Het verslag
Op woensdag 22 september 2021 werden we ’s avonds meegenomen in de kabinetsplannen
die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Maar wat betekenen de plannen voor jou en voor
jouw onderneming? De belangrijkste plannen hebben we voor jou op een rijtje gezet.
Tijdens deze Prinsjesdag webinar hadden wij drie experts te gast. Leon Scheffel, adviseur
voor MKB-klanten bij mth. Hij nam ons tijdens het webinar mee in het effect van de nasleep
van de coronacrisis en in hoeverre dit een bedreiging kan zijn voor de economische groei.
Marc Kamermans, belastingadviseur binnen de MKB-praktijk, gaf een scherpe toelichting op
de gepresenteerde plannen en plaatste deze in het juiste fiscale perspectief. En als derde gast
Marco de Weerd. Marco is al meer dan 20 jaar belastingadviseur op het gebied van btw,
overdrachtsbelasting en douane. Marco heeft ons meegenomen in de plannen rondom
belasting.

Het herstel van de economie
De Nederlandse economie werd in het jaar 2020 getroffen door de grootste economische
krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels ziet de toekomst er positief uit en door de
ruimhartige steunmaatregelen van de overheid zal de economie zich dit jaar krachtig gaan
herstellen. Tijdens het Prinsjesdag webinar van 2020 liet Leon Scheffel weten dat het
onderliggende plaatje al een sterk economisch herstel voorspelde. “Dit is niet het moment
voor pessimisme, maar het moment voor optimisme en het economische herstel gaat
hoogstwaarschijnlijk veel sneller verlopen dan op dit moment verwacht wordt”. Leon heeft
deze uitspraken gedaan op de vooravond van opnieuw een lockdown. Hoe is het mogelijk dat
de economische motor toen niet tot stilstand is gekomen, maar uiteindelijk juist wist te
versnellen?
De Nederlandse economie is een ‘consumeergerichte economie’. Dit noemen we ook wel een
‘volgroeide economie’ en kenmerkt zich door het feit dat de economische groei voor een
aanzienlijk deel afhankelijk is van de binnenlandse bestedingen. Dit type economie zien we bij
vrijwel alle Westerse economieën terug. Bij een consumeergerichte economie is het van
cruciaal belang dat bedrijven en consumenten optimistisch zijn over de toekomst. Op het
moment dat zij vertrouwen hebben in de toekomst, zullen ze investeringen blijven verrichten
en geld blijven uitgeven. Op deze manier blijft de economische motor draaien. Overigens
geldt ook het omgekeerde scenario: als bedrijven pessimistisch zijn over de toekomst, zullen
ze investeringen uitstellen en mogelijk zelfs gaan snijden in de kosten. Dit heeft uiteindelijk
ook effect op burgers en zij zullen daarom hun uitgaven zoveel mogelijk uitstellen of zelfs
afstellen. Op deze manier wordt de economische motor langzaam maar zeker tot stilstand
gebracht. We mogen dus wel stellen dat het gedrag van bedrijven en consumenten van
doorslaggevend belang is voor de richting van de economie. Er is dus sprake van een
‘gedragseconomie’.

