NIEUWSBRIEF Q2 2022
‘‘Definitieve vaststelling TVL Q2 2021 en Q3 2021’’
Ondernemers met een omzetverlies veroorzaakt door de coronamaatregelen konden vanaf
juni 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De laatste
TVL-periode is gesloten op 31 maart 2022.
Heeft u een TVL-aanvraag ingediend? Houd dan uw mailbox goed in de gaten om uw
werkelijke omzet op tijd door te geven. Voor TVL Q2 2021 kunt u de definitieve vaststelling
nog indienen tot en met 20 juli 2022!
Op dit moment is RVO begonnen met het versturen van een email met het verzoek om uw
werkelijke omzet door te geven voor de periode TVL Q3 2021. U dient vóór 1 augustus 2022
23.59 uur de omzet in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 door te geven.
Heeft u vragen? BM helpt u uiteraard graag met het invullen van de definitieve vaststelling.

‘‘Einde jubelton’’
De jubelton behelst een populaire omschrijving voor het bedrag (€ 106.671 in 2022) dat u
belastingvrij mag schenken aan uw kind voor de aankoop of verbouwing van een eigen
woning. Op 1 maart 2022 is bekend gemaakt dat per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling
voor de eigen woning flink wordt verlaagd. De schenkingsvrijstelling gaat van € 106.671 in
2022 naar € 27.231 in 2023. Vervolgens zal de vrijstelling per 1 januari 2024 helemaal
worden afgeschaft zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Schenkingen – gedaan in 2022
– dienen uiterlijk in 2024 te worden ingezet. Voor overleg aangaande uw specifieke situatie
kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met BM.

‘‘Rechtsherstel spaarvariant box 3’’
De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de
belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de
spaarvariant. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Dit herstel geldt ook voor nog niet
vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021). Het kabinet heeft
dit eind april bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een
uitspraak van de Hoge Raad daterende van einde vorig jaar.
Mensen die niet tijdig bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen
nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3
procedure van groot belang. Deze uitspraak wordt in het najaar van 2022 verwacht volgens
de Rijksoverheid. Het herstel gaat naar verwachting € 2,8 miljard kosten.
Automatisch rechtsherstel wordt verleend op basis van een nieuwe berekening. Hierbij wordt
aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een
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belastingplichtige. Mensen met spaargeld zullen belast worden op basis van de actuele
spaarrente. De spaarrente is momenteel rond de 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij
de hypotheekrente en bij beleggingen wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige
gemiddelde rendement voor beleggingen.
Het kabinet heeft daarnaast voorgesteld om deze spaarvariant uit te werken in een
wetsvoorstel zodat de variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Vanaf
2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke
rendement in box 3.
BM houdt u over de voortgang uiteraard op de hoogte en neemt de noodzakelijke acties en
maatregelen voor haar cliënten. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neemt u dan contact
met ons op.

‘‘Afschaffen middelingsregeling’’
De middelingsregeling maakt het mogelijk om uw inkomen over drie jaar te middelen. Dit is
interessant voor mensen met een sterk wisselend inkomen zoals bijvoorbeeld vaak het geval
is in de agrarische sector. Het nieuwe kabinet heeft ervoor gekozen deze regeling per 1
januari 2023 af te schaffen.
Reden voor afschaffing is volgens het kabinet dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt
van deze regeling. In recente antwoorden op Kamervragen is bekend geworden dat de
driejaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode is waarin een middeling kan worden
toegepast.

‘‘Afschaffen
‘‘Excessiefmiddelingsregeling’’
lenen bij eigen bv’’
Staatssecretaris Van Rij heeft in maart het gewijzigde wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
gestuurd waarmee vanaf 2023 excessief lenen bij de eigen bv wordt aangepakt. Het kabinet
wil excessief lenen namelijk tegengaan aangezien zodoende belastingheffing in box 2 kan
worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Dat acht het kabinet niet wenselijk. In de praktijk
betekent dit dat aanmerkelijkbelanghouders vanaf 1 januari 2023 die meer dan € 700.000
lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 moeten betalen

