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het controleren van verplichte beoordelingen door

consumenten; en

het inzicht geven in de zoekresultaten waarvoor hij

betaalt.

zelf beoordelingen verzinnen en (laten) plaatsen; of

Er gelden nieuwe regels voor webwinkels en online

platforms. Online platforms gaan een grotere rol spelen in

de bescherming van de klant. Per 28 mei 2022 gelden er

voor alle EU-lidstaten nieuwe regels voor online verkoop.

Door deze regels kunnen consumenten veiliger online

kopen in het buitenland. De regels gelden namelijk ook

voor de buitenlandse concurrenten van uw klant. 

Nieuwe regels online verkopen

Per 28 mei 2022 gaan de nieuwe regels voor online

verkopen van kracht. Hierdoor moet elke EU-ondernemer

zich voortaan houden aan:

Wat niet langer mag:

ONLINE ONDERNEMEN? 

DIT ZIJN DE NIEUWE

REGELS



GEEN
MELDPLICHT BIJ
BTW-FACTUREN
VOOR
ARBEIDSKRACHT
EN
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willekeurig prijzen verzinnen in van/voor-aanbiedingen.

wie hij/zij is

welke product(en) er worden verkocht

de prijs en betalingsmogelijkheden

levertijd

de wettelijke bedenktijd

het plaatsen van een bestelling.

Basis regels online verkopen

Als een ondernemer online diensten en/of producten verkoopt moet hij/zij zich

houden aan de bestaande wettelijke regels. Zo moet er duidelijkheid bestaan over:

Betaalt u arbeidskrachten of

dienstverleners die niet bij u in

dienst zijn? Per 2022 moet u

informatie over uw uitbetaalde

bedragen aan derden aanleveren bij

de Belastingdienst, behalve als de

dienstverrichter verplicht btw

factureert. 

Renseigneringsverplichting vanaf

2022

Per 2022 moet u verplicht

informatie bij de Belastingdienst

aanleveren over betalingen aan

arbeidskrachten of natuurlijke

personen die voor u werken, maar

niet bij u in dienst zijn.

Goederen verkoopt of diensten aan u verricht die belast zijn met btw. Ook voor

vooruitbetalingen moet een factuur worden uitgereikt.

Deze informatieplicht heeft u als de natuurlijke persoon een btw-factuur moet

uitreiken. Wanneer is dit het geval? 

Factureringsplicht 

Uw dienstverlener (natuurlijke persoon) reikt een factuur uit als hij:
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Goederen ‘intracommunautair’ aan uw bedrijf levert: dus levert van Nederland

naar een andere EU-lidstaat met het 0% btw-tarief aan een andere

(btw-)ondernemer.

Margeregeling bij gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, verzamelingen of

antiquiteiten;

Reisbureauregeling;

De btw-verleggingsregeling: niet u maar uw afnemer moet btw afdragen. Denkt

u hierbij aan de verleggingsregeling in de bouwsector, bij de verkoop van

vastgoed of bij diensten door een buitenlandse zzp’er aan uw bedrijf.

Voorbeeld 

Stel u heeft een Agile Consultancybedrijf en huurt een zzp’er in. De zzp’er is

verplicht een factuur uit te reiken met btw. U heeft zelf geen informatieverplichting.

Soms geldt er een bijzondere regeling waarbij een derde geen btw aan u in rekening

brengt, maar wel een factuurplicht heeft. U heeft hiervoor geen

informatieverplichting aan de Belastingdienst.

Bijzondere regelingen mét factuurplicht

Geen factureringsplicht, maar wel renseignering

Krijg u een inkoopfactuur voor van btw vrijgestelde prestaties? Hiervoor geldt geen

factureringsplicht. Het mag wel. Op een factuur staat dan dat prestatie is

vrijgesteld. U krijgt een factuur zonder btw. U moet de Belastingdienst wel

informatie geven over deze betaling.

Voorbeeld 

U heeft een bedrijf in de medische sector. U betaalt een ingehuurde arts voor zijn

werkzaamheden. De arts stuurt een factuur vrijgesteld van btw. U heeft een

informatieverplichting aan de Belastingdienst.

Een school is inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Een lesbevoegde docent

wordt ingehuurd vanuit een onderwijspoule. Op de factuur wordt melding gemaakt

van de onderwijsvrijstelling. Op de factuur staat geen btw. Uw school heeft een

informatieverplichting aan de Belastingdienst.
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ONEERLIJKE
BOX-3 HEFFING

Wanneer wel en wanneer geen informatieverplichting?

