NIEUWSBRIEF

Eindejaarstips 2021

Beste relatie,
Het einde van het jaar nadert.
Daarom graag uw aandacht voor
deze eindejaarstips 2021!
Zijn er acties die u nu al moet
ondernemen, of vragen bepaalde
zaken juist om uitstel en zijn
er veranderingen waarmee u
rekening moet houden? In deze
nieuwsbrief een selectie van
de belangrijkste tips en
aandachtspunten.
Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op.
We beoordelen dan samen of
actie gewenst is. Sluit 2021
hiermee goed af en ga goed
voorbereid het nieuwe jaar in!
Met ondernemende groet,
Benard Accountants | Adviseurs

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Soms toch nog aanvullend uitstel
van betaling
Op 1 oktober jl. eindigde de regeling
voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met
liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling
krijgen tot en met 31 januari 2022.
Het uitstel wordt in dat geval verleend
voor belastingen die u moet betalen
tussen 1 oktober 2021 en 1 februari
2022. U kunt hier schriftelijk (dus niet via
de website van de Belastingdienst) om
verzoeken tot en met 31 januari 2022.
Dit kan dus met terugwerkende kracht.
Een eventuele samenloop met andere
uitstelvormen vormt geen belemmering
voor het verlenen van dit aanvullende
uitstel van betaling.

Strikte voorwaarden
U kunt van het aanvullende uitstel van
betaling gebruikmaken als u aan de
volgende voorwaarden voldoet:

- U komt in aanmerking voor de
hierna uiteengezette terugbetalingsregeling;
- Uw liquiditeitsproblemen worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door de
coronacrisis, zijn tijdelijk van aard
en zijn opgelost voor een bepaald
tijdstip;
- Uw onderneming is levensvatbaar;
- U hebt aan de aangifteplicht voldaan
voor de belastingen, waarvoor u
uitstel hebt gevraagd;
- U hebt uitstel gevraagd voor een of
meer van de belastingen, waarvoor
het uitstel is bedoeld (onder meer
vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en btw);
- U voegt een verklaring van een
derde deskundige bij, waaruit aannemelijk wordt dat u voldoet aan de
voorwaarden genoemd in het
tweede en derde punt, tenzij u om
uitstel verzoekt voor een belastingschuld van minder dan € 20.000. In dat
geval mag u een eigen verklaring opstellen, die voldoet aan deze eisen. •

www.benard-accountants.nl

TIPS VOOR DE DGA

Langer laag
gebruikelijk loon
innovatieve
start-up
Bent u directeur- grootaandeelhouder
(DGA) van een innovatieve start-up?
Dan mag u maximaal 3 jaar uw
gebruikelijk loon vaststellen op het
wettelijk minimumloon.
U moet hiervoor een S&O-verklaring
hebben en maximaal 5 jaar inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting en
hiervan maximaal al 2 jaar een S&Overklaring hebben gehad. Deze regeling
zou eind 2021 vervallen, maar wordt
nu toch eenmalig verlengd tot 1 januari
2023. Dan komt de regeling te vervallen,
tenzij het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat de regeling positief
heeft geëvalueerd. •

TIPS VOOR DE DGA

Controleer
voorwaartse
verliesverrekening
Vpb-verliezen

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Voorkom dat oude verliezen niet
meer verrekenbaar zijn
Hebt u in het verleden verliezen
geleden, dan kunt u die in de
inkomstenbelasting verrekenen
met winsten van de voorafgaande
3 jaar of met de winsten van de
9 volgende jaren.
Dit betekent dat verliezen uit 2012
na 31 december 2021 niet meer

TIPS VOOR DE DGA

Anticipeer op verlenging eerste
tariefschijf
U gaat in 2022 waarschijnlijk minder
vennootschapsbelasting betalen over
uw winst dan in 2021.
In 2022 wordt de eerste tariefschijf
in de vennootschapsbelasting (15%)
namelijk verlengd van een jaarwinst
van € 245.000 naar € 395.000. Het hoge
Vpb-tarief (nu 25%) in de tweede schijf
gaat volgend jaar omhoog naar 25,8%.
Aanvankelijk zou het hoge Vpb-tarief
niet wijzigen.

