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                                 DIT BETEKENT PRINSJESDAG 2021  

 

Particulieren: 

Het belastingtarief in de eerste schijf met een maximaal inkomen tot € 69.398,00 daalt van 37.10% 

naar 37,07%. Het belastingtarief in de tweede schijf veranderd niet en blijft 49,5% over uw inkomen 

vanaf € 69.398,00. 

Voor AOW’ers daalt het belastingtarief in de eerste schijf van 19,2% tot een inkomen van € 35.129,00 

naar 19,17%. Over het inkomen van AOW’ers vanaf € 35.129,00 tot € 69.398,00 geldt een 

belastingtarief van 37,07% (was 37,10%) en voor het inkomen boven € 69.398,00 geldt het 

percentage van 49,5%.   

Wie meer dan € 21.000,00 verdient gaat de negatieve effecten merken van de inkomensafhankelijke 

algemene heffingskorting en daarna ook de arbeidskorting daar deze kortingen dalen met ca 3%. 

Heeft u een baan en een hoger inkomen dan zijn de echte belastingpercentage, die met dit nadeel 

rekening houden ca. 4 tot 9% hoger dan wat u in de gewone belastingtabellen aantreft. 

Voor velen is de hypotheekrenteaftrek een belangrijke aftrekpost voor de Inkomstenbelasting. Voor 

andere ook de partneralimentatie en het doen van giften aan ANBI-instellingen. In 2022 daalt de 

maximale aftrek van 43% naar 40%.  

Conclusie: er is een verlaging van de belastingtarieven maar de aftrekposten zullen tot een kleinere 

teruggave leiden. Al met al is het nog maar de vraag of u in 2022 meer op uw loonstrookje zult 

overhouden en ook in koopkracht erop vooruit zal gaan.       

De nominale rekenpremie voor uw Zorgverzekering stijgt met € 31,00 per jaar. Dit is slechts een 

indicatie daar de Zorgverzekeraars uiteindelijk zelf de premie vaststellen. Medio november zullen de 

Zorgverzekeraars hun premies bekend maken 
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ONDERNEMERS:     

De kleine daling van de Inkomstenbelasting is met name gunstig voor starters of ondernemers die in 

omzet achterblijven. 

Daling Zelfstandige aftrek naar € 6610,00 leidt tot minder belastingvoordeel. 

Privé bijtelling elektrische auto van de zaak stijgt van 12 naar 16% tot een cataloguswaarde van € 

35.000,00. Boven deze cataloguswaarde is de bijtelling hetzelfde als voor benzinevoertuigen, 22%. 

Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) voor ondernemers daalt van 
5,75% in 2021 naar 5,45% in 2022. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen van € 
59.267,00 via je Inkomstenbelasting. Dit tarief geldt ook als je directeur-grootaandeelhouder bent 
van een bv en als zodanig niet verzekerd bent voor werknemersverzekeringen. Je betaalt de 
inkomensafhankelijke bijdrage ZVW via je Inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van 
de premie die je betaalt aan je Zorgverzekering.   

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is wederom door het demissionaire kabinet 
uitgesteld. Deze wet moet jou en je opdrachtgever duidelijkheid geven over jullie arbeidsrelatie. Het 
kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit tot er een nieuw kabinet is. 

Daarnaast zijn er nog diverse branche gerelateerde veranderingen waarvan het ondoenlijk is om 
deze veranderingen hier te vermelden. Deze gaan vooral over verandering van de 
vennootschapsbelasting en klimaatsubsidies en regelingen. Mocht u hier meer informatie over 
willen, kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0182-364838.   

LET OP: Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de tweede en 
eerste kamer en geldt pas als het in het staatsblad of Staatscourant is gepubliceerd. Daarnaast zijn 
dit voorstellen van een demissionair kabinet en kunnen deze plannen allicht allemaal de prullenbak 
in als de oppositie deze plannen niet goedkeurt of een nieuw te vormen kabinet er toch 
veranderingen in aanbrengt. 

Wilt u meer informatie over deze voorstellen en wat deze precies voor uw koopkracht 
inhouden?? Wij staan voor u klaar om u objectief te informeren via ons E-mailadres 
www.hejoadvies.nl of via ons vertrouwde telefoonnummer 0182-364838.    

 

 

http://www.hejoadvies.nl/
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