De renseigneringsverplichting geldt dus wél als u betalingen verricht aan

arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij u in dienst zijn en die vrijgestelde

prestaties aan uw bedrijf verrichten, zoals voor medische dienstverlening of

sociaal-culturele activiteiten. Dat geldt ook voor ondernemers die hebben gekozen

voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Zij passen op hun activiteiten de btw-

vrijstelling toe en zijn daarom niet verplicht een factuur uit te reiken. Uw bedrijf

heeft daarmee een informatieverplichting. Verricht u zowel btw-belaste prestaties

als vrijgestelde prestaties? Dan moet u een factuur uitreiken voor de btw-belaste

prestaties. Voor de vrijgestelde prestaties dus niet, waardoor u toch een

renseigneringsverplichting heeft.

Belastingheffing in box 3 kan niet

door de beugel
De staatssecretaris van Financiën

maakte eerder de plannen bekend om

rechtsherstel te bieden aan mensen die

te veel spaarbelasting hebben betaald in

box 3.

Deze plannen zijn kenbaar gemaakt

nadat de Hoge Raad in december 2021

heeft geoordeeld dat de Nederlandse

systeem van belastingheffing in box 3 -

voor de jaren vanaf 2017 - 'niet door de

beugel kan'. In een aantal doorrekeningen

laat de staatssecretaris zien welke

oplossingsrichtingen hij ziet én welke

gevolgen dit heeft voor de staatskas. Zijn

voorkeuren zijn aan de Tweede Kamer

voorgelegd. 



LOPENDE PROCEDURE

HOGE RAAD

 
WIE GEEN OF NIET OP

TIJD BEZWAAR HEEFT

GEMAAKT TEGEN ZIJN

BOX 3-BELASTING KRIJGT

VOORALSNOG GEEN

COMPENSATIE.

BIJ  DE HOGE RAAD LOOPT

NU EEN ZAAK VAN EEN

KLAGER DIE AANSPRAAK

MAAKT OP ZOGEHETEN

AMBTSHALVE

VERMINDERING:  EEN

VERZOEK OM EEN

AANSLAG TE

VERMINDEREN NADAT DE

WETTELIJKE

BEZWAARTERMIJN IS

VERSTREKEN.  PAS NÁ DE

UITSPRAAK BESLIST HET

KABINET OF OOK MENSEN

DIE NIET OP TIJD

BEZWAAR HEBBEN

GEMAAKT TEGEN DE

HEFFING RECHTSHERSTEL

KRIJGEN.  
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Rechtsherstel

Volgens de uitspraak moet de overheid voor 2017 tot en met

2022 rechtsherstel bieden door een heffing over het werkelijk

rendement. Voor 2023 en 2024 stelt de staatssecretaris tijdelijke

wetgeving voor, die aansluit bij de gekozen oplossing voor

rechtsherstel in de jaren daarvoor.

Forfaitaire spaarvariant 

Er zijn twee varianten benoemd die voorkeur genieten. De eerste

variant is een forfaitaire spaarvariant. Hierbij worden drie

categorieën vermogen onderscheiden: spaargeld, schulden en

overige bezittingen. Deze categorieën worden in hun werkelijke

verhoudingen tegen een jaarlijks – naar de ontwikkeling van het

werkelijk rendement - aan te passen forfaitair rendement belast.

Verschillende vermogenscategorieën

De tweede variant is qua uitwerking gelijk aan de eerste. Het

verschil zit in het aantal vermogenscategorieën. Hierbij wordt

uitgegaan van negen categorieën: spaargelden, effecten, contant

geld en vorderingen, onroerende zaken, niet-vrijgesteld deel

kapitaalverzekeringen, rechten op periodieke uitkeringen, netto-

lijfrente en netto-pensioen, overige bezittingen en schulden.

Deze variant is bewerkelijker in de uitvoering, maar sluit wel

beter aan bij het werkelijk behaalde rendement.

Nieuwe belastingheffing in box 3 vanaf 2025

De staatssecretaris van Finacien heeft ook zijn visie gegeven

over de mogelijke invulling van de belastingheffing in box 3

vanaf 2025. Het voorstel is om belasting te heffen over het

werkelijk rendement met een vermogensaanwasbelasting. Bij

een vermogensaanwasbelasting worden de feitelijke inkomsten

uit vermogen, zoals rente, huur, pacht en dividend, onder aftrek

van de kosten belast. Daarnaast wordt ook jaarlijks de

waardeontwikkeling van het vermogen belast, ongeacht of deze

gerealiseerd is of niet. 

