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Op 21 september was het Prinsjesdag. Naast de miljoenennota en 
de rijksbegroting, heeft het demissionaire kabinet het 
Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vanwege het demissionaire status van het kabinet waren er geen 
ingrijpende fiscale wijzigingen verwacht. Toch bevat het 
Belastingplan 2022 maatregelen die voor uw zorginstelling van 
belang kunnen zijn. Denk hierbij aan de introductie van een 
gerichte vrijstelling loonbelasting voor een vergoeding voor 
thuiswerkkosten.

Op 23 september 2021 hebben wij een gratis webinar
georganiseerd. Hierin hebben wij alle relevante fiscale 
maatregelen besproken die voor uw zorginstelling van belang 
kunnen zijn, maar ook een aantal andere actualiteiten. Dit 
document bestaat uit de slides van deze webinar.

Mocht u onze nieuwsbrieven nog niet ontvangen, dan kunt u zich 
daarvoor hier inschrijven om up to date te blijven over alle 
ontwikkelingen.

Mocht u naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen 
vragen hebben over wat deze voor uw zorginstelling betekenen, 
dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Inleiding
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Loonheffingen
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Gerichte vrijstelling voor thuiswerken
Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe gerichte
vrijstelling geïntroduceerd voor vergoedingen voor
kosten die werknemers maken in verband met het
thuiswerken. Het gaat hierbij om kosten voor extra
gas-, water- en elektriciteitsverbruik of koffie en thee
thuis.

De gerichte vrijstelling geldt tot maximaal € 2 per
thuiswerkdag.

Let wel, er kan maar één gerichte vrijstelling worden
toegepast indien een werknemer op dezelfde dag
zowel een reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer als een thuiswerkvergoeding ontvangt.
Bij een combinatie van een thuiswerkvergoeding en
een reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen,
kunnen wel beide gerichte vrijstellingen worden
toegepast.

Vaste thuiswerkvergoeding
Vergelijkbaar met de vaste reiskostenvergoeding
kan ook voor thuiswerken een vaste vergoeding
worden gegeven indien de werknemer op ten
minste 128 dagen per kalenderjaar thuiswerkt. De
werknemer mag dan een vergoeding ontvangen als
ware deze op ten hoogste 214 dagen per
kalenderjaar thuiswerkt. Werkt de werknemer
minder dan 5 dagen per week thuis, dan geldt de
vaste vergoeding naar rato van het aantal
thuiswerkdagen.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling
Het besluit voor de verruiming van de vrije ruimte
van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 voor
2020 en 2021 wordt vastgelegd in de wet. Over het
meerdere geldt 1,18%.

Loonheffingen – Belastingplan 2022
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Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’

Handhaving & toezicht
Het handhavingsmoratorium loopt tot minimaal 1 oktober en blijft in afwachting van verdere besluitvorming. 
De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om te handhaven bij kwaadwillendheid en bij het niet opvolgen van 
eerder door de Belastingdienst gegeven aanwijzingen. Als gevolg van coronabeperkingen is het buitentoezicht 
echter sterk belemmerd geweest. 

Een beslissing ten aanzien van het handhavingsmoratorium zal ten aanzien van de arbeidsmarkt als geheel 
worden genomen.  Een sectorale aanpak ten aanzien van het stapsgewijs verruimen van de handhaving is niet 
wenselijk.

Evaluatie Webmodule
Bij de 6.600 volledig ingevulde vragenlijsten is in 28% van de gevallen de indicatie ‘buiten dienstbetrekking’ 
afgegeven. Een kleine aanpassing van de werkwijze door partijen die bij één of een aantal vragen leidt tot een 
andere beantwoording zou er toe kunnen leiden dat het percentage stijgt naar 39,4% van de gevallen. Binnen 
de sectoren zijn echter grote verschillen in de verhouding tussen de indicaties (fictieve dienstbetrekking, geen 
oordeel, dienstbetrekking, buiten dienstbetrekking). 