In deze grafiek is te zien dat het bedrijfsvertrouwen destijds al een sterke herstelbeweging
vertoonde, terwijl het consumentenvertrouwen en de economie zich nog op een dieptepunt
bevonden. Juist het herstel van vertrouwen bij het bedrijfsleven is in het verleden bij elke
recessie cruciaal geweest voor het economische herstel. Achteraf gezien bleek dit ook
daadwerkelijk het startpunt van de economische herstelbeweging te zijn. Deze voorspelling
was puur gebaseerd op het verleden en het feit dat elke recessie in de geschiedenis zich
anders heeft ontwikkeld, maar dat de basis ingrediënten altijd hetzelfde zijn geweest. Leon
concludeerde dat we inmiddels een jaar verder zijn en dat de economische situatie er
compleet anders uitziet. De Nederlandse economie heeft de coronacrisis volledig achter zich
gelaten en de waarde van het bruto binnenlands product is weer terug op het niveau van vóór
de crisis. De coronacrisis zal daarom de geschiedenisboeken ingaan als de kortste recessie
ooit.
Op de grafiek hierboven is te zien dat het bedrijfs- en consumentenvertrouwen sterk hersteld
is en met name het bedrijfsvertrouwen valt daarbij in positieve zin op. Maar de vraag is of de
economische groei niet is doorgeslagen. Doordat de centrale banken en de overheden er alles
aan hebben gedaan om een harde klap van de economie te voorkomen, is de schuldenbalans
exponentieel gestegen en is het natuurlijke proces van economisch herstel verstoord.
Doordat overheden en centrale banken kunstmatig bedrijven in leven hebben gehouden,
kregen zij een kickstart toen de lockdownmaatregelen werden opgegeven. Doordat de
economie zich beduidend sneller wist te herstellen dan de verwachtingen, is er nu een
optimistische stemming ontstaan. Je zou kunnen stellen dat er niets mis is met een
optimistische sfeer, maar het verleden wijst uit dat het ook te ver door kan slaan. Zo is het
Nederlandse bedrijfsvertrouwen gestegen naar het hoogste punt ooit gemeten.
Op de grafiek heeft Leon voorgaande keren gemarkeerd toen er sprake was van een
soortgelijk groot vertrouwen onder het Nederlandse bedrijfsleven. Dat was tijdens de jaren
2000, 2008 en 2018. Telkens zwakte het vertrouwen kort daarna af en dat wist telkens te
leiden tot een afzwakkende groei van de economie:
•

Het jaar 2000: het uiteen knappen van de internetzeepbel wist te leiden tot een
recessie.

•

Het jaar 2008: de huizenmarktcrisis en later de financiële crisis wisten te zorgen voor
een langdurige recessie die in Europa zelfs nog langer duurde in verband met de
eurocrisis die in het jaar 2011 ontstond.

•

Het jaar 2018: de handelsoorlog werd een feit toen Donald Trump zijn
invoerheffingen lanceerde. Deze handelsoorlog wist te leiden tot een afnemend
vertrouwen, omdat bedrijven bezorgd waren hoe dit de wereldeconomie zou gaan
verstoren (in verband met de globalisering). Ook toen zwakte de economische groei af
en het dieptepunt werd tijdens de coronacrisis bereikt.

Het verleden maakt duidelijk dat een gebrek aan vertrouwen onder ondernemers en
consumenten uiteindelijk altijd een afzwakkende economische groei tot gevolg heeft gehad.
Stel dat de economische groei weer afzwakt, is dat dan direct een probleem? Dit zal afhangen
van de wijze waarop centrale banken en overheden zullen omgaan met de sterk groeiende
economie. In het verleden hebben ze vaak juist anticyclisch gehandeld en dat had telkens
grote gevolgen voor het bedrijfs- en consumentenvertrouwen. Mochten ze van het verleden
geleerd hebben, dan doen ze er ook de komende tijd alles aan om de economie de ruimte te
geven.
Voor de centrale banken gaat dit wel een lastige opgave worden, want zij worden
geconfronteerd met de situatie dat de geldkraan nog steeds volledig openstaat
(stimuleringsbeleid met het opkopen van bedrijfs- en staatsobligaties en de lage rente), terwijl
de economie daar geen reden toe geeft (in verband met de sterke groei). Zeker als de inflatie
blijft aantrekken, wordt dat op een gegeven moment een onhoudbare situatie waardoor ze
wel hun monetaire beleid moeten aanpassen. Overigens hoeft een afzwakkende
economische groei niet direct onheil voor de economie te betekenen. Gemiddeld genomen
wordt het economische dieptepunt ongeveer 1,5 tot 2 jaar later bereikt. Leon denkt dat op dit
moment sprake is van een oververhitting van de economie en dat we de komende maanden
rekening moeten houden met beduidend lagere groeicijfers.

