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Het pakket Belastingplan 2021 staat in het teken van het stimuleren van de 

economische groei in deze coronacrisis. Hiervoor zijn dan ook extra maatregelen 

opgenomen. Dat wil niet zeggen dat er niet vooruit wordt gekeken. Het kabinet 

geeft aan dat het juist in een crisis belangrijk is de blik op de toekomst vast te 

houden. Daarom zijn in het Belastingplan 2021 maatregelen voor nu én voor later 

opgenomen. Wij benoemen hier de voor u meest relevante maatregelen. 

 

Wijzigingen voor ondernemers 
 
Zelfstandigenaftrek 
Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van  
€ 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om 
de zelfstandigenaftrek aanvullend met € 110 per jaar te verlagen. Dat betekent dat vanaf          
1 januari 2021 de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd met € 360 per jaar en per 1 januari 2028 
met € 390. In de jaren daarna daalt de zelfstandigenaftrek met € 110 tot € 3.240 in 2036. 
 
Invoeren tijdelijke investeringskorting 
Er komt een nieuwe tijdelijke investeringskorting, de Baangerelateerde InvesteringsKorting 
(BIK). Deze tijdelijke regeling (voor twee jaar) zorgt ervoor dat ondernemers blijven investeren 
in bijvoorbeeld nieuwe machines. Een percentage van de gedane investeringen kan dan in 
mindering worden gebracht op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. 
Details van de regeling worden verder uitgewerkt. Voor de aanvraag en uitvoering van de BIK 
werken de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Belastingdienst samen. 
 
Vrijstelling TOGS en TVL 
Eerder is aangekondigd dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 
(TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden vrijgesteld van belastingheffing. 
Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de 
winst behoren. Dat wordt nu wettelijk vastgelegd. 
 
 
Wijzigingen in de vennootschapsbelasting 
 
Tarieven vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage vennootschapsbelastingtarief is van 
toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd over de winst boven de 
eerste tariefschijf. Per 1 januari 2021 zou het hoge vennootschapsbelastingtarief dalen van  
25 naar 21,7%. Dit gaat niet door. Het lage vennootschapsbelastingtarief daalt wel van 16,5 
naar 15%. De eerste tariefschijf wordt in 2021 verlengd tot € 245.000 en tot € 395.000 in 
2022. 
 



 

Effectief tarief innovatiebox 
Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet aangekondigd het effectieve tarief van de innovatiebox 
met ingang van 2021 te verhogen van 7 naar 9%.  
 
Invoeren van een fiscale coronareserve 
Per 1 januari 2021 is het wettelijk vastgelegd dat een onderneming voor de 
vennootschapsbelasting onder voorwaarden met de coronareserve een coronagerelateerd 
verlies uit 2020 versneld kan verrekenen met de winst uit 2019. De fiscale coronareserve heeft 
als doel om de liquiditeitspositie van belastingplichtigen vervroegd te verbeteren. Door het 
vormen van een fiscale coronareserve kan een belastingplichtige op een vroeger moment een 
liquiditeitsvoordeel behalen ten opzichte van reguliere verliesverrekening. 
 
Onbeperkt voorwaartse verliesverrekening 
Per 1 januari 2022 zal  de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting 
onbeperkt  worden. Er geldt echter wel een grens tot € 1 miljoen van de winst. Boven die  
€ 1 miljoen zijn de verliezen slechts te verrekenen met 50% van de winst die uitgaat boven de 
eerste € 1 miljoen. 
 
 
Maatregelen voor werkgevers 
 
Verhoging vrije ruimte tijdelijk 
In het Belastingplan 2021 is vastgelegd dat de verhoogde vrije ruimte naar 3% over de eerste  
€ 400.000 van de loonsom van de werkgever alleen voor 2020 geldt. 
 
Verlaging vrije ruimte bij loonsom vanaf € 400.000 
Vanaf 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte bij een loonsom vanaf € 400.000 verlaagd van 1,2% 
naar 1,18%. 
 
 

Wijzigingen inkomstenbelasting 
 
Aanpassing Box 3 
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingsvrije 
vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke 
heffingsvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De veronderstelde verdeling van 
het vermogen tussen spaargeld en beleggingen verschilt per vermogensschijf. Naarmate het 
vermogen hoger is, neemt het aandeel van de beleggingen toe. De schijfgrenzen worden 
gewijzigd. De tweede schijf begint bij een vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij een 
vermogen van € 1.000.000. Ter compensatie wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 
30 naar 31%. 

De verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 werkt niet door naar de vermogenstoetsen 
voor inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen en naar eigen bijdragen in het 
zorgdomein op basis van het vermogen. Het betreft de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kind-
gebonden budget en de eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg. Om deze 
doorwerking te voorkomen wordt voorgesteld om de vermogenstoets voortaan te baseren op de 
rendementsgrondslag in box 3. 



  

 

 
 
Overige maatregelen 
 
Wijziging in de overdrachtsbelasting 
Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de 
overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een 
eenmalige vrijstelling voor de verkrijging van een woning door een meerderjarige die jonger is 
dan 35 jaar. Het kabinet wil de positie van starters op de woningmarkt verbeteren ten opzichte 
van beleggers. Daartoe wordt voorgesteld dat de vrijstelling en het verlaagde tarief van 2% 
voor woningen worden gekoppeld aan een hoofdverblijfcriterium. Het aankopen van een 
woning die niet bestemd is voor eigen gebruik wordt daardoor minder aantrekkelijk, ook al 
omdat het tarief voor dergelijke verkrijgingen omhoog gaat naar 8%. Dat tarief geldt ook voor 
de aankoop van woningen door rechtspersonen en voor de aankoop van niet-woningen, zoals 
bedrijfspanden. 
Bij verkrijging door meerdere verkrijgers wordt de toepasselijkheid van de vrijstelling bepaald 
voor iedere verkrijger afzonderlijk. Wie voor 1 januari 2021 een woning heeft gekocht, kan de 
vrijstelling toepassen voor de aankoop van een volgende woning als hij op dat moment aan de 
overige voorwaarden voldoet. 

Voor de toepassing van het 2%-tarief of de startersvrijstelling moet de verkrijger schriftelijk 
verklaren dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. 
 
Bijtelling elektrische auto met zonnepanelen 
Voor elektrische auto’s geldt een korting op de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. Deze 
korting bedraagt 14% in 2020, 10% in 2021, 6% in 2022 tot en met 2024 en 5% in 2025. Met 
ingang van 1 januari 2026 vervalt de korting op de bijtelling. De korting geldt voor een deel van 
de catalogusprijs. Dit deel bedraagt € 45.000 in 2020 en € 40.000 in 2021 en volgende jaren. 
Voor emissievrije auto’s met een waterstofmotor geldt de korting op de bijtelling voor de gehele 
catalogusprijs. Met ingang van 1 januari 2021 geldt dat ook voor zonnecelauto’s. 

 
 
Vragen? Wij helpen u graag!  
 
Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon of Jeroen Lakerveld ( +31 6 52 84 10 49) of 
Steven Karskens (+ 31 6 46 26 15 64). 

 
 

 
 
 
 

Deze nieuwsbrief is bedoeld als een eerste oriëntatie op de betreffende onderwerpen. Ofschoon zij steeds met zorg zal zijn 

samengesteld leent zij zich niet voor adequate oriëntatie of advies in een concrete situatie. In deze zin dragen wij geen 

verantwoordelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid. Voor nadere informatie staan wij uiteraard graag tot uw beschikking. 

 

 


