
Belangrijkste wijzigingen

IB2021 - IB2022

Kentallen, veranderingen



Tarieven, AOW gerechtigd (65++), 3 schijven

Inkomstenbelasting: 2021  (=19,20%) 2022  (=19,17%)

1e Schijf (<1946) t/m: 35.942 9,45% 36.409 9,42%
1e Schijf (>1946) t/m: 35.130 9,45% 35.472 9,42%

Premieheffing, eerste schijf, ongewijzigd: Anw: 0,10%, Wlz 9,65%

2e Schijf, verder t/m: 68.508 37,10% 69.398 37,07%
3e Schijf, boven: 68.508 49,50% 69.398 49,50%

ZVW laag (uitkeringen) 58.311 5,75% 59.706 5,50%
ZVW hoog (arbeid) 58.311 7,00% 59.706 6,75%

Conclusie: 2022 netto wordt wat hoger t.g.v. iets lagere tarieven.
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Heffingskortingen 2021 2022
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Algemene heffingskorting (niet AOW gerechtigd) € 2.837 € 2.885

Algemene heffingskorting (AOW gerechtigd, 65+) € 1.469 € 1.494
- afbouw 2021, boven € 21.043 is -3,093%, wordt 0,00 bij 68.508

- afbouw 2022, boven € 21.318 is -3,106%, wordt 0,00 bij 69.398

Ouderenkorting, maximaal: € 1.703 € 1.726
- afbouw 2021, boven € 37.970: -15%, bij € 49.324 = 0,00

- afbouw 2022, boven € 38.465: -15%, bij € 49.972 = 0,00

Alleenstaande ouderenkorting €    443 €    449



De vrijwilligers regeling 
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De vrijwilligers regeling gaat van € 1.700 op jaarbasis naar € 1.800

Maximaal 10 maanden van € 180 

In 2022 en later kan deze afhankelijk van de inflatie verhoogd worden

Als de vergoeding hoger is, dan:  Inkomsten uit overig werk!
(inclusief de gemaakte kosten, die komen verderop weer in mindering)



De eigen woning (geringe eigenwoningschuld)
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De wet Hillen is afgeschaft en wordt in 30 jaar afgebouwd.

Daar tegenover staat een verlaging van het eigenwoningforfait: 

• 2021: 0,50%  (WOZ: 75.000 – 1.110.000)
• 2022: 0,45%  (WOZ: 75.000 – 1.130.000)

Bijtelling: bovenstaand percentage van de WOZ waarde.
Aftrek 2021:  27/30 en 2022: 26/30 van de bijtelling.

Bij geringe eigenwoningschuld, per saldo dus een bijtelling en belasting.
Verwacht netto bijtelling: € 150 - € 200 en extra belasting: € 30 - € 150.



Box 3: 2021 2022
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Vrijgesteld vermogen per persoon: € 50.000 € 50.650
Dit bedrag geldt niet voor Toeslagen: € 31.340 € 31.747
Het lagere bedrag geldt ook bij de berekening CAK/Wlz eigenbijdrage.

Percentages voor de berekening van het forfaitair rendement aangepast.

Inkomsten belasting box 3, over het voordeel:    30% 31%

Omdat de Belastingdienst Toeslagen en het CAK wel moeten weten wie 
meer box 3 vermogen heeft dan de voor 2021 genoemde € 31.340 
moeten deze mensen altijd aangifte blijven doen. Ook wie vrijgestelde 
groene beleggingen heeft moet verplicht aangifte  blijven doen.



Box 3, Spaartaks uitspraak
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Na langlopende procedures tot aan de Raad van State, 
ligt er nu een uitspraak die vervelend uitpakt voor de wetgever: 

Alleen box 3 heffing over het werkelijk behaalde rendement, en 
compensatie van de onterecht geheven spaartaks: 2017 – 2020.

Ook is er mogelijk een effect op eerdere berekeningen van zorgtoeslag 
en de CAK/Wlz eigenbijdrage. Het is nog onbekend hoe dit uitpakt.
Deze zijn gebaseerd op het te hoog vastgestelde verzamelinkomen.



Weetjes
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Machtigingscodes t.b.v. invullen aangifte IB2021 worden wederom 
automatisch aan de mensen toegezonden die in 2019 en/of 2020 ook 
daarmee zijn geholpen.
Dit worden nu de zogenaamde meer jaren machtigingen. 
Hiermee kunt u aangiftes bewerken vanaf 2017 t/m 2022.

Acceptgirokaarten gaan langzaam verdwijnen. De mensen die nog 
steeds daarmee werken hebben inmiddels een brief ontvangen.

Bezwaar maken bij toeslagen gaat van 6 weken net als bij de 
inkomstenbelasting naar 5 jaar. Dit onder andere om een bijzondere 
situatie bij de Huur toeslag te melden. Een hele verbetering.



Toeslagen weetjes
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M.i.v. 1 januari 2021 is er een belangrijke wijziging in de partnerregeling 
Toeslagen ingevoerd. 
Als twee mensen die samen wonen, het hele jaar op het zelfde adres 
staan ingeschreven, en verder (nog) voldoen aan de tweede eis om als 
zodanig aangemerkt te worden, dat alsnog in de loop van het jaar 
worden en beiden Zorg-Toeslag genoten omdat ze daar afzonderlijk qua 
inkomen voor in aanmerking kwamen:
vindt aanpassing pas vanaf de 1ste van de maand na de gebeurtenis 
herzien. 
De reeds genoten Toeslag behoeft nu niet meer te worden terugbetaald.