Besluitvorming
Het huidige demissionair kabinet is terughoudend met beleidsmatige besluiten en laat het aan het 
toekomstige kabinet om besluiten te nemen over de invoering van de Webmodule, wel of geen juridische 
zekerheid, stapsgewijs afbouwen van het handhavingsmoratorium alsmede een gelijker speelveld te creëren 
tussen werkenden.

Breed maatschappelijk gesprek
Met diverse partijen binnen verschillende sectoren zijn gesprekken gevoerd. Hieruit volgt dat de belangrijkste 
knelpunten en aanbevelingen grotendeels gelijk zijn aan elkaar. Zoals de ongelijkheid in het speelveld van 
werkenden en de prikkel om werk buiten loondienst te (laten) verrichten. Daarnaast volgt uit de gesprekken 
het belang van meer zekerheid (vooraf) en de behoefte aan duidelijkheid ten aanzien van de kwalificatie van 
de arbeidsrelatie en het belang van handhaving. 

Publieke sector

Fictieve 

dienstbetr.

geen oordeel 

mogelijk 

indicatie in 

dienstbetr. 

indicatie 

buiten 

dienstbetr. 

Totaal 

aantallen 

Zorg 6,51% 29,29% 45,56% 18,65% 799 

Onderwijsinstelling 8,04% 30,95% 30,36% 30,65% 336 

Openbaar bestuur/

overheidsinstelling 

4,51% 32,51% 23,91% 39,07% 732 

Woningcorporaties 8,51% 29,79% 36,17% 25,53% 47 
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Met ingang van 1 januari 2022 wordt het bestaande 
proces van het IB-47 formulier deels vervangen door de 
nieuwe renseigneringsverplichting. 

Hiermee vraagt de Belastingdienst informatie op over 
uitbetalingen aan derden die bij deze derden doorgaans 
tot hun ROW (resultaat uit overig werkzaamheden) 
behoren. Administratieplichtigen zijn verplicht de 
gegevens uit eigen beweging aan te leveren bij de 
Belastingdienst. Dit past ook binnen de doorontwikkeling 
van horizontaal toezicht en de vereiste transparantie en 
borging van de kwaliteit van de gegevens die nodig zijn 
voor de belastingheffing bij derden.

Verplicht voor:
• inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de 

loonbelasting 1964, die betalingen doen aan een 
natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten 
die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of 
een met de inhoudingsplichtige verbonden 
vennootschap; en

• collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Voor overige partijen blijft het IB-47 formulier, zonder 
uitvraag van BSN, beschikbaar.

Geldt niet voor:
• betalingen aan werknemers, artiesten, 

beroepssporters, leden van een buitenlands 
gezelschap of vrijwilligers (allen in de zin van de 
Wet op loonbelasting 1964);

• werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur 
is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de 
omzetbelasting 1968 en waarop de omzetbelasting 
is vermeld. 

Goed om te weten:
De Belastingdienst zal met betrekking tot de wijze van 
aanlevering nog een handleiding opstellen. De 
aanlevering zal digitaal verlopen, het verdere proces is 
nog niet duidelijk. Wel is bekend dat gegevens jaarlijks 
uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar 
moeten worden aangeleverd. 

Renseigneringsverplichting
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Omzetbelasting & Overdrachtsbelasting
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Overdrachtsbelasting

verkoop onder voorwaarden
VoV-woning
Vrijstelling voor de verkrijging van een woning met een verkoopregulerend beding, waarbij een
woning wordt verkocht aan een bewoner, die bij de verkoop de woning weer moet aanbieden
aan de oorspronkelijke verkoper. Dit ter voorkoming van hogere overdrachtskosten die niet
kunnen worden doorberekend aan de volgende (startende) koper.
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Btw-plicht toezichthouders

Eindelijk meer duidelijkheid…

• Besluit biedt duidelijkheid over voorwaarden waaronder
toezichthouders niet zelfstandig zijn en dus niet btw-plichtig voor de 
toezichthoudende werkzaamheden;

• Keuzemogelijkheid: wel of geen correctie maken vanaf 13 juni 2019?
• Administratieve afwikkeling: onder andere uitreiken creditfacturen 

en afzonderlijk teruggaafverzoek aan Belastingdienst.

