
 

 

Nieuwsbrief november 2021  

Leusden, 15 november 2021 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 
1. Oude ondernemersportaal belastingdienst vervalt vanaf 2022 
2. Investeringsaftrek 2021 
3. Jubelton blijft voorlopig bestaan 
4. Btw-aangifte 2021 corrigeren in eerstvolgende aangifte of voor 1 april 2022 
 
1. Oude ondernemersportaal belastingdienst vervalt vanaf 2022 
 
De Belastingdienst verstuurt deze maand ruim 180.000 brieven aan eenmanszaken die op dit moment btw-
aangifte doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude 
ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep ondernemers om zich 
daarop voor te bereiden. 

De Belastingdienst weet van ruim 180.000 ondernemers met een eenmanszaak dat ze het oude portaal voor 
ondernemers gebruiken om btw-aangifte te doen. Dat gaat veranderen. Voor btw-zaken moeten ondernemers 
kiezen voor een andere manier van aangifte doen. In de brief nodigt de Belastingdienst hen uit de overstap nu al 
voor te bereiden. Ook verwijst de Belastingdienst naar de diensten van de fiscaal dienstverlener voor 
ondersteuning bij het gebruik van administratiesoftware en Mijn Belastingdienst Zakelijk. 

De Belastingdienst adviseert ondernemers om goed na te denken over hoe ze hun btw-zaken gaan of laten 
regelen. Ondernemers moeten tijdig beginnen met de voorbereidingen voor een nieuwe aanpak. 
 
Buitenlandse ondernemers 
Omdat buitenlandse ondernemers zich niet kunnen laten inschrijven in het Handelsregister van de KVK, is het 
voor hen niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen. Ook het werken met een ketenmachtiging is niet 
mogelijk. De Belastingdienst biedt buitenlandse ondernemers een oplossing aan: zij kunnen voor de btw-
aangifte gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal op belastingdienst.nl. Zo blijft het mogelijk voor 
alle ondernemers om aangifte te doen. 
 
DigiD 
Voor het doen van aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk is DigiD nodig. Ondernemers die overstappen, 
kunnen het beste kiezen voor de DigiD app, dit middel beschikt over een hoger veiligheidsniveau. 
 
Meer informatie 
Btw-aangifte doen in het nieuwe portaal gaat anders dan in het oude. Wat de belangrijkste verschillen zijn en 
meer informatie leest u in de brief btw-aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk: 
https://samenwerken.pleio.nl/file/download/8da3e0f1-87e9-47e4-86d2-
600977a81151/al780_dyn_uitn_rp_ob_voor_mbdz_20210716_tray1_v2_anoniem.pdf. 

2. Investeringsaftrek 2021 

Misschien heeft u in het vierde kwartaal nog relatief kleine investeringen moeten doen. Om voor 2021 toch nog 
de drempel voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te halen, kan het zijn dat u dit met een kleine investering 
nog lukt. Hoe? 

Belasting 2021 besparen 
Tijd om na te gaan of u misschien nog een kleine investering moet doen om zo belasting te besparen. Als u 
investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder voorwaarden recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 
Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in 



 

 

aanmerking komen voor de KIA. De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte van de KIA is 
afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Deze investeringsaftrek past u toe in uw aangifte 
inkomstenbelasting 2021 of aangifte vennootschapsbelasting 2021 en verlaagt uw winst of verhoogt het verlies 
uit uw onderneming. In 2021 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt. 

Geen aftrek mislopen 
Door de staffels in de investeringsaftrek kan het gebeuren dat u deze voor 2021 of net misloopt, of in een lagere 
staffel terechtkomt. Hoe voorkomt u dat? 

Voorbeeld 1 
U schaft in 2021 voor € 2.400 aan bedrijfsmiddelen aan. Uw investeringsaftrek bedraagt € 0 (u komt met uw 
totale investeringsbedrag van € 2.400 niet boven het bedrag van € 2.400). Voor het jaar 2021 loopt u de KIA dus 
mis. 

