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Belastingplan 2022 

Prinsjesdag 2021 ligt achter ons. Op dinsdag 21 

september werden de belastingplannen voor 2022 

bekendgemaakt.   

 

De plannen zijn dit jaar beperkt. Dat is niet 

verrassend gezien de demissionaire status van het 

kabinet. Desondanks zochten we ook dit jaar weer de 

belangrijkste wijzigingen voor u uit en we zetten ze 

in deze whitepaper op een rij. 

De 8 belangrijkste fiscale wijzigingen per 2022: 

1. Onbelaste thuiswerkvergoeding 

2. Aandelenopties aantrekkelijker voor werknemer  

3. Verhoging Milieu-investeringsaftrek (MIA)  

4. Bevordering aanschaf emissievrije auto 

5. Ongewijzigde tarieven inkomsten- en 

vennootschapsbelasting 

6. Wijziging verrekening voorheffing met 

vennootschapsbelasting 

7. Aanpassingen in eigenwoningregeling 

8. Overdrachtsbelasting bij onvoorziene 

omstandigheden 
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1. Onbelaste thuiswerkvergoeding 

Door de coronacrisis is thuiswerken veel gangbaarder geworden. Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers 

een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. 

Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud 

van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie 

en verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten 

van een thuiswerkplek kon u onder bepaalde 

voorwaarden al een onbelaste vergoeding geven. Ook 

blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 

€ 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor 

de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. 

 

Let op!  

U mag uw werknemers op de dag dat zij thuiswerken 

geen reiskostenvergoeding van € 0,19 verstrekken. Als de 

werknemer op dezelfde dag op kantoor en thuis werkt, 

kunt u voor die dag één van beide vergoedingen 

verstrekken. U moet dus een keuze maken. 

 

Per dag vergoeding vaststellen 

Dit betekent dat u bij een vergoeding voor thuiswerken en 

reiskosten altijd per dag de kostenvergoeding moet 

vaststellen. U kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij 

een door de wetgever goedgekeurde praktische regeling. 

Afspraken 

U kunt met uw werknemers afspreken hoeveel werkdagen 

op kantoor en thuis wordt gewerkt. Zo kunt u voor de 

langere termijn de vergoedingen inregelen.  Wordt daar af 

en toe van afgeweken, dan hoeft u de afspraak niet aan te 

passen. Dat moet pas als u structureel andere afspraken 

maakt. 

 

Let op! 

Heeft uw werknemer een auto van de zaak, een ov-kaart 

of een fiets van de zaak? Dan kan de 

thuiswerkkostenvergoeding alleen worden toegepast als 

op die dag geen gebruik wordt gemaakt van de auto, het 

ov of de fiets om naar de vaste werkplek te reizen. 

 

Krijgt uw werknemer momenteel een 

reiskostenvergoeding, maar werkt hij of zij ook thuis? Dan 

zult u actie moeten ondernemen voor 1 januari 2022! 
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2. Aandelenopties aantrekkelijker voor 
werknemer 

Het wordt aantrekkelijker om werknemers (aanvullend) te belonen met aandelenopties. Bijvoorbeeld om hen 

meer te betrekken bij de onderneming en/of hen te binden. 

De achterliggende gedachte is dat bijvoorbeeld start-ups 

en scale-ups gemakkelijker talent kunnen aantrekken en 

een stimulans wordt gegeven aan de ontwikkeling van 

nieuwe bedrijven in Nederland.  

 

De regeling geldt echter voor alle (bestaande en nieuwe) 

ondernemingen en is niet beperkt tot start-ups en scale-

ups.  

 

Huidige situatie 2021 

Momenteel wordt belasting betaald over aandelenopties 

op het moment dat het verkregen optierecht wordt 

omgezet in aandelen. Het nadeel van dit heffingsmoment 

is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting 

betalen, terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen 

verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te 

betalen. 

 

Verandering per 2022 

Een werknemer kan vanaf 1 januari 2022 onder 

voorwaarden zelf kiezen wanneer belasting wordt 

geheven: 

 

• op het moment waarop de aandelen 

verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld 

beschikbaar is, of: 

• op het moment dat de opties worden omgezet in 

aandelen (zoals in de huidige regeling). 

 

Zo hebben werknemers de mogelijkheid om de 

belastingheffing beter aan te laten sluiten bij het tijdstip 

waarop ze ook over de daarvoor benodigde liquide 

middelen kunnen beschikken. 