Partner in verzorgingshuis
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Beiden hebben recht op de alleenstaande ouderen korting.
(ongeacht of er wel of geen alleenstaande AOW is aangevraagd)
Vink dit aan: 

Voor fiscale – toeslagpartners is er vanaf 1 januari 2021 een 
mogelijkheid om bij de opname in een verzorgingstehuis te vragen om 
voor de Zorgtoeslag niet meer als toeslagpartners aangemerkt te 
worden zolang deze situatie duurt.
Hiervoor is een . . . ? . . . formulier aanwezig, of per brief . . .?



Reiskosten
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Reiskosten voor bezoek aan een familielid dat in een VERPLEEG tehuis 
wordt verpleegd kunnen, onder dezelfde voorwaarden als die gelden 
voor Ziekenhuisbezoek, in aftrek worden gebracht in de rubriek:

Reiskosten - Ziekenhuisbezoek, hier geldt € 0,19 per km

Reiskosten om de eigenzorg te halen: tegen de werkelijke kosten.

• Aantoonbaar: taxi, OV …, parkeren (advies: pinbetaling)
• Aannemelijk:  eigenvervoer, auto € X,xx per km,

een reële berekening maken: = (jaarkosten / jaarkilometers)

❖ Reiskosten coronavaccinatie: Ja, maar voor corona test: Nee!



Bijzonder inkomen, -vermogen
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Bonussen die mensen in de zorg dit jaar krijgen en de bedragen die 
mensen in het kader van de Kinderopvang ontvangen tellen niet mee 
in het toetsingsinkomen voor toeslagen. 
Hiervoor dient u t.z.t. wel een verzoek in te dienen: formulier.

• Formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzondere_situatie_huurtoeslag

• Formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzonder_vermogen_toeslagen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzondere_situatie_huurtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzonder_vermogen_toeslagen


Giften
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Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar: alleen giraal!

Giften die tot 2020 aftrekbaar waren omdat men over een kwitantie 
beschikte voor de contante betaling: Dit kan vanaf jaar 2021 niet meer.

Voor giften in natura geldt in bepaalde situaties een taxatie plicht.
Voor giften in natura dienen verklaringen aanwezig te zijn met daarop 
de geschatte reële waarde van de donatie. 

Bij waardes van boven de 2500 euro dient een onafhankelijke taxatie 
van die waarde aanwezig te zijn. (Hiervoor loopt nu een Wetsvoorstel)  



Toeslagen 2022, kentallen
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Er bestaat in 2022 recht op Zorgtoeslag bij een inkomen tot 
€ 31.998 (alleenstaande) en € 40.944 (met toeslagpartner).

Er bestaat in 2022 recht op Huurtoeslag  bij een inkomen (afbouw) tot
€ 32.990 (alleenstaand) en € 40.944 (met toeslagpartner).
De maximale huur bedraagt in 2022 € 763,47.

De huurtoeslag is afhankelijk van de huur, de leeftijd en de 
samenstelling van het huishouden.

Maak een proefberekening!
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen


Schenkbelasting 
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In 2022 gelden de volgende vrijgestelde bedragen: 
voor kinderen € 5.677 en 
voor klein kinderen € 2.274. 

LET OP!  
Nog niet in 2022 maar zo goed als zeker vanaf 2024 is de “jubelton” 
regeling ter ziele. 
Wilt u nog iemand helpen met de aankoop / verbouw van een woning 
dienende tot hoofdverblijf, doe dat dan voor 1 januari 2024! 

Dat betekent: schenken en ook werkelijk besteden - uitgeven – betalen.



Kennisnetwerk
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Leren, informeren en samenwerken

• Breng uw kennis up-to-date met de nieuwe leercontent
• Test uw kennis met casussen en de zelftesten
• Blijf geïnformeerd via de uitgebreide nieuwsvoorziening
• Breng eigen onderwerpen onder de aandacht binnen het netwerk
• Deel ervaringen en stel vragen aan elkaar via het forum Kennisnetwerk
• Maak uw account aan en profiteer van alle faciliteiten van het 

Kennisnetwerk

www.belastingdienst.nl/kennisnetwerk

http://www.belastingdienst.nl/kennisnetwerk


HUBA werkgroep pagina onder KBO Houten
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Bij afwezigheid van landelijke ondersteuning,
is in de nieuwe KBO websitestructuur, 
onder KBO Houten
een belastinginvulhulp informatie pagina gecreëerd.

www.kbohouten.nl

Ga naar Werkgroep HUBA, of ga direct naar:

www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/houten/werkgroep-belastingservice

http://www.kbohouten.nl/
http://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/houten/werkgroep-belastingservice


Middeling sterk wisselende inkomens
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Bij de Belastingdienst even zoeken naar: “belasting middeling”
Of ga direct naar:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/

❖ Vanaf 2023 komt de middelingsregeling te vervallen.

Interessante website: https://belastingmiddeling.nl/ , Zie:

▪ Wat is belasting middeling?
▪ Voorwaarden voor middeling
▪ Berekening middeling

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/
https://belastingmiddeling.nl/