Het belastingplan 2022
Marc nam ons in drie stappen mee door het belastingplan 2022. Bij de eerste stap is hij
ingegaan op wat er in het belastingplan 2022 staat en wat er niet instaat. Bij de tweede stap is
hij dieper ingegaan op belastingplannen voor 2022. En als laatste vertelde hij over de
wijzigingen die niet in het belastingplan staan, maar waar we wel rekening mee moeten
houden. In het belastingplan 2022 staat niet veel. Maar de regering heeft al aangegeven nog
€1 miljard beschikbaar te hebben voor wensen van de Kamer. Er volgen dus nog aanvullingen.
In onze mth talks! met als onderwerp de eindejaartips nemen wij deze aanvullingen allemaal
mee.
De belangrijkste onderwerpen voor nu zijn de:
•

Verbetering Milieu investeringsaftrek (MIA) vanaf 2022

•

Tarief categorie 1 van 13,5% aftrek gaat naar 27% aftrek

•

Tarief categorie 2 van 27% aftrek gaat naar 36% aftrek

•

Tarief categorie 3 van 36% aftrek gaat naar 45%

•

Per saldo netto voordeel meer dan 10%!

•

Let op! In de milieulijst staat de indeling per categorie. Er worden wijzigingen in de
milieulijst verwacht

•

Nieuwe thuiswerkvergoeding van maximaal €2,= per dag vanaf 1 januari 2022. Keuze
werkgever

•

Verbetering aandelenoptieregeling

•

Verlaging gebruikelijk loon innovatieve start-ups verlengd met een jaar

•

Verbetering eigen woningregeling voor partners op detailpunten: onnoemelijk
complex
o n. bij samengaan partners met een eigen woning verleden

•

Verlaging van de Verhuurderheffing

•

Vereenvoudiging S&O- afdracht (WBSO)

•

Box 3 percentageberekening “verduidelijkt”
o Contourennota volgt later dit jaar; keuze voor het nieuwe kabinet

•

Het economisch sentiment in Nederland momenteel positief is, namelijk:

•

De NOW heeft een bloedbad binnen de MKB-voorkomen en dat heeft veel rust
gebracht

•

Ondernemers zijn doorsnee positief

•

De 3 R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat is voor komend jaar het devies. Geen grote
wijzigingen en dat is prettig voor ondernemers

•

Focus op de onderneming en niet op allerlei veranderingen

Wat blijft:
•

Tarief opstap vennootschapsbelasting 15% nu €245K, volgend jaar €395K

•

Verlaging zelfstandigenaftrek gaat door.

•

Overweeg als ondernemer in de IB om geruisloos de BV in te gaan.

•

Uiterlijk 30/9 intentieverklaring registreren. Geeft mogelijkheden voor een keuze

•

Tariefopstap 2x benutten

•

De jubelton blijft

•

De Bedrijfsopvolgingsregeling blijft

•

Het tarief voor het AB blijft 26,9%

•

Eigenwoningregeling blijft

De omzetbelasting en belastingen in relatie tot de auto
Marco legde uit dat de enige omzetbelastingbepaling die er in staat niet relevant is voor de
Nederlandse btw-ondernemer, maar voor de buitenlandse ondernemer die via de One-StopShop-aangifte in zijn eigen land de Nederlandse btw moet betalen.
Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan de wijziging van btw-regels voor bijvoorbeeld
webshops. Deze regels zijn op 1 juli van dit jaar in werking getreden en ondernemers die
ermee te maken hebben gaan volgende maand voor het eerst de OSS-aangifte indienen.
Eerder was aangekondigd dat denksportverenigingen vanaf 1 januari 2022 belaste prestaties
verrichten: over de contributie is bijvoorbeeld 21% btw verschuldigd. Bij bijvoorbeeld
dammen en schaken is de lichamelijke component verwaarloosbaar. Daarom zijn dit volgens
de staatssecretaris geen sporten in de zin van btw. Alleen als de omzet onder de €20.000
blijft, kan de vrijstelling op grond van de kleine ondernemersregeling worden toegepast.

Autobelastingen minder gunstig
De bijtelling voor elektrische auto’s gaat volgend jaar veranderen. Nu is de bijtelling voor een
elektrische auto nog 12% over de eerste €40.000 van de cataloguswaarde en 22% over de
waarde boven de €40.000. Per 2022 wordt nog maar een korting van 6% gegeven op de
normale bijtelling van 22%. Maar, het bedrag waarover de korting wordt gegeven daalt naar
€35.000 in 2022 en €30.000 in 2023. Dat betekent dus dat in 2022 de bijtelling 16%
bedraagt over de eerste €35.000 en 22% over de waarde boven de €35.000. Deze wijziging
wordt verkocht als stimuleringsmaatregel voor elektrische auto’s, maar per saldo wordt het
voor de zakelijke rijder gewoon minder gunstig.

