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HET UBO-REGISTER!!
In het FlexNieuws van februari hebben we uitgebreid aandacht
besteed aan het UBO-register. Inschrijving in dit register diende
uiterlijk 27 maart te zijn geregeld.
Op dit moment heeft echter pas ruim een kwart van de daartoe
verplichte ondernemers zich ingeschreven in dit register bij de
Kamer van Koophandel. Veel ondernemers blijken, ondanks
verschillende informatiecampagnes, nog steeds niet op de
hoogte te zijn van de verplichting. En dat terwijl ondernemers
tegen een boete of een taakstraf aan kunnen lopen als ze niet
staan ingeschreven. De Belastingdienst gaat controles uitvoeren
om te checken of er aan de verplichting is voldaan. Die geldt voor
uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) die een
belang van minimaal 25% in een onderneming hebben. Behoort u
tot de ondernemers die zich moeten inschrijven en hiervoor ook
zijn uitgenodigd door de Kamer van Koophandel, regel dit dan op
zo korte mogelijk termijn en voorkom een boete.

AFSCHAFFEN JUBELTON AL IN 2023
Ook de jubelton (belastingvrije schenking van > € 100.000 voor de aankoop en/of
verbouwing woning en aflossen van een hypotheek) is in het FlexNieuws al vaker aan
bod gekomen.
In januari schreven we nog dat dit per 1 januari 2024 zou worden afgeschaft, maar
hebben we ook de onvoorzienbare wendingen van de politiek genoemd. Onder druk
van de Tweede Kamer heeft het kabinet nu besloten al met ingang van 1 januari 2023
de vrijstelling fors te verlagen naar € 27.231. Dit is gelijk aan de vrijstelling voor een
schenking die kinderen tussen de 18 en 40 jaar al éénmalig onbelast van hun ouders
mogen ontvangen. Het schenken van de jubelton door ouders aan kinderen wordt
hiermee in feite dus afgeschaft. Grootouders, ooms, tantes en anderen kunnen in 2023
nog wel gebruik maken van een “eigen woning schenking” aan o.a. kleinkinderen voor
maximaal € 27.231. In 2022 is de jubelton-vrijstelling nog € 106.671. Maak er dus vooral
snel gebruik van nu het nog kan.

ENERGIE- EN BRANDSTOFPRIJZEN
De sterk gestegen energie- en brandstofprijzen zullen u niet zijn
ontgaan. Het kabinet is voornemens vooral huishoudens met
een laag inkomen hiervoor (deels) te compenseren. Zo is het
wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede
Kamer aangeboden.

die beschikbaar zijn gesteld, zoals een richtlijn en een handreiking,
kunnen gemeenten hiervoor de laatste voorbereidingen treffen.
Het kabinet heeft besloten het richtbedrag voor de eenmalige
energietoeslag te verhogen van € 200 naar € 800. Huishoudens
met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen
de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en
zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder
aanvullend pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente.
De BTW op energie gaat waarschijnlijk per 1 juli van 21% naar 9%.
Dit is dus een voordeel dat voor iedereen gaat gelden. Er wordt
door het kabinet zelfs onderzocht of dit alsnog met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2022 mogelijk is.

Het regelt dat de toeslag aan zo’n 800.000 huishoudens met
een laag inkomen uitgekeerd wordt via de gemeenten. In een
brief aan de Tweede Kamer laat minister Schouten weten dat
gemeenten, vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving, al
mogen beginnen met de uitbetaling ervan. Met de hulpmiddelen

Verder zal per 1 april tot het einde van het jaar, de accijns op
benzine, diesel, LPG en LNG worden verlaagd. Voor benzine is
deze verlaging 17,3 cent, voor diesel 11,1 cent en voor LPG en
LNG 4,1 cent per liter. Op een tank benzine van 45 liter scheelt
dit toch € 9,42 inclusief BTW. Daarnaast vraagt de Tweede Kamer
aan het kabinet om de onbelaste kilometervergoeding sneller te
verhogen. Deze vergoeding is al sinds jaar en dag vastgesteld op
€ 0,19 per kilometer en zou volgens het regeerakkoord vanaf 2024
worden verhoogd. De Tweede Kamer wil dat het kabinet nu haast
maakt met deze verhoging. Overigens is het toegestaan om ook
nu al een hogere vergoeding aan uw werknemers te verstrekken.
Iedere cent die boven de vrijstelling van € 0,19 uitkomt, moet dan
worden belast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