Voorbeeld 2  
U heeft tot nu toe voor € 2.000 aan investeringen gedaan. Door in 2021 nog een investering van minimaal € 450 
(exclusief btw) te doen, heeft u in 2021 recht op 28% KIA over € 2.450 = € 686. 

Naar voren halen 
Het kan dus interessant zijn om een investering die u voor 2022 in petto heeft, nog in 2021 te doen. Het 
moment van investeren is het moment dat u de verplichting aangaat, zoals het accepteren van een offerte, een 
mondelinge aanvaarding of het ondertekenen van een koopovereenkomst. Dus niet de factuur- of betaaldatum! 
Tip. Betaalt u aan, maar neemt u de investering pas in 2022 in gebruik, dan mag u in 2021 KIA claimen tot het 
bedrag van de aanbetaling. 

Desinvesteringsbijtelling 
Als u investeringen waarvoor u KIA heeft gekregen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de 
investering deed, verkoopt, schenkt, ruilt, verhuurt of naar privé overbrengt (vervreemdt), kan het zijn dat u 
(een deel van) de genoten investeringsaftrek terug moet betalen. U kunt een desinvesteringsbijtelling 
voorkomen door ervoor te zorgen dat u het bedrijfsmiddel niet binnen deze termijn van vijf jaar vervreemdt.  
Zorg ervoor dat uw desinvesteringen in 2021 niet meer dan € 2.400 bedragen, dan geldt er ook geen bijtelling. 

Voorbeeld  
U heeft in juli 2017 een werkbank aangeschaft waarvoor u KIA heeft gehad. De termijn van vijf jaar gaat dan in 
op 1 januari 2017. Verkoopt u het bedrijfsmiddel pas vanaf 1 januari 2022, dan betaalt u geen 
desinvesteringsbijtelling. 

3. Jubelton blijft voorlopig bestaan 

Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen 
woning. Staatssecretaris Vijlbrief heeft nu laten weten dat het aan een volgend kabinet is om hierover te 
beslissen. 
 
Staatssecretaris Vijlbrief heeft vragen beantwoord van de Eerste Kamer over de verruimde schenkingsvrijstelling 
eigen woning, beter bekend als de jubelton. Middels deze regeling kan er kort gezegd eenmalig een bedrag van 
€ 105.302 (2021) onbelast worden geschonken, mits dit wordt gebruikt voor de eigen woning. Het kan dan gaan 
om de aankoop van een eigen woning of het verbouwen hiervan, maar ook om het aflossen van de hypotheek of 
de restschuld van een verkochte eigen woning, de bouwtermijnen van een woning in aanbouw en de afkoop van 
rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning. Een familierelatie tussen de 
schenker en de ontvanger van de schenking is niet vereist, maar zal in de praktijk wel vaak voorkomen. De 
ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Verder mag hij van de schenker slechts 
eenmaal in zijn leven deze jubelton ontvangen. 
 



 

 

Volgens de staatssecretaris was de situatie op de huizenmarkt bij invoering van deze regeling anders dan nu. 
Toen had een substantieel deel van de huishoudens met een eigen woning een hypotheekschuld die hoger was 
dan de waarde van de eigen woning. Het kabinet verwachtte dat de invoering van deze regeling vooral zou 
leiden tot een vermindering van de hypotheekschuld en niet tot hogere huizenprijzen. Er wordt dan ook al een 
tijdje gespeculeerd over het afschaffen van deze regeling. Volgens de staatssecretaris wordt er echter vanwege 
de demissionaire status van het kabinet nu niet besloten over eventuele aanpassing van de jubelton. Het is aan 
een volgend kabinet om hierover te beslissen.  
 
Een nieuw kabinet zal pas in 2022 nieuwe fiscale plannen bekendmaken. Deze zullen waarschijnlijk pas in 2023 
ingaan. De kans is dus groot dat u, indien u dit wenst, ook in 2022 nog gebruik kunt maken van de jubelton. 

