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Overzicht fiscale voorstellen

Geachte voorzitter,
De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben mij op 19 mei jl.
verzocht om een overzicht te verstrekken van de fiscale voorstellen die naar
verwachting op korte termijn ingediend worden. In deze brief wordt een overzicht
gegeven van de wetsvoorstellen die naar verwachting dit jaar ingediend worden
en wordt specifiek weergegeven welke maatregelen in de wetsvoorstellen binnen
het pakket Belastingplan 2022 zitten.
Daarnaast verzochten deze leden om op de hoogte te worden gebracht van de
ontwikkelingen met betrekking tot de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).
Aan dat verzoek ben ik tegemoet gekomen door middel van de Kamerbrief
‘Intrekking Baangerelateerde investeringskorting’.1 In deze brief wordt
aanvullende informatie verstrekt.
Ten slotte werd verzocht om meer informatie over de ontwikkelingen op het
gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of
vennootschapsbelasting. Die informatie heb ik met uw Kamer gedeeld middels
een afschrift van de Kamerbrief 'Naar een internationaal akkoord over de
herziening van het internationale belastingsysteem' van 14 juni jl.2
Overzicht fiscale voorstellen
Er worden dit jaar naar verwachting negen fiscale wetsvoorstellen ingediend. Het
pakket Belastingplan 2022 – dat naar verwachting uit zes wetsvoorstellen bestaat
– wordt op Prinsjesdag ingediend. In de bijlage bij deze brief vindt u een tabel
waarin per wetsvoorstel in het pakket wordt aangegeven welke maatregelen
daarin zitten. Daarbij geldt uiteraard dat nog aan de wetgeving wordt gewerkt en
er nog wijzigingen kunnen optreden. De overige drie wetsvoorstellen worden
afzonderlijk ingediend.
Het pakket Belastingplan zal naar verwachting bestaan uit zes wetsvoorstellen:
1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022
2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022
3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen
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4.
5.
6.

Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing
Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en
gegevensverwerking Douane
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Naast het pakket Belastingplan 2022 worden naar verwachting de volgende
fiscale wetsvoorstellen ingediend:
1. Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
(zomer 2021)
2. Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (september 2021)
3. Wetvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (winter 2021/2022)
Aanvullende informatie Baangerelateerde investeringskorting
Ik wil graag gebruik maken van de gelegenheid om uw Kamer van aanvullende
informatie met betrekking tot de BIK te voorzien. Deze informatie is op 9 juni jl.
ook aan de Tweede Kamer verstrekt.3 Het wetsvoorstel voor het intrekken van de
BIK is op 25 juni jl. ingediend bij de Tweede Kamer.
Daarnaast wil het kabinet, om de achterliggende doelstellingen van de BIK toch
zoveel mogelijk te realiseren, de vrijvallende middelen inzetten om de AWfpremies voor 2021 te verlagen. De ministeriële regeling waarin deze verlaging per
1 augustus wordt geregeld, is 25 juni jl. vastgesteld en wordt spoedig
gepubliceerd in de Staatscourant. Softwareleveranciers en uitvoeringsinstanties
kunnen dan tijdig hun systemen aanpassen.
De AWf-premies zijn als volgt vastgesteld. De lage premie over het loon van
werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het
premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van
7,7% naar 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt
tussen beide percentages gehandhaafd.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,

J.A. Vijlbrief
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