Tip
Hebt u meerdere vennootschappen
die samen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting vormen? In
dat geval kan het interessant zijn om
de fiscale eenheid te verbreken. De
hogere grens voor het lage Vpb-tarief
van 15% geldt namelijk voor alle winst
van de fiscale eenheid bij elkaar.
Maar zonder fiscale eenheid kunt u
per vennootschap profiteren van deze
hogere grens. •

TIPS VOOR DE DGA

Beperking verrekening voorheffingen

Verliezen uit het verleden kunt u nog
maar zes in plaats van negen jaar
verrekenen met toekomstige winsten.
Deze maatregel geldt voor verliezen
die zijn ontstaan in 2019 of latere
jaren. De oude termijn van negen
jaar blijft van toepassing op verliezen
van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar
is ongewijzigd gebleven.
Met ingang van 2022 worden echter
verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, waarbij ieder jaar maximaal
€ 1 miljoen verrekend kan worden en het
meerdere voor 50%. Dankzij overgangsrecht worden alle vanaf 2013 geleden
verliezen weer onbeperkt voorwaarts
verrekenbaar. •

verrekenbaar zijn. Door tijdig actie te
ondernemen, kunt u (een deel van) de
verliezen wellicht toch nog verrekenen.
Dat kan bijvoorbeeld door omzet
naar voren te halen, stille reserves
in bedrijfsmiddelen te realiseren of
uitgaven uit te stellen. Uw adviseur
kan voor u onderzoeken welke mogelijk
heden u nog heeft. •

Nederlandse vennootschappen die
onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, kunnen betaalde
voorheffingen (dividendbelasting en
kansspelbelasting) verrekenen met
de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb).

Maakt u verlies, dan krijgt u de betaalde
voorheffingen terugbetaald. Buitenlandse
vennootschappen konden in dit geval
geen teruggave krijgen, maar sinds kort
is deze ongelijkheid onder voorwaarden
weggenomen. Toch is voorgesteld om
vanaf 1 januari 2022 de verrekening van
voorheffingen met verschuldigde Vpb
te beperken voor alle Vpb-plichtigen.
De beperking houdt in dat uw bv de
voorheffingen kan verrekenen met
maximaal in een jaar verschuldigde
Vpb. De niet-verrekende voorheffingen
kan uw bv onbeperkt doorschuiven naar
latere jaren. Lijdt uw bv verlies? In dat
geval betaalt uw bv geen Vpb, dus is
verrekening van voorheffingen dan niet
mogelijk. •

www.benard-accountants.nl
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TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Invoering belastingvrije thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe
gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ingevoerd van € 2 per dag.
De vergoeding dekt bijvoorbeeld
extra kosten van uw werknemer thuis
voor gas- en elektriciteitsverbruik,
koffie en/of thee, wc-papier en
afschrijvingskosten van een eigen
bureau en stoel.
De vrijstelling is ook van toepassing
als de werknemer een deel van de dag
thuiswerkt. Wanneer uw werknemer
op een dag zowel thuis als op een
vaste werkplek werkt, mag u niet én
de gerichte vrijstelling voor reiskosten
woon-werkverkeer én die voor

thuiswerkkosten toepassen. U kunt
voor de thuiswerkkosten ook een vaste
vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan
kan een vaste maandelijkse vergoeding
worden gegeven, alsof de werknemer
op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als
de werknemer een deel van de week
thuiswerkt, dan geldt deze regeling pro
rata, net als voor de vaste vergoeding
voor reiskosten woon-werkverkeer.
Gevolgen voor reiskosten
Door de invoering van de nieuwe gerichte
vrijstelling wijzigt ook de berekening
van de vergoeding voor reiskosten
woon-werkverkeer. Met ingang van

1 januari 2022 moet allereerst worden
vastgesteld op hoeveel dagen per week
de werknemer naar de vaste werkplek
zal reizen. Doet een werknemer dat
bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan
wordt de maximaal gericht vrijgestelde
vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214
(afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet
van belang of u voor de 2 dagen per
week waarop wordt thuisgewerkt, al dan
niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft.
Tip
U zult dus het een en ander moeten
aanpassen. Oók als u geen vergoeding
geeft voor de thuiswerkkosten. Zorg
dat u hiermee tijdig begint. •

TIPS VOOR ALLE BELASTINGBETALERS

Verlaging
eigenwoningforfait en minder
renteaftrek
Het eigenwoningforfait voor
woningen met een WOZ-waarde
tot € 1.110.000 wordt verlaagd van
0,50% naar 0,45% in 2022.
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Terugbetalingsregeling verder
versoepeld
Volgens de terugbetalingsregeling
moet u op 1 oktober 2022 beginnen
met terugbetalen van de belastingschuld die u tijdens de coronacrisis
tot 1 oktober 2021 hebt opgebouwd.
U betaalt uw belastingschuld terug in
gelijke, maandelijkse termijnen, waarbij
de uiterste betaaldatum 1 oktober 2027
is. Daarnaast hebt u tot 1 oktober 2027
de tijd om de belastingschuld terug te
betalen die u tussen 1 oktober 2021
en 1 februari 2022 zult opbouwen en
waarvoor u het hiervoor besproken
extra uitstel van betaling gaat krijgen.
Kunt u echter op 1 oktober 2022
aantoonbaar niet beginnen met
terugbetalen, dan mag u daarmee later

beginnen, maar op 1 oktober 2027 moet
u wel de gehele belastingschuld hebben
afgelost.