Subsidies voor elektrische auto’s
In 2022 komt er weer een subsidiepot voor particulieren die een elektrische auto willen
kopen. Dit jaar was het subsidiepotje binnen enkele dagen leeg, volgend jaar komt meer
subsidie beschikbaar. Daarnaast komt weer een subsidie voor bedrijven die een
elektronische bestelbus willen aanschaffen.

Wijzigingen BPM
Het rijden van minder vervuilende auto’s wordt al jaren gepromoot onder andere door een
differentiatie in BPM-tarieven, hierbij wordt gekeken naar de CO2-uitstoot. Nu dit beleid zijn
vruchten afwerpt – er rijden dus meer minder vervuilende auto’s rond in Nederland – is het
gevolg dat de BPM-opbrengsten in de schatkist dalen. Om dit verlies aan belastinginkomsten
te compenseren, stijgen de BPM-tarieven voor vervuilende auto’s. Ook het tijdstip van
verschuldigdheid van de BPM wijzigt. Het was altijd zo dat de BPM verschuldigd werd op het
moment van tenaamstelling, dat wordt nu al op het moment van inschrijving bij de RDW.

Overdrachtsbelasting
Starters betalen voor een woning met een woningwaarde tot €400.000 geen
overdrachtsbelasting onder voorwaarde dat de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt. Hier
werd weleens creatief mee om gegaan. Zo werd bedacht om van de regeling gebruik te
maken, terwijl dat eigenlijk niet kon. Bijvoorbeeld: de bij de woning horende garage werd
apart van de woning verkocht. Voor de woning werd €380.000 betaald waardoor gebruik
kon worden gemaakt van de startersvrijstelling. Vervolgens verkreeg de koper binnen 12
maanden de bijbehorende garage voor een bedrag van €30.000 met 8%
overdrachtsbelasting. Voor deze situatie was bij de invoering al een antimisbruikbepaling
voorzien, maar daar was onduidelijkheid over. Deze antimisbruikbepaling wordt nu
verduidelijkt: verkrijgingen door dezelfde persoon binnen 12 maanden moeten bij elkaar
worden opgeteld. Ins ons voorbeeld wordt het totaal dan €410.000 met als gevolg dat de
startersvrijstelling vervalt en alsnog 2% overdrachtsbelasting voor de woning moet worden
betaald en de 8% overdrachtsbelasting over de garage blijft ook staan.
Daarnaast wordt een vrijstelling voor woningcorporaties en projectontwikkelaars ingevoerd
voor de terugkoop van woningen met een verkoop regulerend beding. Deze woningen zijn
met kopers korting verkocht aan een bewoner, onder voorwaarde dat deze woning bij
vervreemding weer moet worden aangeboden aan de oorspronkelijke verkoper, de
woningcorporatie of projectontwikkelaar. Onder strikte voorwaarden kan deze
terugverkoop worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Aan zowel de startersvrijstelling
als het 2%-tarief voor woningen is de voorwaarde verbonden dat de woning als hoofdverblijf
wordt gebruikt. Als zich nu onvoorziene omstandigheden voordoen nadat de
koopovereenkomst is gesloten, waardoor de woning niet als hoofdverblijf kan worden
gebruikt – bijvoorbeeld door overlijden – kan toch gebruik worden gemaakt van de
startersvrijstelling of het 2%-tarief. Zo worden de erfgenamen niet met een extra financiële
last geconfronteerd.

Energiebelasting – postcoderoosregeling
De postcoderoosregeling is per 1 april 2021 vervallen. Op grond van deze regeling mocht een
verlaagd energiebelastingtarief worden toegepast door aangewezen energiecoöperaties
voor leveringen van elektriciteit aan leden van de coöperatie. Op basis van een
overgangsregeling konden bestaande deelnemers van een coöperatie nog gebruik maken van
de regeling tot 15 jaar na de aanwijzing van de coöperatie, zolang zij binnen het
postcodegebied wonen. Leden die waren toegetreden na 1 april 2021 konden geen gebruik
maken van de voordelen van de postcoderoosregeling. De bestaande overgangsregeling
wordt met terugwerkende kracht tot 1 april 2021 uitgebreid. Als een coöperatie lid vertrekt,
dan kan een nieuw lid, die in zijn plaats komt, eveneens gebruik maken van de voordelen van
de postcoderoosregeling.