Belastingplichtig
is eenieder die 

zelfstandig
een economische activiteit 

verricht

“

”
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Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Zorgpersoneel

Buiten heffing
blijven van het ter 
beschikking stellen
van zorgpersoneel

Mondkapjes

Buiten heffing
blijven van het 
leveren van 
mondkapjes (zowel
medisch als niet-
medisch)

Vaccins

0%-tarief op het 
leveren van COVID-
19-vaccins en de 
dienst bestaande uit
het vaccineren met 
deze vaccins

Testkits

0%-tarief op het 
leveren van COVID-
19-(zelf)testkits en
de dienst bestaande
uit het afnemen
en/of uitvoeren van 
de test met deze
testkits

Per 1 
oktober

2021
vervallen de btw-

goedkeuringen voor:
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Vennootschapsbelasting
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• Nieuwe artikelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969: 
artikelen 8ba - 8bd Wet Vpb 1969.

• Het neerwaartse effect op de belaste winst van een belastingplichtige 
als gevolg van toepassing van het zakelijkheidsbeginsel (het bestaande 
art. 8b: “at arm’s length”), wordt alleen in aanmerking genomen 
wanneer de corresponderende opwaartse correctie bij de gelieerde 
partij ook wordt betrokken in een naar de winst geheven belasting.

• Uit het consultatieproces en uit de Memorie van Toelichting blijkt dat 
deze regelgeving met name bedoeld is in internationale situaties 
(overschrijding van landsgrens)

• Op basis van de letterlijke wettekst lijkt de wet ook te gelden wanneer 
de grens tussen ‘onbelast’ en ‘belast’ wordt overschreden. 

• Dan gaat ook de Zorgsector met deze wetgeving te maken krijgen, bijv. 
in situaties waarin een (vrijgestelde) zorginstelling een belaste 
dochtervennootschap heeft en met deze dochtermaatschappij 
rechtsverhoudingen heeft met condities die vanuit fiscaal oogpunt niet 
zakelijk zijn en aanpassing behoeven.

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
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Een voorbeeld

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Uitgangspositie
• Ziekenhuis verstrekt lening van 1.000 aan Apotheek BV (100% deelneming)
• Afgesproken rente 0%, zakelijke rente zou 4% bedragen.

Huidige verwerking:
• Apotheek brengt 4% rente t.l.v. haar belaste winst op grond van art. 8b (‘at arm’s

length’)
• Contractuele rente wordt niet aangepast (renteverschil wordt verwerkt als 

kapitaalstorting)

Toepassing nieuwe wetgeving
• Geen aftrek van de zakelijke rente bij Apotheek, want geen heffing bij Ziekenhuis
• Hogere belaste winst bij Apotheek

Mogelijke oplossing
• De contractuele rente wordt gelijk gesteld aan de zakelijk rente
• Nu wel aftrek bij Apotheek, ondanks feit dat die rente bij Ziekenhuis niet belast is
• Indien nodig: betaalde rente terugstorten als kapitaal, indien Apotheek onvoldoende 

middelen/resultaat heeft voor daadwerkelijke rentebetaling

Lening 1.000 
met rente 0%

100%

Webinar Belastingplan 2022

Ziekenhuis
Onbelast

Apotheek BV
Belast

NB: geldt ook bij andere rechtsverhoudingen:
Te hoge rente in rekening gebracht bij Ziekenhuis  -

Verhuur vastgoed  -
Verkoop/inbreng vaste activa  -
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De uitdagingen die Covid-19 heeft gebracht in de zorg zijn legio, en daarin speelt ook 
fiscaliteit een (ondergeschikte) rol

• Ontvangst van continuïteitsbijdragen: geen effect op de zorgvrijstelling in de 
vennootschapsbelasting, als de instelling ook in 2019 de zorgvrijstelling genoot en er 
overigens geen wijzigingen van omstandigheden zijn;

• Diagnostische werkzaamheden bestaande uit het uitvoeren van Covid-19 testen op 
grond van de Wpg, kwalificeren als zorg;
Onduidelijk is of dit alle testen betreft (wel testen bij klachten, ook Testen voor 
Toegang of voor testen om vanuit buitenland weer NL binnen te komen, maar niet 
Testen voor Vertrek?)

