Gelukkig (fiscaal)
nieuwjaar!?
De start van het nieuwe jaar is altijd een speciaal moment, ook Fiscale wijzigingen 2023 – 2025 (Regeerakkoord)
fiscaal gezien. 1 januari is de peildatum voor de bepaling van • Het wetsvoorstel excessief lenen (waarmee men beoogt leninde box 3 heffing in de inkomstenbelasting en ieder jaar opnieuw
gen van een vennootschap aan haar directeur-grootaandeeltreden een groot aantal nieuwe fiscale regels dan in werking.
houder en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen)
wordt aangepast, waarbij de drempel stijgt van € 500.000 naar
In deze bijdrage benoemen we de belangrijkste wijzigingen voor
€ 700.000;
2022, maar gaan ook alvast in op fiscale jaarwisselingen die ons
de komende jaren te wachten staan. Dit op basis van de plannen • De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) in de erf- en schenkdie medio december bekend zijn gemaakt in het regeerakkoord
belasting en de inkomstenbelasting zullen (naar aanleiding van
Rutte IV.
een evaluatie die in 2022 wordt afgerond) mogelijk worden aangepast;
Fiscale wijzigingen 2022 (Belastingplan)
• Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting is verhoogd van • De box 3 heffing zal gefaseerd worden aangepast, waarbij:
25% naar 25,8%. Hierdoor betalen bedrijven vanaf 2022 meer
• In 2023: de leegwaarderatio worden afgeschaft i.c.m.
belasting over hun winst als deze hoger is dan € 395.000. Voor
verhoging van de vrijstelling naar ca. € 80.000;
winsten onder dat bedrag bedraag het tarief 15% (deze schijf• In 2025: een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel
grens lag in 2021 nog op € 245.000).
rendement worden ingevoerd, waarbij inkomsten uit
vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement.
• De earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting
is strenger geworden. Deze maatregel beperkt de rente die een • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per
bedrijf mag aftrekken van de te betalen winstbelasting, wanneer
2024 geschrapt;
het saldo aan renten (het verschil tussen rentelasten en rentebaten bij geldleningen) meer is dan 20% (was in 2021 30%) van • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen
de winst of meer dan € 1 miljoen.
van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf
langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd
• De percentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de
van 8% naar 9%;
regeling op grond waarvan bedrijven een percentage van de
milieuvriendelijke investeringskosten extra mogen aftrekken • De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023
van de fiscale winst, zijn verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar
afgeschaft;
27%, 36% en 45%.
• Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding
verhoogd;

• De verhuurderheffing wordt afgeschaft;
• Het budget van de Energie-investeringsaftrek wordt per 1
januari 2023 met € 50 miljoen structureel verhoogd;
• Het budget van de MIA wordt per 1 januari 2025 met € 30
miljoen structureel verhoogd.
Voor de volledigheid merken wij op dat voornoemde punten uit
het regeerakkoord slechts voorgenomen plannen op hoofdlijnen
betreffen en de komende jaren derhalve nog kunnen wijzigen. Of
het voor u de komende jaren een gelukkig fiscaal (nieuw)jaar wordt,
is dus nog even afwachten.

Heeft u vragen naar aanleiding van voorgaande? Neem dan contact
op met belastingadviseur Ivo Nooijen via ivo.nooijen@hlb-wvdb.nl of
+31 (0)88 - 194 8126.
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Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonwil huurder
Het is een doorn in het oog van vele
verhuurders: huurder betaalt de huur niet
en gaat failliet of wordt zonder vereffening
ontbonden. Verhuurder blijft dan achter met een
oninbare huurvordering. In bijzondere gevallen
zijn de bestuurders van een huurder
aansprakelijk voor de schade die een
verhuurder lijdt doordat huurder haar
betalingsverplichtingen niet nakomt. Zo ook in
de volgende kwestie.