De beursstijgingen en dalingen
Er is de afgelopen tijd veel gesproken over de enorme beursstijgingen die op de financiële
markten gerealiseerd zijn. Sommige economen zijn van mening dat de beurzen geen reële

afspiegeling zijn van de economie. Deels is dit waar omdat de financiële markten vaak de
neiging hebben om te overdrijven. In dit geval moet je denken aan beursstijgingen die te ver
doorslaan en beursdalingen die te diep gaan. Deze extreme koersbewegingen worden
veroorzaakt door oplopende emoties bij beleggers. Als beleggers angstig zijn, worden
aandelen massaal gedumpt en dat leidt tot een stevige koersval. Anderzijds staan beleggers in
de rij op het moment dat ze overladen worden met succesverhalen vanaf de beursvloer.
Voor Leon zijn de financiële markten van groot belang voor het voorspellen van de
economische richting, omdat de aandelenmarkten vaak juist vooruitlopen op de economische
situatie. Zo liet hij vorig jaar al weten dat het vertrouwen, wat al vroegtijdig zichtbaar was op
de financiële markten, van groot belang zou zijn voor het economische herstel. Met name de
obligatiemarkt is daarin belangrijk, omdat als beleggers bereid zijn om tegen een relatief lage
rentevergoeding geld uit te lenen aan bedrijven en overheden laat zien dat zij vertrouwen
hebben in de toekomst. En zoals we tijdens het vorige blok hebben geconstateerd hebben we
te maken met een ‘gedragseconomie’ en het sentiment (pessimisme of optimisme) heeft
effect op het gedrag van beleggers, bedrijven en consumenten.

Op de bovenstaande grafiek van Leon is te zien dat een te hoog consumentenvertrouwen
altijd wist te leiden tot een top bij de Europese beursindex en dat een beursdaling van
minstens 20% tijdens de afgelopen 30 jaar altijd heeft geleid tot een afzwakkende economie.
Er vond altijd een recessie plaats indien er op de beursvloer sprake was van een zogenoemde
‘Bear Market’. Dus zijn de beurzen een afspiegeling van de reële economie, niet 1-op-1 omdat
de beurzen extremer reageren, maar het verleden maakt duidelijk dat de beurzen altijd effect
hebben gehad op de economische groei en dat de beurzen met name vaak een vooruitlopend
karakter hebben en zeker tijdens economische wederopstandingen.
Vorig jaar liet Leon weten dat de Amerikaanse beurs op enig moment een recordhoogte
noteerde, terwijl de Amerikaanse economie te maken had met een recessie. Wat is het gevolg
geweest? Dat was een bijzondere situatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog was slechts 4 keer
eerder voorgekomen dat de S&P 500 index (Wall Street) wist te stijgen naar een nieuwe
recordkoers, terwijl de Amerikaanse economie gevangen zat in een recessie. En tijdens al die

4 voorgaande keren kwam er binnen 4 maanden een einde aan de recessie. En geloof het of
niet maar dit is ook bij de coronacrisis het geval geweest. Zo heeft het Amerikaanse CBS laten
weten dat officieel in april 2020 al een einde is gekomen aan de coronacrisis. En daarmee is de
coronacrisis niet alleen de geschiedenisboeken ingegaan als één van de diepste recessies ooit,
maar ook de kortste recessie ooit.
Het verleden biedt dus geen enkele garantie voor de toekomst, maar het is wel gebleken dat
de geschiedenis zich vaak herhaalt. En dit heeft alles te maken met het gedrag van mensen.
Dus Leon is ervan overtuigd dat als je iets wilt zeggen over de toekomst van de economie, dat
dan niet alleen het gedrag van consumenten en ondernemers belangrijk is, maar ook het
sentiment op de financiële markten. Leon concludeert dat er op dit moment sprake is van een
groot optimisme, juist daarom lijkt voorzichtigheid geboden te zijn.
Marc heeft de volgende punten toegelicht:
Thuiswerkvergoeding
•