Let op
Zorg dat u gedurende de terugbetalingsregeling (1 oktober 2022 tot uiterlijk
1 oktober 2027) steeds tijdig en juist
aangifte doet. Ook moet u steeds tijdig
en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien.
Als u niet meer aan deze verplichtingen
voldoet, kan de Ontvanger van de
Belastingdienst de terugbetalingsregeling weigeren of intrekken. U krijgt
in dat geval nog wel eerst de kans
om binnen 14 dagen alsnog aan uw
verplichtingen te voldoen. •

Hebt u een woning met een WOZwaarde van € 1.110.000 of meer, dan
blijft het forfait 2,35%. U bent dit tarief
alleen verschuldigd voor de WOZwaarde boven € 1.110.000. Ook in 2022
wordt de aftrek van hypotheekrente
verder beperkt als u inkomen hebt dat
in de hoogste belastingschijf wordt
belast (in 2022 vanaf € 69.398). U kunt
de rente dan nog aftrekken tegen een
tarief van 40% (nu: 43%).

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij
uw inkomen als u geen of slechts een
kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek
wordt jaarlijks met 3 1/3% verlaagd.
Dit jaar is de aftrek beperkt tot 90%.
In 2022 wordt de aftrek beperkt tot
86 2/3%. Houd hiermee rekening. •
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Tariefverlaging maar opnieuw minder
kostenaftrek
Het tarief in de eerste schijf van de
loon- en inkomstenbelasting gaat
omlaag van 37,10% naar 37,07%.
Het tarief in tweede schijf blijft 49,5%.
Dit tarief is nu nog van toepassing op een
inkomen vanaf € 68.507. Volgend jaar
begint de tweede schijf bij een inkomen
van € 69.398. In 2022 worden opnieuw de

aftrekposten in deze hoogste belastingschijf verder beperkt. Valt uw inkomen in
de hoogste belastingschijf? In dat geval
zijn eventuele aftrekposten, zoals betaalde
alimentatie en ziektekosten nog tegen een
tarief van 40% (nu: 43%) aftrekbaar.

Let op
De aftrekbeperking geldt niet voor de
premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies. •
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Vaste onbelaste reiskostenvergoeding
verder verlengd
De bestaande versoepeling voor
de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot
31 december 2021.
Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste
vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woonwerktraject. De versoepeling houdt in dat
de verandering van het reispatroon van
werknemers door het thuiswerken in 2021
geen gevolgen hoeft te hebben voor de
vaste en onbelaste reiskostenvergoeding.
Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedingen die u vóór 13 maart 2020
(vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk
aan uw werknemers hebt toegekend.
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Data definitieve
vaststelling NOW
De data voor de aanvraag van
de definitieve vaststelling van
NOW 3.0 (derde, vierde en vijfde
aanvraagperiode) en die van
NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode)
zijn gelijkgetrokken. U kunt nu
voor deze aanvraagperiodes
tot en met 22 februari 2023 een
aanvraag doen voor de definitieve
berekening.
De aanvraag voor de definitieve
berekening van de NOW 3.0 derde
aanvraagperiode (oktober t/m
december 2020) is op 4 oktober jl.
gestart. Voor de aanvraag van de
definitieve berekening van NOW
3.0 vierde (januari t/m maart 2021)
en vijfde (april t/m juni 2021) aanvraagperiode gaat het loket open op
31 januari 2022. Voor de definitieve
vaststelling van NOW 4.0 zesde (juli
t/m september 2021) aanvraagperiode
opent het loket op 31 maart 2022.

Let op
Tip
U hoeft de vaste en onbelaste
reiskostenvergoeding niet aan te
passen, maar wilt u de vergoeding wel
bijstellen bij een verandering van het
reispatroon, dan behoort dit ook tot de
mogelijkheden. •

U kunt geen definitieve berekening
meer aanvragen voor NOW 1.0
(maart t/m mei 2020), maar voor
de aanvraag van de definitieve
vaststelling van NOW 2.0 (juni t/m
september 2020) hebt u nog tot en
met 31 maart 2022 de tijd. •
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