‘‘Voorschot uitbetaling betalingsrechten’’
Heeft u een uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid aangevraagd in de gecombineerde opgave? U kunt hiervoor opnieuw een
voorschot aanvragen. Het voorschot is € 270 per hectare met een betalingsrecht.
De aanvraagperiode is open vanaf 7 juni en loopt tot en met 28 juni 2022. Vervolgens krijgt u
het voorschot uitbetaald in juli 2022. Heeft u vragen over het voorschot of wilt u
ondersteuning bij het invullen van uw aanvraag? Neemt u dan contact op met BM, meer
specifiek met Claire Wimmers.
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‘‘Wijziging wetgeving fosfaatrechten’’

In april is de wetgeving met betrekking tot fosfaatrechten gewijzigd. Het afromingspercentage
is nu gesteld op 10 procent. Ook kunt u afromingsvrij leasen. Daarnaast kan heen- en
teruglease van fosfaatrechten in één keer gemeld worden. Voor vragen of meer informatie,
staan wij uiteraard graag voor u klaar.

‘‘Voorjaarsnota 2022’’
De voorjaarsnota die op 20 mei 2022 door het kabinet aan de Tweede Kamer werd
aangeboden is anders dan andere jaren. Om de begroting van het lopende jaar bij te stellen
bevat deze voorjaarsnota reeds diverse (fiscale) maatregelen. Er wordt onder andere meer
geld uitgegeven aan defensie, verhoging van het minimumloon en verhoging van de AOW.
Ook zijn er kosten die voortvloeien uit het rechtsherstel inzake box 3. De extra
belastinginkomsten worden voor het grootste deel gehaald bij vermogenden en
ondernemers. Voor nu zetten we graag de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.
Forse beperking eerste tariefschrijf VPB:
De eerste schijfgrens in de vennootschapsbelasting (met een tarief van 15 procent) wordt
vanaf 2023 naar verwachting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Vanaf een winst van
€ 200.000 dient voortaan 25,8 procent belasting te worden betaald.
Afschaffen fiscale oudedagsreserve (FOR):
Ondernemers mogen onder voorwaarden jaarlijks een bepaald percentage van hun winst
toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve. De toevoeging verlaagt de winst waarover
belasting betaald dient te worden. In de Voorjaarsnota van 20 mei 2022 heeft het kabinet
aangekondigd dat de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft wordt per 1 januari 2023.
De reeds opgebouwde FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.
Overdrachtsbelasting naar 10,1%:
Het voornemen bestond al om het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen
van 8% naar 9%. Het kabinet heeft nu aangekondigd dat dit tarief verder wordt verhoogd
naar 10,1%. Deze wijziging geldt onder andere voor vastgoedbeleggers en kopers van een
tweede huis.
Afschaffen bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) en doorschuifregeling (DSR)?
Het centraal planbureau (CPB) heeft de BOR en de DRS geëvalueerd en meer informatie
over een eventuele toekomstige versobering eind mei bekend gemaakt.
Het oordeel van het CPB is helder. Zij geven aan dat de BOR doeltreffend is, maar zij stellen
dat de regeling bij driekwart van de bedrijfsovernames onnodig is voor de continuïteit van de
bedrijven. Dit komt doordat – volgens de opstellers van het rapport - er bij de erflaters,
schenkers en/of verkrijgers voldoende vrije middelen aanwezig zouden zijn om de belasting
direct volledig te voldoen. Overwogen kan dus worden om de vrijstelling in de BOR te laten
vervallen en de bestaande betalingsregeling te verruimen.
BM beschouwt de genoemde regelingen voor familiebedrijven in verschillende sectoren
essentieel en proportioneel. Zo verschilt bijvoorbeeld de agrarische sector op essentiële
punten met andere sectoren doordat de waarde in de bedrijven relatief hoog is in verhouding
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tot de liquiditeit. Het is momenteel afwachten hoe de politiek de conclusies van het CPB
oppakt.
Heeft u vragen over uw eigen situatie en wilt u graag de voor u mogelijke opties in kaart
brengen? Neemt u dan contact met ons op.

‘‘Bankkoppeling Rabobank en boekhoudprogramma’’
De huidige koppeling met Rabobank internetbankieren zal binnenkort stoppen. Om de
nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling te gebruiken, moet u opnieuw de rekeningen aan het
boekhoudpakket koppelen. Dit dient vóór 30 juni 2022 geregeld te zijn.
Eind deze week ontvangt u van ons een stappenplan hoe u dit zelf online kunt regelen.
Lukt het niet of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met BM via 045-4053636.
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