Vergoeding internetkosten

•

Vergoeding thuiswerplek

•

Nieuw: Thuiswerkvergoeding van €2,- maximaal vanaf 1 januari 2022

Waarvoor:
•
•

Onderzoek Nibud extra kosten thuiswerken maximaal €2,Electra, verwarming, water, koffie, thee en toiletpapier

Gerichte vrijstelling in de loonheffing
•

Onbelaste vergoeding

•

Schriftelijk vastgelegd en aangewezen als eindheffingsloon

•

Kan in een vaste vergoeding

Samenloop met de reiskostenvergoeding
•

Coronamaatregel reiskostenvergoeding zonder reizen vervalt

•

40-dagen regel woon-werkverkeer blijft gelden

•

Reis je 128 dagen per jaar, dan mag je dat doortrekken tot 214 dagen

•

De zgn. praktische regeling mag ook (70% van de tijd)

•

Regeling pro rata toepassen
o Zowel reiskostenvergoeding als thuiswerkvergoeding

•

Woonwerk-verkeer of thuiswerkvergoeding: Dubbelop kan niet
o De werkgever mag daar een keuze in maken
o

•

Auto van de zaak, dan geen thuiswerkvergoeding

Omslag voordeel reiskostenvergoeding bij 6 kilometer woon-werk afstand
o Veel werkgevers betalen geen reiskostenvergoeding onder de 10 kilometer.
Dan is de thuiswerkvergoeding aantrekkelijker voor het personeel

Continu volgen en herrekenen bij vaste vergoeding. Incidentele afwijkingen mogen (vrije dag,
cursusdag, incidentele thuiswerkdag e.d.
Let op! De partner van je werknemer bekijkt de bankrekening, dus welhaast verplicht om toe
te passen.
Heffingsmoment aandelenoptieregeling voor iedereen
Vroeger heffing op moment van toekenning aandelenopties
•

Probleem: wat is de waarde in het economische verkeer

•

Probleem: liquiditeiten

Nu moment van omzetten in aandelen is heffingsmoment
•

Probleem: vaak zijn de aandelen niet direct verhandelbaar > liquiditeiten

•

Probleem: waardestijging tussentijds belast in box 1

•

Probleem: kosten niet aftrekbaar bij werkgever

2022 Keuze: afrekenen op moment van omzetten of moment dat gehandeld kan
worden
•

Het kunnen handelen betekent ook afrekenen

•

Probleem 1: waardestijging tussentijds belast in box 1

•

Probleem 2: kosten niet aftrekbaar werkgever

Flankerende regelgeving ter voorkoming van eindeloos uitstellen moment
verhandelbaarheid
•

Maximaal 5 jaar uitstel na de omzetting van aandelen

Startersverklaring, S&O vervalt voor starters.
Vereenvoudiging S&O-afdracht aanvraag (WBSO)
•

Vereenvoudiging aanvraagsystematiek

•

Overlap aanvragen wordt nu mogelijk voor nieuw tussentijds project

•

Doortellen S&O uren gedurende het jaar (vereenvoudiging administratie)

Er zijn ook een aantal belangrijke wetswijzigingen die per 1 januari a.s. gaan spelen, die niet in
het belastingplan 2022 zijn opgenomen, maar wel belangrijk zijn voor jou:
•

Excessief lenen jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Komend jaar actie!

•

Open cv-structuren worden aangepakt

•

Verliezen onbeperkt verkenbaar, maar jaarlijkse aftrek boven €1 mln beperkt

•

Renteaftrek leningen binnen concern worden aangescherpt: nu binnen de MKB
weinig last van. Gaat om rentebedragen boven €1 mln

•

Belastingrente wordt per 1 januari 2022 weer 8% in de vennootschapsbelasting.
Tijdens corona is die op nul procent gezet, maar die gaat naar 8%

