WOZ-waarde. De waarde van verhuurde
woningen met huurbescherming wordt
bepaald door de WOZ-waarde te
vermenigvuldigen met de
leegwaarderatio. Het percentage van de
leegwaarderatio hangt af van de
verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot
de WOZ-waarde van de woning. De
gehanteerde percentages worden
geactualiseerd per 1 januari 2023.

Tarief overdrachtsbelasting

|n2024 wordt het lage tarief in de Vpb

De verhoogde vrijstelling voor
schenkingen die betrekking hebben op
de eigen woning (schenkingen EW)
vervalt per I januari 2024. Deze
vrijstelling bedraagt in2022 € 106.671
en geldt voor schenkingen aan personen
tussen de 18 en 40jaar. Er geldt een
spreidingsmogelijkheid van drie jaar.
Daardoor kan een in het eerste jaar
onbenut deel van de vrijstelling in de
daaropvolgende twee jaar worden benut.

Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling
verlaagd tot het bedrag van de voor één
kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor
schenkingen van ouders aan hun
kinderen, die niet aan
bestedingsvoon'vaarden zijn gebonden.
Deze vrijstelling bedraagt in 2023
€ 28.947 . Materieel betekent dit dat de
vrijstelling voor schenkingen betreffende
de eigen woning in de relatie
ouders-kinderen per 1 januari2023
wordt afgeschaft.
Ook wordt voorgesteld de huidige
spreidingsmogelijkheid te laten vervallen
voor schenkingen EW die voor het eerst

I

Tijdelijke huurcontracten worden
uitgesloten van de toepassing van de
leegwaarderatio. De waarde wordt bij
tijdelijke verhuur vastgesteld op de
WOZ-waarde. Bij verhuur aan gelieerde
partijen bedraagt de leegwaarderatio

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde
tarief van 2% in de overdrachtsbelasting
alleen nog van toepassing op de
verkrijging van woningen, die dienen als
hoofdverblijf van de verkrijger. ln andere
gevallen, bijvoorbeeld de verkrijging van
een tweede woning of van een
beleggingspand, geldt het algemene
tarief. Dat tarief is per 1 januari 2Q21
verhoogd van 6 naar 8%. Het algemene
tarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd
naar 10,40Á.
ln de loop van2024 wordt de Wet
differentiatie overdrachtsbelasting
geëvalueerd.

100%.

Autobelastingen ondernemers
Nu

ltarief zonnepanelen
Bpm-vrijstel

De levering en installatie van
zonnepanelen is op dit moment belast
met21o/o btw. Door een wijziging van de
btw-richtlijn 2006 is het mogelijk om op
de levering en installatie van
zonnepanelen op en nabij woningen het
verlaagde of het nultarief toe te passen.
Met ingang van 1 januari 2023 geldt
hiervoor het nultarief. Hoewel de
btw-richtlijn toestaat om het nultarief ook
toe te passen op zonnepanelen op en in
de onmiddellijke nabijheid van openbare
en andere gebouwen die worden
gebruikt voor activiteiten van algemeen
belang, wordt die mogelijkheid niet benut.

li n

g bestelauto's

Er geldt een vrijstelling van bpm voor

bestelauto's, die op naam worden
gesteld van een ondernemer voor de
omzetbelasting. ln andere gevallen geldt
als grondslag voor de heffing van bpm
voor bestelauto's de netto
cataloguswaarde. De vrijstelling voor
bestelauto's van ondernemers vervalt
met ingang van 1 januari 2025. De
grondslag voor de heffing van bpm van
bestelauto's wordt omgezet naar de
CO.uitstoot. Bestelauto's en
personenauto's worden daardoor voor
de bpm gelijk behandeld.

Afschrijvingstermijn
Het nultarief geldt voor leveringen,
intracommunautaire venruervingen,
invoer en installatie van zonnepanelen
en zonnepanelen als dakbedekking, die

Bij de berekening van de verschuldigde
bpm voor gebruikte bestelauto's, die niet
op naam worden gesteld van
ondernemers, wordt een vermindering
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toegepast. De vermindering is
afhankelijk van het tijdsverloop tussen
de eerste ingebruikname-en het moment
dat de bpm verschuldigd wordt. De
afschrijvingstermijn voor de bpm
bedraagt momenteel vijf jaar. Met ingang
van 1 januari 2025 wordt de
afschrijvingstermijn verlengd naar 25
jaar. De werkelijke waarde van de
binnenlandse referentieauto vormt dan
het uitgangspunt voor de vaststelling van
de verschuldigde bpm.
De belastingplicht wordt per 1 januari
2025 verschoven van de
tenaamgestelde naar de inschrijver van
de bestelauto in het kentekenregister.
De belastingplicht voor de
tenaamgestelde blijft alleen van
toepassing voor bestelauto's die voor
een bepaald doel zijn ingericht, zoals
voor gehandicaptenvervoer.