5 

 

 

8 belangrijkste fiscale 
wijzigingen per 2022 

 

Belastingplan 2022 

1. Onbelaste 
thuiswerkvergoeding 

2. Aandelenopties 
aantrekkelijker voor 
werknemer 

3. Verhoging Milieu-
investeringsaftrek 

4. Bevordering aanschaf 
emissievrije auto 

5. Ongewijzigde tarieven 
inkomsten- en 
vennootschapsbelasting 

6. Wijziging verrekening 
voorheffing met vpb 

7. Aanpassingen in de 
eigenwoningregeling 

8. Overdrachtsbelasting 
bij onvoorziene 
omstandigheden 

Vragen? 

 
 

3. Verhoging Milieu-investeringsaftrek 

Al jaren stimuleert de overheid bedrijven om te investeren 

in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de 

Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de MIA mogen 

ondernemingen een percentage van de 

investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij 

hoeven dan minder inkomsten- of vennootschapsbelasting 

te betalen.  

 

Tip! 

Milieu-investeringsaftrek kan doorgaans samen met 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden gebruikt. Op 

deze manier kunt u twee soorten investeringsaftrek 

benutten voor één investering. 

 

Verhoging percentages 

Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd, 

zodat u een hogere aftrek kunt krijgen. Milieuvriendelijke 

investeringen worden daarmee aantrekkelijker. De MIA 

kent op dit moment drie percentages: 13,5%, 27% en 36% 

 

Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages 

verhoogd naar: 27%, 36% en 45%. 

 

Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt 

voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. RVO vernieuwt 

de Milieulijst aan het einde van elk jaar. In combinatie met 

de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 

kan het netto belastingvoordeel voor u oplopen tot ruim 

14% van het investeringsbedrag.  

 

Tip! 

Overweegt u milieuvriendelijke investeringen? Afhankelijk 

van de ‘plek’ op de Milieulijst kunnen die in 2022 meer 

MIA opleveren. Wellicht loont het om de investering uit te 

stellen tot in 2022! 
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4. Bevordering aanschaf emissievrije auto 

De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, ook al kost het de overheid meer 

geld dan zij had verwacht. Daarom stelt het kabinet het volgende voor. 

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor 

het privégebruik van elektrische auto's 16%. In 2021 was 

dit nog 12%.  

 

De maximale cataloguswaarde waarover deze lage 

bijtelling wordt verleend (de Tesla-taks), wordt vanaf 2022 

verlaagd. Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 

35.000? Dan geldt voor het bedrag daarboven het 

normale bijtellingspercentage van 22%. 

 

Voorbeeld 

Als de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met 

een cataloguswaarde van € 110.000 in 2021 plaatsvindt, 

bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.683. 

Wanneer dezelfde auto pas in 2022 te naam wordt 

gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling € 1.842. 

 

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd 

naar 17% in 2025 en 22% in 2026. Ook daalt de maximale 

cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt: naar 

€ 30.000 vanaf 2023. 

 

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf 

jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, 

volgend op de datum van eerste toelating. 

 

Tip! 

Heeft u het voornemen om een elektrische auto aan te 

schaffen? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling 

van de auto nog in 2021 plaatsvindt. Daarmee stelt u de 

lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf 

jaar veilig. 
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5. Ongewijzigde tarieven inkomsten- en 
vennootschapsbelasting 

De tarieven in de inkomstenbelasting blijven vrijwel gelijk aan het voorstel zoals dit is gedaan in het 

belastingplan van vorig jaar. In 2022 betekent dit het volgende.  

In onderstaande tabel staan de tarieven 

inkomstenbelasting/premie volksverzekering box 1 per 

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief in box 2 is in 2022 hetzelfde als in 2021: 26,9%. 

Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk 

belang, zoals het uitkeren van dividend aan de 

aandeelhouder (dga) in privé en de winst bij verkoop van 

aandelen. 

 

 

 

 

Let op! 

Overweegt u om in 2021 nog een dividenduitkering te 

doen? Let dan wel goed op als u gebruik heeft gemaakt 

van steunmaatregelen in verband met corona. Bij 

bepaalde maatregelen mag u geen dividend uitkeren als u 

van de maatregel gebruikmaakt. 

 

Het tarief van box 3 blijft in 2022 gelijk aan het huidige 

tarief van 31%. Het heffingsvrij vermogen wordt iets 

verhoogd, naar € 50.650. De schijven blijven gelijk. Deze 

zijn in 2022: 

• Van € 50.000 tot € 100.000 (schijf 1) 

• Van € 100.000 tot € 1.000.000 (schijf 2) 

• Vanaf € 1.000.000 (schijf 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Belastbaar 
inkomen 
meer dan (€) 

Maar niet 
meer dan 
(€) 

Tarief 
2022 
(%) 

1e schijf - 69.398 37,07 

2e schijf 69.398 - 49,50 
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Let op! 

Het heffingsvrij vermogen van box 3 is niet van invloed op 

het wel of niet krijgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, 

huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daar gelden 

lagere vermogensgrenzen voor. 

