
 

 

Nota van wijziging moties APB 
 

 

 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers/bedrijven     x 

Maakbaarheid systemen      x 

Handhaafbaarheid    x   

Fraudebestendigheid   nvt   

Complexiteitsgevolgen   nvt   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €        0 €         0 

 Handhaving/toezicht €        0 €         0 

 Automatisering €        0 €         0 

   

Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 

 0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2022, voor 
wijzigingen in de Vpb is 
invoering mogelijk voor 
boekjaren die aanvangen op of 
na 01 – 01 – 2022 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

De voorstellen uit de moties Hermans1 en Hijink/Bikker2 

van de Algemene Politieke Beschouwingen worden met 

deze nota van wijziging in wetgeving vormgegeven:  

 Verhoging van het hoge tarief van de Vpb met 0,8 

procentpunt naar 25,8%; deze verhoging werkt 

vanwege de wetstechnische koppeling met het Vpb-

                                                   
1 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 13.  

tarief door in het tarief voor de bronbelasting renten 

& royalty’s;   

 De earningsstrippingmaatregel wordt gewijzigd: het 

saldo aan rentelasten is slechts aftrekbaar voor 

zover dit minder bedraagt dan 20% van de winst 

(voorheen 30%) van de EBITDA (grof gezet het 

brutobedrijfsresultaat) of de drempel van € 1 mln.; 

 Verhoging van het maximum van de algemene 

heffingskorting met € 14; 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Voor de wijzigingen vindt ook communicatie plaats via 

de reguliere kanalen. 

 

Belastingplichtigen hoeven zelf niets te doen voor de 

wijziging in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst 

communiceert de wijzigingen via de reguliere kanalen 

(website, BelastingTelefoon, etc.). Inhoudingsplichtige 

werkgevers passen deze toe vanaf 1 januari 2022. 

 

Maakbaarheid systemen 

De noodzakelijke systeemwijzigingen voor de 

vennootschapsbelasting en bronbelasting renten & 

royalty’s zijn beperkt in omvang en kunnen tijdig 

worden gerealiseerd. 

 

De beschreven aanpassingen en de indexeringen uit de 

later te verschijnen bijstellingsregeling worden door de 

Belastingdienst verwerkt in de systemen voor de 

(eerste) voorlopige aanslag voor 2022 en de definitieve 

aanslag voor 2022. De aanpassingen worden ook 

verwerkt in de software voor de loonheffingen. Het 

betreft mutaties van bestaande parameters. 

 

Indien de stemmingen over het pakket Belastingplan 

2022 in de Tweede Kamer uiterlijk 19 november 2021 

12.00u plaatsvinden, geldt het volgende voor het 

vervolgtraject: 

 in de massaal opgelegde voorlopige aanslagen voor 

het inkomstenbelastingjaar 2022 kan de 

Belastingdienst rekening houden met parameter-

wijzigingen als gevolg van nota’s van wijziging en 

amendementen tijdens het parlementaire traject. 

Deze wijzigingen worden ook meegenomen in de 

berekening van door burgers zelf aangevraagde 

voorlopige aanslagen 2022; 

2 Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1426. 

 parameterwijzigingen voor de loonbelasting 2022 als 

gevolg van nota’s van wijziging en amendementen 

tijdens het parlementaire traject kunnen nog per 

1 januari 2022 worden meegenomen in de 

loonbelastingtabellen 2022. 

 

Handhaafbaarheid 

De earningsstrippingmaatregel zal door de wijziging 

waarschijnlijk bij de handhaving in meer gevallen aan 

de orde zijn en er zal daarom vaker op juiste toepassing 

moet worden toegezien. 

 

Fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein. 

 

Uitvoeringskosten 

De incidentele kosten van de noodzakelijke systeem-

aanpassingen zijn beperkt en worden opgevangen 

binnen de bestaande kaders. Er zijn geen structurele 

kosten. 

 

Personele gevolgen 

Er zijn geen personele gevolgen. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2022, voor 

wijzigingen in de Vpb is invoering mogelijk voor 

boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.  

 

De Belastingdienst start eind 2021 al met het verzenden 

van de eerste voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

2022. Dit is voorafgaand aan de definitieve goedkeuring 

van de wet.  Inhoudingsplichtigen en software-

leveranciers ontvangen uiterlijk 19 november 2021 de 

definitieve tabellen en (reken)voorschriften waarin de 

nieuwe cijfers zijn verwerkt, zodat ze deze in hun 

systemen kunnen opnemen.  

 

Eindoordeel 

De voorstellen zijn uitvoerbaar. 


