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Welkom

● Wordt dit webinar live bekeken, dan komt u in 

aanmerking voor 1 PE-punt

● Met de knop ‘[Stel een vraag]’ kunt u direct uw vragen stellen

● Voor overige vragen kunt u terecht bij uw PwC-adviseur 

of vul het formulier in op pwc.nl

● Webcast en presentatie worden achteraf beschikbaar gesteld

● Evaluatieformulier achteraf

http://pwc.nl
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Agenda

1. Belastingheffing van ondernemingen -

in internationaal perspectief

2. Belastingheffing van individuen

3. Algemene reflectie op het Regeerakkoord

4. Klimaat en energie

5. Fondsen

6. Financierbaarheid van ambities
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Belastingheffing ondernemingen 

Regeerakkoord 2021-2025:

● Invoering CFC maatregelen Commissie Ter Haar 

● Invoering OESO Pijler II (zie ook hierna)

● Overige maatregelen grondslagverbreding

● Lage Vpb-tarief / 

schijflengte Vpb Schijf (2022) Tarief (2022)

Tot en met 395.000 euro 15%

Vanaf 395.000 euro 25,8%
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Belastingheffing ondernemingen 

Ontwikkelingen OECD/EU:

● OECD: Pijler 1 en Pijler 2

● EU Concept-Richtlijn Pijler 2

● EU Voorstel / Concept-Richtlijn Own Resources

● EU Concept-Richtlijn ATAD 3
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Poll

Vindt u het redelijk om naast een 

vermogensinkomstenbelasting (box 3) ook 

een vermogensbelasting in te voeren?

A) Ja

B) Nee

C) Alleen als eenmalige crisisheffing
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● Bedrijfsopvolging
Verbetering bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en tegengaan 

oneigenlijk gebruik

● Excessief lenen
Verhoging leningsgrens van 500.000 naar 700.000 euro

● Hypotheekrenteaftrek
Voortzetting ingezette afbouw

● Jubelton
Reductie verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning 

per 2023 en einde per 2024

Belastingheffing van individuen
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Belastingheffing van individuen: box 3

● Kerst-arrest: HR 24 december 2021

● Massaal bezwaar 2017 t/m 2020 

toegekend

● Grote openstaande vragen:
○ Hoe wordt werkelijk rendement berekend?

○ Alleen rechtsherstel als bezwaar is gemaakt?

● Herziening box 3
○ Heffing over werkelijk rendement per 2025?

○ PwC-onderzoek: datapunten grotendeels 

beschikbaar
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Poll - Antwoord

Vindt u het redelijk om naast een 

vermogensinkomstenbelasting (box 3) ook 

een vermogensbelasting in te voeren?

A) Ja

B) Nee

C) Alleen als eenmalige crisisheffing
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Introductie ESG-animatie (Green Taxes)

Op de PwC landingspagina 

‘Managing tax and energy 

transition’ vind je meer 

ESG-animaties.

1. Carbon pricing

2. Value chain

3. Hydrogen

4. Mobility

5. Future of Work

http://www.youtube.com/watch?v=-KdEUInXJKY
https://www.pwc.nl/en/services/tax/managing-tax-and-energy-transition.html
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Klimaat en energie
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Fondsen
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Financierbaarheid van ambities
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Drie inzichten om mee te nemen

Bij grote maatschappelijke vraagstukken zullen 

publieke en private partijen moeten samenwerken.

Zoek de synergie tussen de doelstellingen 

van jouw onderneming en die van het fonds

Maak een bewuste (politieke) keuze waar 

de rekening moet komen te liggen.



22 maart 2022 | 18PwC | Regeerakkoord

Ter afsluiting

● Vragen? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur 

of laat het weten bij de evaluatie.

● Bekijk deze webcast of presentatie in een later stadium

● Blijf op de hoogte: meld u aan voor onze 

PwC Belastingnieuws-mailing op pwc.nl

● Kijk op pwc.nl/evenementen voor de overige onderwerpen van 

‘State of Tax, Legal People’

● Wilt u het evaluatieformulier invullen?

https://www.pwc.nl/en/evenementen/webcast-series-state-of-tax.html
https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/tax/belastingnieuws/aanmeldformulier-belastingnieuws.html
https://www.pwc.nl/en/evenementen/webcast-series-state-of-tax.html
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Contact

Mariska van der Maas

Winstbelastingen

T: +31 6 24221029

E: mariska.van.der.maas@pwc.com

Pjotr Anthoni

ESG/belastingheffing individuen

T: +31 6 10917345

E: pjotr.anthoni@pwc.com

Michel van Dun

Internationale belastingheffing

T: +31 6 10421199

E: michel.van.dun@pwc.com

Denise Kors

ESG

T: +31 6 13444655

E: denise.k.kors@pwc.com

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist

T: +31 6 22483293

E: jan.willem.velthuijsen@pwc.com

Selwyn Moons

Public Sector

T: +31 88 792 7107
E: selwyn.moons@pwc.com
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