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In dit artikel tref je een overzicht aan van de belangrijkste fiscale 
maatregelen voor 2022, waarbij de stand van zaken tot 22 september 
2021 is beschreven. De plannen kunnen door het parlement worden 
aangepast.

INKOMSTENBELASTING

Box 1

Tarieven inkomstenbelasting
In 2022 wijzigen de tarieven iets ten 

opzichte van 2021. 

De tarieven voor 2022 zijn als volgt: 

Jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen tot € 69.398 37,07%

Vanaf € 69.398 49,50%

Vanaf AOW-leeftijd

Inkomen tot € 35.472 19,17%

Van € 35.472 tot € 69.398 37,07%

Vanaf € 69.398 49,50%

Tarief aftrekposten
Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen  

aftrekposten in aanmerking worden genomen, 

versneld afgebouwd met 3% per jaar. In 2022 

is het tarief van de aftrekpost maximaal 40% 

(in 2021 is dit maximaal 43%). 

Dit tarief geldt voor de volgende  

aftrekposten: 

• aftrekbare kosten met betrekking  

tot een eigen woning

• de ondernemersaftrek (onder meer de 

zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek)

• de MKB-winstvrijstelling

• de terbeschikkingstellingsvrijstelling

• de persoonsgebonden aftrek (onder 

meer partneralimentatie, bepaalde 

zorgkosten en giften)

Verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verder 

verlaagd van € 6.670 tot € 6.310 in 2022.

Box 2

Tarief aanmerkelijk belang
Het huidige tarief van 26,9% blijft in 

2022 26,9%.

Box 3

Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd 

naar € 50.560 per persoon en € 101.300 

voor partners (dit is in 2021 € 50.000  

per persoon en € 100.000 voor partners).  

Het belastingtarief is 31%. 

Per saldo wordt de daadwerkelijke 

belastingdruk als volgt (na aftrek van het 

heffingsvrij vermogen):

• tussen € 0 - € 50.560  0,56%

• tussen € 50.560 - € 962.350 1,35%

• vanaf € 962.350   1,71%

Belastingplan 2022

Fiscaal Advies

De NUVO heeft voor haar leden een overeenkomst gesloten voor advisering op fiscaal-juridisch 

gebied. NUVO-leden kunnen tegen een gunstig tarief hun fiscale vraagstukken bespreken met 

Casper Remmers van Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants via telefoonnummer 

040 - 235 34 30. Voor een uitgebreide beschrijving van de diensten 

kun je terecht op de website www.rubicon.nu.
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Vrijstelling Tegemoetkoming  
Vaste Lasten (TVL)
Ondernemers die een Tegemoetkoming 

Vaste Lasten (TVL) hebben ontvangen, 

krijgen dat bedrag belastingvrij. Dat 

wordt nu voor 2021 wettelijk vastgelegd.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Voor bepaalde milieu-investeringen bestaat 

recht op milieu-investeringsaftrek (MIA). 

In 2021 bedraagt de aftrek 13,5%, 27% of 

36% van de investering. Vanaf 2022 worden 

deze percentages verhoogd naar € 27%,  

36% en 45%. De MIA kan ook in de 

vennootschapsbelasting worden geclaimd.

LOONBELASTING

Werkkostenregeling (WKR)
De vrije ruimte in de werkkostenregeling 

bedraagt in 2021 3% van de fiscale loonsom 

van € 400.000 per werkgever. In 2022 

wordt dit percentage verlaagd tot 1,7%. 

In 2022 wordt een onbelaste thuiswerk-

vergoeding geïntroduceerd. De werkgever 

mag een werknemer maximaal € 2 per dag 

onbelast vergoeden. De thuiswerkvergoe-

ding zal de werkgever wel als een gerichte 

vrijstelling aan moeten wijzen. De thuis-

werkkostenvergoeding kan niet tegelijker-

tijd met een onbelaste reis kostenvergoeding 

voor woon-werkverkeer van toepassing zijn.  

Bijtelling elektrische auto  
van de zaak
In 2021 bedraagt de bijtelling voor een 

elektrische auto 12% tot een catalogus-

waarde van € 40.000. Daarboven geldt 

een percentage van 22%. In 2022 gaat het 

bijtellingspercentage omhoog naar 16%  

en wordt tegelijkertijd de maximum  

cataloguswaarde op € 35.000 gesteld.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Tarief 
Het vennootschapsbelastingtarief ziet er 

voor 2022 als volgt uit:

2022

Winst tot € 395.000 15%

Vanaf € 395.000 25%*

(*) wordt waarschijnlijk verhoogd tot ongeveer 26%

Verliesverrekening
Vanaf 2022 zijn verliezen tot € 1.000.000 

onbeperkt naar de toekomst verrekenbaar. 

Boven dit bedrag zijn verliezen voor 50% 

verrekenbaar. Het resterende deel wordt 

doorgeschoven naar toekomstige jaren.