• Ook werkzaamheden in kader van Covid-19 Rijksvaccinatieprogramma kwalificeren 
als zorg;

• Uitstel van betaling vervalt per 1 oktober 2021 en wordt ‘opgevolgd’ door een 
betalingsregeling: betalingen dienen plaats te vinden in 60 maandelijkse termijnen 
startend op 1 oktober 2022 en derhalve eindigend op 1 oktober 2027;

Het verdient aanbeveling om de eigen activiteiten weer eens tegen het licht te houden, 
vooral als deze – al dan niet vanwege COVID-19 – afwijken van de normale gang van zaken: 

• Hoe staat het de 10%-grens?
• Hoe te meten: omzet of FTE?

Zorg in coronatijd
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Overhevelen Dure Geneesmiddelen naar ziekenhuizen

Per 1 januari 2022 zal de 
verstrekking van nieuwe
geneemiddelgroepen
worden overgeheveld naar
de ziekenhuizen: epoëtines
en G-CSF-medicijnen (in 
navolging van TNF-
Alfaremmers, oncolytica, 
fertiliteitshormonen e.d. in 
eerdere Jaren)

Zal hier
landelijk
mee 
gemoeid zijn

Verstrekking
van medicijnen wordt niet

beschouwd als zorg in de zin 
van de zorgvrijstelling en dus

wordt op deze wijze weer
extra zorg toegevoegd aan de 

10% niet-zorg

Het verdient
aanbeveling te beoordelen
of deze overheveling leidt
tot de spreekwoordelijke

‘druppel die de emmer doet
overlopen’

JAN
01

MLN
70
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Zorgbesluit inzake toepassing van de zorgvrijstelling

• In december 2018 is de eerste versie van het nieuwe Zorgbesluit 
verschenen, waarin nadere voorwaarden worden gesteld aan de 
statuten en governance van zorginstellingen.

• In december 2019 is een aangepaste, verbeterde versie verschenen 
en in december 2020 is de overgangstermijn opgerekt naar 31 
december 2021. 

• De nadere voorwaarden betreffen vooral de winstbestemming 
(zowel de jaarwinst als de liquidatie-uitkering) en de inrichting van 
bestuur en toezicht.
Dit laatste speelt met name bij zorgconcerns, waarin naast 
stichting(en) ook zorg-vennootschappen zijn opgenomen.

• Voor zover nog niet gedaan: er zijn nog 3 maanden om tot 
aanpassing over te gaan

NB: bij de check van statuten e.d. kunnen ook de eisen die de ANBI-
regelgeving met zich meebrengt, in de beoordeling worden 
meegenomen. 
Denk daarbij ook aan de nieuwe publicatieplicht met behulp van 
gestandaardiseerd formulier
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Vennootschapsbelasting – diversen

15% laag tarief

25% hoog tarief

drempel lage tarief verhoogd

395.000
was 245.000

MIA
wordt in 2022 fors verruimd, maar geldt
alleen voor Vpb-plichtige lichamen

(Milieu-investeringsaftrek) Aanpassing verliesverrekening:

• Termijn voor voorwaartse
verrekening is onbeperkt geworden.

• Voor zover het te verrekenen verlies
meer dan € 1 miljoen bedraagt, is
het meerdere verrekenbaar tot een
bedrag gelijk aan 50% van de winst
van het jaar waarin verrekening
plaatsvindt.
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