maart 2022

STAP-BUDGET
In onze nieuwsbrief van augustus 2021 hebben we reeds
melding gemaakt van de afschaffing van de aftrek studiekosten
in de inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer fiscaal aftrekbaar. In plaats hiervan komt de
subsidieregeling STAP-budget (STimulering voor de ArbeidsmarktPositie) voor werkenden en werkzoekenden. De kosten van
het op peil houden van de vakkennis voor u en uw werknemers
kunnen nog wel ten laste van het bedrijfsresultaat worden
gebracht. Wat houdt deze regeling in en hoe werkt het?
Dit betekent echter niet dat er vanaf 2022 geen regeling meer
bestaat ten aanzien van de scholingskosten. Het STAP-budget
vervangt namelijk de fiscale aftrek van de scholingskosten. Hierbij
staat STAP voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.
Met het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden een
subsidie aanvragen om de scholing te financieren. De subsidie
bedraagt maximaal € 1.000 per jaar en deze subsidie kan men
vanaf 1 maart 2022 aanvragen bij het UWV. Meer informatie vindt
u op https://www.stap-budget.nl

U kunt het STAP-budget aanvragen als:

• u tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
• u burger van de EU bent of uw partner EU-burger is;
• u in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden
voor de kalendermaand van uw aanvraag ten minste zes maanden
verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel
iedereen in Nederland is dat vanzelf).

Daarnaast komt ook niet elke studie, opleiding en/of cursus in
aanmerking voor het STAP-budget. Er is een scholingsregister
opgesteld waarin alle scholingsactiviteiten staan opgenomen
waarvoor het STAP-budget kan worden aangevraagd.
U kunt in zes tijdvakken (dit jaar 5), verdeeld over het kalenderjaar,
het STAP-budget aanvragen. Het is hierbij van belang dat het
STAP-budget wordt aangevraagd voorafgaand aan de start van de
scholing. Hierbij geldt ook de eis dat de scholing gestart moet zijn
binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarbinnen het
STAP-budget is aangevraagd.
Jaarlijks stelt de overheid een budget beschikbaar van € 218
miljoen. De inschatting is dat hiermee ongeveer 200.000 tot
300.000 personen per jaar scholing kunnen volgen met behulp
van een STAP-budget. Wees op tijd met uw aanvraag, want op is op!
Het STAP-budget wordt rechtstreeks aan de opleider uitbetaald.
Als de scholingsactiviteit meer kost dan het maximale
subsidiebedrag van € 1.000, moet u zelf de meerkosten betalen.
Voor het meerdere kunt u uiteraard ook een aanvulling vanuit uw
werkgever ontvangen.

Als u niet kunt starten met de scholing en/of de scholing niet kunt
afmaken, moet u dit doorgeven aan het UWV. Meldt u dit niet en/
Als u ook recht heeft op een andere vergoeding, zoals studie- of is het niet volgen en afronden aan u te wijten, dan kunt u voor
financiering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en een periode van twee jaar worden uitgesloten van het aanvragen
schoolkosten, kunt u geen gebruik maken van het STAP-budget.
van het STAP-budget.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (AOV)
Vaak is de Arbeidsongeschiktheidsverzekering een onderwerp
dat bij ons op tafel terechtkomt. En vaak kiezen ondernemers
ervoor om deze verzekering niet af te sluiten. Graag willen
we hier wat algemene informatie met u delen inzake
arbeidsongeschiktheid en verzekeren. We willen wel benadrukken dat wij als kantoor geen verzekeringen afsluiten en
hooguit onze relaties van adviezen kunnen voorzien.

voor iemand van 30 jaar is er dan 1 jaar geen uitkering, maar
daarna mogelijk 36 jaar wel een uitkering tot aan de AOW-leeftijd
van 67 jaar.
Indexatie. Bij elke verzekering kan ervoor gekozen worden om
het verzekerd inkomen jaarlijks automatisch te laten indexeren en
ook om bij arbeidsongeschiktheid de uitkering te laten indexeren.
Deze indexeringen verhogen natuurlijk de inkomenszekerheid,
maar ook de premie. Als iemand wil gaan voor een “goedkope”
basisverzekering is het ook gewoon mogelijk deze indexaties weg
te laten.
Beroepsdekking of passende arbeid. Bij de verzekering heeft
men keuze om je beroep te verzekeren danwel een dekking
voor passende arbeid. In het merendeel van de gevallen wordt
gekozen voor Beroepsdekking. Kun je je beroep niet uitoefenen,
vindt hierop de toetsing van de arbeidsongeschiktheid plaats.
Bij passende arbeid kan het zijn dat je je beroep niet meer kunt
uitoefenen, maar nog wel andere arbeid kunt verrichten. Deze
wijze van verzekeren valt meestal goedkoper uit.

Volgens de Vakbond FNV Zelfstandigen heeft slechts 1 op de 5
ZZP’ers een AOV en deze informatie verbaast ons niet. (Startende)
Ondernemers hebben vaak het idee dat deze verzekeringen duur
zijn en zijn zich vaak niet bewust van de risico’s die ze lopen.
Vanuit onze zijde vragen we ondernemers altijd wat de gevolgen
zijn als ze door ziekte/arbeidsongeschiktheid tijdelijk niet meer
kunnen werken en nog erger, als dit tot aan hun pensioenleeftijd
niet meer mogelijk zal zijn. De financiële gevolgen zijn voor velen
op de lange termijn niet te dragen, maar vaak wordt toch besloten
om geen verzekering af te sluiten.