INVORDERING VAN UITGESTELDE BELASTING
DOOR CORONA
De gevolgen van de coronacrisis hebben ertoe geleid dat
een tijdelijk soepeler beleid wordt toegepast als het gaat om
belastingschulden. Dit beleid is verschillende malen verlengd.
Het lijkt erop dat het beleid zoals dat nu geldt tot 1 april 2022
niet meer verlengd zal worden vanwege het versoepelen van de
coronamaatregelen.

30 juni 2022 0,01%. Vanaf 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente
stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het
percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari
2023 op 2%, op 1 juli 2023 op 3% en 4% op 1 januari 2024. Deze
invorderingsrente geldt voor alle belastingschulden. Door het
sneller betalen van de belastingschuld, wordt invorderingsrente
bespaard. Betaal dus eerder als de financiële situatie het toestaat.
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot deze Gedurende de betalingsregeling geldt de voorwaarde dat de
bijzondere regeling en wat betekent dit in de praktijk voor ondernemer zich houdt aan zijn nieuw opkomende fiscale
ondernemers na 1 april 2022?
verplichtingen. De ondernemer moet dus tijdig juiste aangiften
indienen en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen
De bijzondere betalingsregeling geldt voor de belastingschulden tijdig en volledig nakomen.
waarvoor bijzonder uitstel van betaling in verband met corona is
genoten. De betalingsregeling geldt voor maximaal 60 maanden Indien de bijzondere betalingsregeling van toepassing is, stuurt
en loopt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Binnen die 60 de Belastingdienst de belastingplichtige een brief met daarin het
maanden dient de belastingschuld volledig te zijn voldaan. volgende:
Gedurende die 60 maanden dient de belastingplichtige elke • een overzicht van uw belastingschuld;
maand een vast bedrag aan de Belastingdienst te betalen. De • de voorwaarden van de betalingsregeling;
uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.
• het maandbedrag van de betalingsregeling.

Over de openstaande belastingschuld is gedurende de betalingsregeling ook invorderingsrente verschuldigd. De belastingplichtige
betaalt invorderingsrente als deze een belastingaanslag niet op tijd
betaalt. De invorderingsrente is vanaf 23 maart 2020 tot en met

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

In beginsel leidt het niet nakomen van de bijzondere betalingsregeling ertoe dat deze regeling vervalt, de ontvanger de
bijzondere betalingsregeling intrekt en de ondernemer de
belastingschulden volledig én direct is verschuldigd. De ontvanger
moet daarbij wel de ondernemer de gelegenheid geven om alsnog
aan de lopende verplichtingen te voldoen. Dit geldt dus ook als
het voor de ondernemer niet haalbaar is om op 1 oktober 2022
met de betalingsregeling te starten. Echter, als de ondernemer
aannemelijk maakt dat het voor hem redelijkerwijs niet (geheel)
mogelijk is in oktober 2022 te beginnen met het volgens het
bovenstaande betaalschema aflossen van zijn coronaschuld,
bijvoorbeeld als zijn liquiditeitspositie dat vanwege beperkende
maatregelen van het kabinet nog niet in redelijkheid toelaat, kan
de ondernemer op een later moment beginnen met aflossen
volgens dat betaalschema. De belastingschuld moet dan echter
wel uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost. Neem contact
op met de Belastingdienst als u gedurende de regeling een
maandbedrag niet kunt voldoen wegens liquiditeitsproblemen en
stel een oplossing voor. Op deze wijze voorkomt u mogelijk dat de
regeling wordt ingetrokken.