Tarief mrb bestelauto's
Een ondernemer betaalt voor een
bestelauto een verlaagd tarief voor de
motorrijtuigenbelasting. Dit tarief wordt in
2025 en 2026 verhoog d. ln 2025
bedraagt de verhoging 15o/o. |n 2026
volgt een verdere verhoging met 6,96%.

Verhoging kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een
inkomensafhankelijke tegemoetkoming
voor de kosten van kinderen. Voor deze
regeling komen gezinnen met lage- en
middeninkomens in aanmerking.
Alleenstaande ouders krijgen een hoger
kindgebonden budget dan stellen.
Boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie
wordt het kindgebonden budget per
1 januari 2023 verhoogd. Een deel
daarvan is structureel. Het
maximumbedrag vanaf het derde kind
komt op gelijke hoogte met het
maximumbedrag vooÍ het tweede kind.
Alle kindbedragen worden verhoogd met
€ 356. De opslag voor een
alleenstaande ouder wordt tijdelijk
verhoogd met € 356. De verhogingen
vinden plaats na indexatie van de
bedragen van2022. De indexatie is in

20236,3%.
Met ingang van 1 januari 2023 gelden

.J
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de volgende maximumbedragen.

2022
Eerste kind
Tweede kind
Derde kind
Volgend kind
Opslag

€ 1.220
€ 1.106
€ '1.064
€ 1.001
€3.285

2023

€ 1.653
€ 1.532
€ 1.532
€ 1.532
€ 3.848
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De vraag in een procedure voor Hof
Arnhem-Leeuwarden was hoe met deze
uitzondering op de voorwaarde van een
notarieel samenlevingscontract moet
worden omgegaan.

Aan de eis dat de erfgenaam en de
erflaatster gedurende ten minste vijf jaar
onafgebroken op hetzelfde woonadres

De verhoging van het maximumbedrag
vanaf het derde kind is structureel. Een
deel van de generieke verhoging van
alle kindbedragen en van de opslag voor
alleenstaande ouders is eveneens
structureel. Het andere deel wordt tot en
met 2028 stapsgewijs afgebouwd.

SUCCESSIEWET

PaÉnervrijstelli ng erfbelasting
De Successiewet kent de volgende
partnerregeling voor twee ongehuwde
personen. Zij dienen gedurende zes
maanden voorafgaand aan het
overlijden dat aanleiding is tot de heffing
van eÉbelasting:
. beiden meerderjarig te zijn;
. op hetzelfde woonadres te zijn
ingeschreven;
. een in een notarieel
samenlevin gscontract vastgelegde
wederzijdse zorgverplichting te hebben;
. geen bloedverwanten in de rechte lijn te
zijn; en
. niet met een ander aan de voorwaarden
voor partnerschap te voldoen.
De voorwaarde van een notarieel
samenlevingscontract geldt niet voor
personen die tot het tijdstip van het
overlijden ten minste vijf jaar
onafgebroken op hetzelfde woonadres
zijn ingeschreven.

waren ingeschreven was voldaan. Toch
paste de Belastingdienst de
partnervrijstelling voor de erfbelasting
niet toe, omdat in de periode van vijf jaar
de erflaatster een andere partner had

gehad, namelijk haar inmiddels
overleden echtgenoot.

Volgens het hof was na het overlijden
van de echtgenoot geen sprake meer
van een zogenoemde meerrelatie. Vanaf
dat moment konden enkel de erfgenaam
en de erflaatster elkaars partners zijn.
Het hof stelde vast dat aan alle
voorwaarden is voldaan, behalve aan de
voonivaarde van het
samenlevingscontract. Door het voldoen
aan de voonrvaarde voor de uitzondering
is dit tekort goedgemaakt. Uit de
parlementaire geschiedenis leidt het hof
af dat het niet de bedoeling van de
wetgever is dat de vijfiaarstermijn pas
begint op het moment dat aan alle
andere vooruvaarden is voldaan. De wet
bepaalt dat aan de voorwaarden moet
worden voldaan gedurende zes
maanden voorafgaand aan het
overlijden. Het hof is van oordeel dat de
erfgenaam in deze situatie recht heeft op
toepassing van de partnervrijstelling.

LOONBELASTING
On belaste th

u

iswerkvergoeding

na indexati e tn 2023 naar

€.

