De veranderingen voor zzp'ers in 2022
Een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor zzp'ers vanaf 1 januari 2022.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag
Als je aan het urencriterium voldoet, heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Dat bedrag mag je aftrekken van je winst uit
onderneming. Hierdoor betaal je minder belasting. Sinds 2020 wordt de hoogte van de zelfstandigenaftrek in stappen beperkt. De
zelfstandigenaftrek komt in 2022 uit op € 6.310. Dat was € 6.670 in 2021.



Wat is het urencriterium?

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
1. Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en). Onderbrak je je werk als ondernemer door je
zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
2. Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1
van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan ben je 'startende ondernemer' en hoef je niet te voldoen aan deze
voorwaarde.

Belastingvoordeel ondernemersaftrek gaat naar maximaal 40%
De ondernemersaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Onder de ondernemersaftrek vallen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek,
de startersaftrek, de meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium.
Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de MKB-vrijstelling. Tot 2020 konden zzp'ers met een hoog inkomen de
ondernemersfaciliteiten aftrekken tegen het hoogste belastingtarief. Dat is veranderd met ingang van 2020. De maximale aftrek
wordt afgetopt. In 2022 is het aftrekpercentage 40%. Dat daalt uiteindelijk naar het laagste belastingtarief. Dan heeft elke zzp'er
evenveel belastingvoordeel bij de ondernemersaftrek.



Wat is de ondernemeraftrek?
Link naar de website van de Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ond

Bijdrage zorgverzekeringswet daalt
Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst
berekent dit bedrag nadat je de aangifte Inkomstenbelasting hebt ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte
van werknemers. Dit tarief daalt met 0,3%-punt, van 5,75% in 2021 naar 5,45% in 2022.

Belastingvoordeel voor pensioen en arbeidsongeschiktheid is maximaal 49,5%
Betaal je een premie voor een lijfrenteverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering of leg je geld in op een bankspaarrekening?
Dan kun je de premie aftrekken tegen maximaal 49,5%.

Btw-identificatienummer
Gebruikmaken van het btw-identificatienummer is sinds 1 januari 2020 verplicht. Heb je je btw-identificatienummer niet meer? Neem
dan contact op met de Belastingdienst.



Lees meer over het btw-identificatienummer
Link naar de website van de Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-betekent-het-nieuwe-btw-id-voor-mij

Tool: 'Wat betekent dit voor mij?'
Wil je weten wat deze wijzigingen betekenen voor jouw portemonnee? Vul dan onze 'Wat betekent dit voor mij?' tool in.

Start de tool

Overige onderwerpen
Aangifte inkomstenbelasting doen als zzp'er
Zzp'er en nabestaandenpensioen
6 tips als je bezig bent met je btw-aangifte
Wat staat er in het Pensioenakkoord 2019
Belastingen voor ZZP'ers

Actueel
Wat betekent de afschaffing van de VAR voor zzp’ers?
Veranderingen rond je energierekening in 2022
Heb ik recht op een aanvullende beurs?
Dit verandert er in 2022 als je woningbezitter bent
De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 komen er aan