Verhuurder is eigenaar van een horecapand en
verhuurt dat pand sinds medio 2017 aan huurder.
Al snel ontstaat er een huurachterstand, waarna
verhuurder in 2018 een kort geding procedure
start. Op 11 juni 2018 vindt op de rechtbank de
mondelinge behandeling plaats en ‘op de gang’
treffen partijen een schikking.
De huurachterstand wordt vastgesteld op circa
€ 20.000,- en partijen spreken af dat die
huurachterstand uiterlijk op 6 juli 2018 wordt
voldaan. Op 19 juni 2018, dus slechts 8 dagen na
het sluiten van de schikking, verneemt
verhuurder dat huurder niet van plan is zich te
houden aan de schikking. Verhuurder laat
vervolgens aan huurder weten dat als zij niet van
plan is zich daaraan te houden, verhuurder de
bestuurders aansprakelijk houdt, omdat de
schikking kennelijk is aangegaan met het
voornemen om de afspraken niet na te komen.

UITGANGSPUNT
Partijen zijn het erover eens dat huurder het
bedrag van ruim € 20.000,- dient te betalen aan
verhuurder. Huurder gaat ervan uit dat zij die
huurachterstand binnen een korte termijn in één
keer kan inlossen, omdat de TT Assen voor de
deur staat. Zij verwacht tijdens de festiviteiten
namelijk een omzet te genereren van € 50.000,en een winst van € 20.000,-. Met die gedachte in
het achterhoofd is de schikking getroffen.
Van een derde hoorde verhuurder dat huurder na
afloop van de TT Assen met de noorderzon wil
vertrekken. Verhuurder meent dat als zij haar
vordering niet voldaan krijgt, dat er dan sprake
zal zijn van betalingsonwil, omdat volgens de
eigen verklaringen van huurder er voldoende
geld zou binnenkomen tijdens de dagen rondom
de TT Assen.
Uitgangspunt is dat huurder zelf de
huurachterstand dient in te lossen en dat de
bestuurders dat niet hoeven te doen. Alleen
onder bijzondere omstandigheden is er ruimte
voor aansprakelijkheid van de bestuurders,
waarmee de rekening bij de bestuurders wordt
gelegd. Daarvan kan sprake zijn als de
bestuurders zich ten opzichte van verhuurder in
de gegeven omstandigheden zodanig
onzorgvuldig hebben gehandeld dat hen daarvan
persoonlijk een ernstig verwijt kan worden
gemaakt.

BETALINGSONMACHT

gaat het gerechtshof ervan uit dat er geen sprake
is van betalingsonmacht, maar van
De bestuurders van huurder menen dat zij niet
betalingsonwil. Tegen deze achtergrond zijn de
gehouden zijn de huurachterstand te voldoen. Er bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt te
zou namelijk geen sprake zijn van betalingsonwil, maken, waardoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
maar van betalingsonmacht.
voor het betalen van de huurachterstand.
In het kader van de schikking heeft huurder
inderdaad gezegd dat tijdens de festiviteiten
SLOTSOM
rondom de TT Assen een omzet van circa
€ 50.000,- wordt gedraaid en een winst van
Het is van belang om goed met elkaar in gesprek
circa € 20.000,- wordt behaald. Tegen die
te blijven en te denken in oplossingen als het
achtergrond hebben partijen hun handtekening
financieel wat minder gaat. Het is evenwel
onder de schikking gezet. Echter, tijdens de
belangrijk om geen gouden bergen te beloven die
bedoelde dagen is er slechts een geringe omzet
er toch niet komen, want dan wordt het risico van
gerealiseerd en is er geen eurocent winst
bestuurdersaansprakelijkheid gelopen.
gemaakt, aldus huurder.
Verhuurder vindt dat huurder zijn stellingen dient
te onderbouwen, in die zin dat zij moet aantonen
dat er inderdaad geen winst is gemaakt.
Het gerechtshof is het daarmee eens, want
zonder financiële onderbouwing is die stelling
niet te volgen. Huurder heeft immers eerder
verklaard dat er voldoende geld zou
binnenstromen. De bestuurders van huurder
hebben - zelfs in hoger beroep – nagelaten de
financiële gegevens te tonen.

Op de hoogte blijven van de laatste juridische
ontwikkelingen? Volg de blogs op onze site of
op LinkedIn.
Van Iersel Luchtman is actief in diverse branches. Een
aantal van onze specialisten hebben zich verenigd in:

gaming

huisvesting

finance

recycling

zorg

bouw

BETALINGSONWIL
Aangezien huurder geen inzicht heeft gegeven in
de financiën, terwijl zij eerder heeft verklaard dat
de TT Assen voor de nodige winst zou zorgen,
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