2,13

De staatssecretaris van Financiën heeft
Kamervragen over de onbelaste
thuiswerkvergoeding beantwoord. ln de
loonbelasting geldt een gerichte
vrijstelling voor de kosten die
werknemers maken bij thuiswerken. Een
gerichte vrijstelling gaat niet ten koste
van de vrije ruimte. Met de onbelaste
thuiswerkvergoeding wordt werkgevers
ruimte geboden om tot een bepaald
bedrag thuiswerkkosten van werknemers

'-í
vrij van loonheffingen te vergoeden.
Werkgevers bepalen vervolgens zelf of
zij hun werknemers tegemoet willen
komen in de kosten die zij maken in
verband met thuiswerken.
ln augustus 2021 heeft het Nibud
berekend dat de gemiddelde kosten om
thuis te werken ongeveer € 2 per
werkdag per persoon bedragen. ln maart
2022 heeft het Nibud berekend dat
thuiswerken door de gestegen
energieprijzen duurder is geworden en
uitkomt op ongeveer € 3,05 per
werkdag per persoon. De
staatssecretaris is niet van plan de
gerichte vrijstelling van€2 per dag te
verhogen. Wel wordt deze vrijstelling
jaarlijks geïndexeerd. Uitgaande van de
verwachte tabelcorrectiefactor van 1,063
bedraagt het vrijgestelde bedrag per

l

De vraag in een procedure was of
gastenkamers in het B&B-deel van een
pand als woonhuis zijn aan te merken.
Als dat het geval is, hebben de
exploitanten van de B&B geen recht op
KIA voor de investeringen die zij hebben
gedaan in de gastenkamers. De
rechtbank is van oordeel dat de
gastenkamers naar aard en inrichting
geen woningen zijn en ook niet zijn
bestemd om als woning te worden
gebruikt. Gelet op de beperkte ruimte in
de gastenkamers en de minimale
faciliteiten is niet aannemelijk dat de
gasten langere tijd in de kamers
verblijven en deze, al dan niet tijdelijk,
als woning kunnen gebruiken.
De inspecteur haalde een arrest van de
Hoge Raad uit 20í 9 aan ter
onderbouwing van het standpunt dat de
gastenkamers woongedeelten zijn. ln
dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat
de daar feitelijk beschreven
appartementen in een B&B zijn aan te
merken als woningen. De rechtbank
merkt op dat in die zaak de
gastenkamers beschikten over een
afzonderlijke toegang en een eigen
kookgelegenheid met de mogelijkheid
voor een zelfstandig verblijf. De feiten in
deze zaak wijken af van die in het arrest.

januari 2023€2,13.

Bij de aangekondigde evaluatie van de

werkkostenregeling zal bekeken worden
of het bedrag van de vrijstelling nog
strookt met de gemiddelde werkelijke
kosten die werknemers maken. De
evaluatie staat gepland voor 2023 of
2024.

INKOMSTENBELASTING

lnvestering gastenkamers B&B
Ondernemers die investeren in
bedrijfsmiddelen komen in aanmerking
voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KlA). Voor de toepassing van de
investeringsaftrek gelden woonhuizen en
woonschepen niet als bedrijfsmiddelen.

De inspecteur heeft ten onrechte de KIA
gecorrigeerd. De rechtbank heeft de
opgelegde navorderingsaanslag
vernietigd.

OVERIGE HEFFINGEN

enkele aanslagen Íorensenbelasting
vernietigd. Naar het oordeel van de
rechtbank zijn de aanslagen voortijdig
opgelegd. De handelwijze van de
gemeente is als volgt. De aanslagen
forensenbelasting worden aan het begin
van het belastingjaar opgelegd. lndien
bezwaar wordt gemaakt, verleent de
gemeente uitstel van betaling. ln
november van het belastingjaar vraagt
de gemeentelijke heffingsambtenaar de
verhuurgegevens op van woningen
waarvoor een aanslag is opgelegd. Als
dan blijkt dat de recreatiewoning niet
meer dan negentig dagen aan de
eigenaar of zijn gezin ter beschikking
heeft gestaan, wordt de aanslag
ingetrokken.
Uit de belastingverordening van de
gemeente volgt dat forensenbelasting
materieel verschuldigd is zodra in een
kalenderjaar een woning op meer dan
negentig dagen ter beschikking heeft
gestaan. Vanaf dat moment kan de
materiële verschuldigdheid van de
belasting worden vastgesteld en kan de
aanslag worden opgelegd. Ten tijde van
het opleggen van de aanslagen over
2021 waren er i4 dat kalenderjaar
minder dan negentig dagen verstreken.
Dit betekent dat de materiële
verschuldigdheid van de
forensenbelasting voor heI jaar 2021
nog niet kon worden vastgesteld. Het
opleggen van de aanslagen
forensenbelasting is daarmee in strijd
met de gemeentelijke
belastingverordening. De verordening
kent niet de mogelijkheid van voorlopige
aanslagen forensenbelasting.

Aanslag forensenbelasting te
vroeg opgelegd
Forensenbelasting kan worden geheven
van natuurlijke personen die in een
gemeente, waar zij niet hun hoofdverblijf
hebben, gedurende meer dan negentig
dagen in een kalenderjaar de
beschikking hebben over een
gemeubileerde woning.
De rechtbank Noord-Nederland heeft

juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in indivíduele gevallen raden wíj u aan
contact op te nemen met uw adviseur.
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