Hoogte verzekerd inkomen. Natuurlijk klinkt het logisch, des te
hoger het verzekerd inkomen wordt vastgesteld, des te hoger valt
de premie uit. Afhankelijk van de privé-situatie, is er een partner
met inkomen, is er eventueel vermogen, dan kan er ook gekozen
worden om een lager inkomen te verzekeren als “basisinkomen”.
Als alles goed geanalyseerd wordt, is het vaak ook voor
ondernemers met een lager inkomen nog steeds mogelijk om de
risico’s voor arbeidsongeschiktheid voor de lange termijn toch
geheel of deels af te dekken. En dat kan veel grote toekomstige
problemen ondervangen.

Tot slot willen we nog vermelden dat er in 2021 tussen politiek,
We willen hier een aantal aandachtspunten meegeven, welke van werkgevers en werknemers een pensioenakkoord is gesloten.
invloed zijn op de hoogte van de premie en welke dus ook een Onderdeel van dit akkoord is dat er, op zijn vroegst, in 2024 een
drukkend effect op de premie kunnen hebben.
verplichte AOV door ZZP’ers zou moeten worden afgesloten. Deze
regeling zou dan dienen te worden uitgevoerd door het UWV,
Eigenrisicoperiode. Standaard wordt er bij een AOV-verzekering waarbij de premie tot zo’n 8% van het inkomen zou bedragen.
vaak uitgegaan van een eigenrisicoperiode van 10 werkdagen. Dit
houdt dus in dat er over de 1e 10 ziektedagen geen uitkering volgt. Partijen willen niet dat de risico’s en kosten van onverzekerden op
Naarmate er meer risico gedragen kan worden of moet worden, is de samenleving neerkomen. Maar de politiek dient dit akkoord
het ook mogelijk om dit eigen risico te verhogen naar bijvoorbeeld nog wel geheel uit te werken en door te voeren.
1 maand, 3 maanden, maar ook 12 maanden is mogelijk. Des te
langer de eigenrisicoperiode, des te lager valt de premie uit. En

LENEN VAN UW BV.
Er zijn plannen tot invoering van het wetsvoorstel ‘Wet excessief In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat
lenen bij eigen vennootschap’. De geplande ingangsdatum is 1 het wetsvoorstel wordt aangepast: de grens wordt verhoogd
januari 2023, met als peildatum 31 december 2023.
van € 500.000 naar € 700.000. Als uw schuld aan uw BV eind
december 2023 dus meer dan € 700.000 bedraagt, moet u over
het meerdere in box 2 26,9% inkomstenbelasting betalen.

LANGER UITSTEL VAN BELASTINGBETALING
Om ondernemers en bedrijven tegemoet te komen heeft het
kabinet besloten om het uitstel van betaling van belastingen
te verlengen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel liep anders
af op 31 januari 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de
andere maatregelen uit het steunpakket.
Uitstel van betaling blijft beschikbaar voor die ondernemers die dit
door de blijvende coronamaatregelen nog nodig hebben en biedt
hen extra financiële ruimte. Momenteel hebben ruim 264.000
ondernemers een totale openstaande belastingschuld van 18,7
miljard euro. In totaal hebben ruim 380.000 ondernemers gebruik
gemaakt van het uitstel van betaling.
Ondernemers die al gebruik maken van het uitstel, hoeven geen
actie te ondernemen. Ondernemers die nog niet eerder gebruik
hebben gemaakt van het uitstel of hun openstaande schuld al
volledig hebben afgelost, kunnen tot en met 31 maart 2022 uitstel
van betaling aanvragen. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan
de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

NOW EN TVL
Inmiddels loopt vooralsnog het laatste kwartaal waarop onder- De komende maanden en jaren moeten zij zien te trachten deze
nemers nog aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming weer weg te werken. De opgelopen schade zal voor velen een
vanuit de NOW- en TVL-regeling.
ballast zijn waar ze jaren last van zullen blijven houden.
Gelukkig merken we dat steeds minder ondernemers nog recht
hebben op deze regelingen in 2022 en dat de omzetten bij het
merendeel van de ondernemers weer aan het “normaliseren” zijn.
Helaas geldt dit niet voor iedereen en blijven er vele ondernemers
met schulden achter na de laatste 2 “coronajaren”.

Hopelijk blijft de economie op stoom en worden we op korte
termijn niet geconfronteerd met een economische crisis, want dat
zou voor velen op een ramp uitlopen. Ondernemers hebben de
tijd nodig om financieel weer orde op zaken te kunnen stellen.
Ons kantoor heeft voor nagenoeg alle relaties met aanspraken op
de NOW 3.2 en 3.3 de definitieve vaststellingen al aangevraagd.
Voor relaties met aanspraak op de TVL Q2-2021 zijn de definitieve
vaststellingen ook ingediend.
Voor de TVL Q3-2021 verwachten we vanaf begin maart 2022 de
afrekeningen in te kunnen dienen en voor de NOW 3.4 staat dit
vast vanaf 31 maart a.s. Om ondernemers snel duidelijkheid te
geven zullen wij de eindafrekeningen altijd snel opmaken, zodat
ze niet voor verrassingen komen te staan.

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