Voor de waardeontwikkeling van onroerende zaken wordt een

tijdelijke forfaitaire regeling gemaakt. 



ONBELASTE
REISKOSTEN
VERGOEDING

2023
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De op dit moment gebruikte WOZ-waarde

wordt te laat bekend gemaakt om tijdig

de jaarlijkse waardeontwikkeling te

kunnen bepalen. De bedoeling is om ook

bij onroerende zaken zo spoedig mogelijk

over te gaan op belastingheffing over de

daadwerkelijke waardeontwikkeling in

een belastingjaar.

Verhoging reiskostenvergoeding

Uit de Voorjaarsnota die afgelopen

vrijdag is gepubliceerd blijkt dat het

kabinet de onbelaste

kilometervergoeding wil verhogen per 1

januari 2023. Nu kunnen werkgevers nog

maximaal € 0,19 per kilometer onbelast

vergoeden aan werknemer. In 2023 stijgt

dit naar € 0,21. In 2024 gaat deze

vergoeding verder omhoog, vermoedelijk

naar € 0,23. 

Wat betekent dit voor u?

Als werkgever mag u vanaf 2023 een

hoger bedrag per kilometer belastingvrij

vergoeden aan uw werknemers. Het

hangt af van de onderlinge afspraken af 

 of u ook daadwerkelijk meer gaat

betalen. Uiteraard staat het u vrij om

werknemers een hogere

reiskostenvergoeding te geven dan wat

fiscaal is toegestaan. Het meerdere

vormt dan belast loon.



Het kabinet wil de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling van de

directeur-grootaandeelhouder (dga) in 2023 verlagen naar 15%. Maar wat houdt dit

precies in?

Gebruikelijk loon

Als dga moet u een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van

uw werkzaamheden. In 2022 geldt als vuistregel dat het loon moet worden

vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:

a) 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

b) het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern;

c) € 48.000

Er kunnen omstandigheden zijn die een lager gebruikelijk loon rechtvaardigen. Denk

aan een verliessituatie of het waarborgen van de continuïteit van uw bedrijf.

Doelmatigheidsmarge

In punt a is een doelmatigheidsmarge opgenomen van 25%. Dit impliceert dat het

loon voor een dga 25% lager mag worden gesteld dan het loon dat in de markt

normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga. In de Voorjaarsnota

is voorgesteld deze marge in 2023 te verlagen naar 15%. Dit betekent dat u als dga in

2023 een loon moet ontvangen dat minstens 85% bedraagt van het loon uit de meest

vergelijkbare dienstbetrekking.

Gevolgen voor dga

Voor dga’s van wie het loon nu is vastgesteld op het normbedrag van € 48.000, heeft

deze aanscherping geen gevolgen. Wel zullen dga’s hun loon in 2023 moeten

verhogen als het loon in 2022 is bepaald op grond van punt a. In dat geval moet u in

2023 door het hogere loon meer belasting gaan betalen in box 1. 
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LOON DGA
IN2023



Schriftelijke vastlegging

Om uw loon in 2023 aan te passen aan de nieuwe regels, is een

aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde

beloningsafspraak.
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Meer weten?
Wil je weten of één van de regelingen voor u interessant is of wil je dat wij

ergens bij meekijken? Onze fiscale adviseurs helpen je graag. Neem contact op

met Nicole Baaten via telefoonnummer 070-3863702 of stuur een e-mail naar

fiscaal@statusfinance.nl.

REMINDERS JUNI
Indienen aangiften IB/Vpb 2020

Heeft u uitstel gekregen voor het indienen van de

aangifte inkomstenbelasting of

vennootschapsbelasting 2020 op basis van de

uitstelregeling voor belastingconsulenten? Dan moet u

vóór 1 mei 2022 de aangifte inkomstenbelasting of

vennootschapsbelasting 2020 indienen. Heeft u dit nog

niet gedaan? Onderneem dan actie.

Maandaangifte omzet- en loonbelasting mei 2022 

In het geval van maandaangiften, moet u uiterlijk 30 juni

2022 de aangifte omzet- en/of loonbelasting doen over

mei 2022. De verschuldigde belasting moet ook op deze

datum zijn betaald. 