 

Ook het tarief in de vennootschapsbelasting voor 2022 

blijft zoals dit eerder bekend is gemaakt. 

 

 
Vennootschapsbelasting 

2021 2022 

Winst tot € 245.000/ 
€ 395.000 

15,0% 15,0% 

Winst boven € 245.000/ 
€ 395.000 

25,0% 25,0% 
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6. Wijziging 
verrekening 
voorheffing met vpb 

Het Hof van Justitie EU heeft in een rechterlijke uitspraak 

aangegeven dat binnenlandse en buitenlandse 

ondernemingen gelijk moeten worden behandeld.  

 

Ook in Nederland worden binnenlandse ondernemingen 

anders behandeld dan buitenlandse ondernemingen op 

het gebied van de teruggave van voorheffingen in de 

vennootschapsbelasting zoals dividendbelasting. Om de 

Nederlandse wetgeving in overeenstemming te krijgen 

met het EU-recht, stelt het kabinet het volgende voor. 

 

Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en 

kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen 

met te betalen vennootschapsbelasting. Er vindt dus geen 

teruggaaf meer plaats. 

 

Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar 

verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Dit 

hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar. 

De niet-verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt 

worden doorgeschoven naar latere jaren. Een 

‘verdamping’ van niet verrekende dividend-

/kansspelbelasting is dan ook niet aan de orde. 
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7. Aanpassingen in de eigenwoningregeling 

De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt 

rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. De verlaging van het 

eigenwoningforfait wordt doorgezet. 

Daarom worden op het gebied van de 

eigenwoningreserve en bijleenregeling, de 

aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld (dit 

is een lening voor de eigen woning afgesloten voor 1 

januari 2013) aanpassingen gedaan om de ervaren 

beperkingen weg te nemen. De wijzigingen zijn technisch 

van aard en moeten onbedoelde effecten in 

partnerschapssituaties wegnemen. 

De volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 

 

1. Alleen wanneer in algemene gemeenschap van 

goederen wordt gehuwd, gaat een EWR en de 

aflossingsstand van de andere partner voor de 

helft over op de echtgenoot. 

2. In situaties waarin niet in algemene gemeenschap 

van goederen is gehuwd, staat het de andere 

partner vrij de onbenutte ruimte EWR te benutten, 

zolang de partners gezamenlijk voldoende 

vermogen hebben ingebracht.  

3. De EWR en de aflossingsstand gaan bij overlijden 

niet over op de andere partner. 

 

Ondertussen is de eigenwoningregeling complex 

geworden en de aanvullingen maken deze wel 

rechtvaardiger maar niet eenvoudiger. Wellicht pakt een 

nieuw kabinet de handschoen op om deze regeling te 

vereenvoudigen.  

 

Eigenwoningforfait wordt lager 

De eerder aangekondigde verlaging van het 

eigenwoningforfait wordt doorgezet. Het 

eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde 

van de woning en wordt bij het inkomen geteld. Hierdoor 

stijgt de aftrekpost eigen woning. Tot € 1.100.000 

bedraagt het forfait in 2022 0,45% (0,50% in 2021) en 

boven € 1.100.000 blijft het 2,35%. Deze verlaging is een 

compensatie voor de afbouw van de 

hypotheekrenteaftrek. 
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8. Overdrachtsbelasting bij onvoorziene 
omstandigheden 

Het kabinet regelt dat kopers bij onvoorziene omstandigheden, zoals een overlijden of echtscheiding,  na de 

koop van een woning, maar vóór de overdracht, niet automatisch het algemene tarief (8%) betalen. 

Sinds 1 januari 2021 betalen starters onder de 35 jaar 

eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun 

woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan 

bewonen, betalen 2%. Kopers die de woning niet zelf 

gaan bewonen, betalen 8%.  

 

Voorwaarden 

Het kabinet regelt dat kopers bij onvoorziene 

omstandigheden, zoals een overlijden of echtscheiding,  

na de koop, maar vóór de overdracht, niet automatisch 

het algemene tarief (8%) betalen. Daarvoor gelden wel 

bepaalde voorwaarden: 

 

1. De onvoorziene omstandigheid doet zich voor in 

de periode tussen het tekenen van het 

koopcontract en het moment van overdracht bij de 

notaris. 

2. Door deze omstandigheid kan niet langer worden 

voldaan aan het hoofdverblijfcriterium. 
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Vragen? 
 

Heeft u vragen over één van deze onderwerpen, 
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
 

Volg ons op: 
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https://www.jonglaan.nl/contact
http://twitter.com/jonglaan?lang=nl
http://www.facebook.com/jonglaan/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/125455?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,entityType:entityHistory-Name,clickedEntityId:company_125455,idx:1