4. Btw-aangifte 2021 corrigeren in eerstvolgende aangifte of voor 1 april 2022 

Heeft u in 2021 over een tijdvak onvolledig of onjuist btw-aangifte gedaan, dan kan dat hersteld worden met 
een gecorrigeerde btw-aangifte (suppletie genoemd). Wat is goed om te weten? 

Onvolledige of onjuiste btw-aangifte 
Zodra u constateert dat een btw-aangifte over een tijdvak van de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of 
onvolledig is gedaan, waardoor er te veel of te weinig btw is afgedragen, dient u een suppletieaangifte in te 
dienen (art. 15 Uitv. Besl. OB 1968). U moet dit doen voordat u weet of u redelijkerwijs kon vermoeden dat de 
inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden. Als de fiscus een 
controle heeft aangekondigd, bent u te laat. 

€ 1.000-grens  
Als u in een btw-aangifte te veel of te weinig btw heeft aangegeven en als blijkt dat u over het desbetreffende 
tijdvak € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen, dan hoeft u geen suppletieaangifte te doen. U mag dit dan 
verrekenen in de eerstvolgende aangifte. Dat geldt voor correcties over dit jaar (2021) en ook voor correcties 
over de afgelopen vijf jaar. De fout dient dan te worden verwerkt bij de vraag van de btw-aangifte waar het 
bedrag had moeten worden aangegeven. 

Wanneer suppletieaangifte?  
Heeft u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te weinig of te veel btw aangegeven, dan moet u een suppletieaangifte 
doen zodra dit leidt tot een te betalen of te ontvangen bedrag van meer dan € 1.000 aan btw. Met een 
suppletieaangifte kunt u een btw-aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren of een btw-aangifte over een heel 
kalenderjaar of boekjaar corrigeren. 

Belastingrente en boetes 
Als de suppletie leidt tot een betaling, dan moet u mogelijk belastingrente en een boete betalen. 

Geen belastingrente 
U betaalt geen belastingrente (4%) indien: 
 u het suppletieformulier instuurt binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest 

betalen; of 
 u de te weinig aangegeven btw binnen het jaar corrigeert. 

Voor 1 april 2022 
Als u voor 1 april 2022 de suppletieaangifte over het jaar 2021 indient, dan berekent de Belastingdienst geen 
belastingrente (4%) over de door u nog te betalen btw. 

 

 



 

 

Verzuimboete 
Indien u de suppletieaangifte tijdig indient, kunt u alleen een verzuimboete opgelegd krijgen van 5% van het te 
betalen btw-bedrag wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde btw met een maximum van 
€ 5.514. U bent geen verzuimboete verschuldigd als: 
 het te betalen btw-bedrag volgens de suppletieaangifte € 20.000 of minder is; of/en 
 het te betalen bedrag van de suppletie minder bedraagt  dan 10% van het bedrag van de belasting die over 

het tijdvak/de tijdvakken waarop de suppletie(s) betrekking heeft/hebben eerder per saldo is betaald, dan 
wel terugontvangen. 

Vergrijpboete 
Heeft u te weinig btw aangegeven en dient u geen of te laat een suppletieaangifte in, dan kan de Belastingdienst 
u een aanvullende vergrijpboete opleggen. Deze kan maximaal 100% bedragen van het verschuldigde btw-
bedrag. 

Te veel btw afgedragen?  
Een negatieve suppletieaangifte die u indient na afloop van de bezwaartermijn van zes weken na afloop van het 
tijdvak maar wel binnen vijf jaar, wordt behandeld als een verzoek om ambtshalve teruggave. Hiervoor staat een 
beslistermijn van acht weken. Wijst de inspecteur het verzoek om ambtshalve teruggave af, dan kunt u tegen de 
afwijzing geen beroep bij de bestuursrechter instellen. 

Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