•

Verlaging zelfstandigenaftrek gaat door

•

Aftrekposten IB , zoals renteaftrek eigen woning e.d. naar lage tarief gaat door

•

Vervallen onzekerheidsvereiste periodieke giften

Extra verlaagd btw-tarief groente en fruit
Regelmatig horen we dat de wens bestaat een extra verlaagd btw-tarief in te voeren voor
groenten en fruit; een lager btw-tarief dan het huidige tarief van 9%. Het doel van deze
verlaging is het stimuleren van het consumentengedrag: simpel gezegd, door het lagere btwtarief is een appel goedkoper dan een stukje chocola, dus dan gaan de mensen meer gezonde
appels eten. De vraag is alleen of dat ook daadwerkelijk zo is.
Onderzoeken hebben uitgewezen dat differentiatie van btw-tarieven niet het aangewezen
middel is om consumentengedrag te beïnvloeden. In Nederland heeft bijvoorbeeld het
Centraal Planbureau hier in 2014 al op gewezen. Er zijn ook nog andere argumenten waarom
een extra verlaagd tarief niet snel zal worden ingevoerd.
Ten eerste moet heel duidelijk worden afgebakend welke producten onder dat nieuwe
verlaagde tarief vallen. Het huidige verlaagde tarief leidt nog steeds tot veel procedures, dus
een extra verlaagd tarief gaat zeker ook weer tot procedures leiden.
Een tweede punt is dat een verlaging van een btw-tarief zelden leidt tot lagere prijzen. Het
voordeel vloeit dan vaak in de zakken van de ondernemer en de consument merkt er weinig
van. Dan hebben we waarschijnlijk ook het probleem dat de IT-infrastructuur van de
Belastingdienst op dit moment niet geschikt is. De staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft onlangs alternatieven geopperd voor het niet invoeren van een
verlaagd tarief voor groenten en fruit. Bijvoorbeeld een prijsverhoging van ongezonde
producten, het stimuleren van gezond eten op het werk, school en het verstrekken van
vouchers. Marco verwacht niet dat we in Nederland op korte termijn een extra verlaagd
tarief gaan krijgen op groeten en fruit.
Ten slotte vertelde Leon dat juist door de huidige ‘hosannasfeer’ de kans aanwezig is dat we
de nasleep van de coronacrisis onderschatten. Daarom gaan wij op 5 oktober een exclusieve
mth talks! houden die volledig in het teken staat van de nasleep van de coronacrisis. We gaan

dan opnieuw het economische plaatje in kaart brengen, maar met name aandacht besteden
aan de tijd die we tegemoet gaan. Dit doet Leon samen met zijn collega Andre van ’t Hof en
collega Marco de Weerd. Meld je direct en gratis hier aan.
Leon is van mening dat Nasleep Coronacrisis een onmisbare mth talks! is voor elke
ondernemer.
Vragenronde
•

In de aankondiging voor dit webinar werd nog de Baangerelateerde
Investeringskorting – kortweg de BIK –genoemd. Hoe zit het daarmee?

De BIK is afgeschaft. Het geld is ingezet voor de verlaging van de premies voor het Algemene
werkeloosheidsfonds met 2,4% vanaf 1 augustus 2021. Voor werknemers met een vast
contract is het tarief 0,34% en voor andere werknemers is de premie verlaagd naar 5,34%.
•

Mag mijn personeel op een thuiswerkdag een zakelijke rit naar een cliënt
onbelast vergoeden?

Ja dat mag naast de thuiswerkvergoeding, maar er zijn wel beperkingen. Maximaal € 0,19 per
kilometer belastingvrij. De tweede voorwaarde is dat de klant op jaarbasis niet vaker dan 39
dagen naar dezelfde plek mag reizen, anders geldt een risico herkwalificatie in woonwerkkilometers.
•

Wat zijn de consequenties als blijkt dat in Q4 toch een hoge omzet komt en
ervoor Q1 corona tegemoetkoming is aangevraagd?

Dat is een mooie vraag om op 5 oktober te beantwoorden, omdat we daar dan op ingaan.
Mocht dat te lang duren voor Caroline, dan geeft Leon aan dat ze contact met hem mag
opnemen.
•

Gaat er belasting op vlees komen in 2022?

Er is niet over gesproken in de belastingplannen. Je komt het niet tegen, dus voorlopig hebben
we het verlaagde tarief van 9% btw op vlees.

