Hoofdlijnen Belastingplan 2021
Het is weer Prinsjesdag
geweest. Het kabinet heeft
het Belastingplan met de
fiscale maatregelen voor
2021 bij de Tweede Kamer
ingediend. Hier treft u een
overzicht aan van de
(aankondiging van)
maatregelen.

1. Vennootschapsbelasting
▪

Het hoge Vpb-tarief blijft 25%
en het lage Vpb-tarief wordt
per 2021 verlaagd van 16,5%
naar 15%.

▪

Het lage Vpb-tarief geldt per
2021 over de eerste
€ 245.000 en vanaf 2022 over
de eerste € 395.000.

▪

▪

▪

▪

Kijk voor meer
informatie over
het Belastingplan
2021 op
www.meijburg.nl

▪

Per 2021 wordt het effectieve
tarief van de innovatiebox
verhoogd van 7% naar 9%.
Wettelijke vastlegging (en
verduidelijking) van de
mogelijkheid ten laste van de
winst over 2019 onder
voorwaarden een fiscale
coronareserve te vormen.
Per 2021 invoering
kwantitatieve, territoriale en
temporele beperking van de
liquidatie- en
stakingsverliesregeling.
De specifieke
renteaftrekbeperking van art.
10a Wet Vpb kan vanaf
boekjaar 2021 niet langer
leiden tot een vrijstelling voor
negatieve rente en/of
valutawinsten.
Verduidelijking mogelijke
samenloop hybridemismatchmaatregelen en bepaalde
renteaftrekbeperkingen.

▪

▪

▪

Per 1 januari 2022
(aankondiging): in tijd
onbeperkte voorwaartse
verliesverrekening, onder
gelijktijdige beperking jaarlijkse
verliesverrekening tot 50% van
de belastbare winst (eerste € 1
miljoen belastbare winst
volledig verrekenbaar).
Per 1 januari 2022
(aankondiging): arm’slengthbeginsel niet toepassen
indien dit leidt tot een
verlaging van de winst, voor
zover het andere land de
corresponderende correctie
niet in de heffing betrekt.
In deze kabinetsperiode komt
geen besluit meer over nieuwe
groepsregeling in de
vennootschapsbelasting.

▪

▪

▪

▪

Aanpassing berekeningswijze
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

▪

▪

De tegemoetkomingen uit de
coronamaatregelen TOGS en
TVL worden vrijgesteld.

3. Inkomstenbelasting
▪

Het basistarief in box 1
(inclusief premies
volksverzekeringen) wordt per
2021 verlaagd van 37,35%
naar 37,1%.

De arbeidskorting wordt per
2021 verhoogd naar het niveau
dat oorspronkelijk voor 2022
was gepland.
Aanpassing box 3 per 2021:
heffingsvrije vermogen naar €
50.000 (partners
€ 100.000), tarief van 30%
naar 31%, aanpassing forfaitair
rendement en nieuwe
schijfgrenzen.

4. Loonheffingen

2. Inkomsten- en
vennootschapsbelasting
▪

De zelfstandigenaftrek wordt
in 2021 verlaagd van € 7.030
naar € 6.670; de verdere
verlaging zal doorgaan totdat
deze in 2036 uitkomt op
€ 3.240 (oorspronkelijk € 5.000
in 2028).

▪

Per 2021 verhoging eerste
schijf van de S&Oafdrachtvermindering van 32%
naar 40%, starterstarief van
40% naar 50%.
Invoering baangerelateerde
investeringskorting (BIK) per 1
januari 2021 (aankondiging):
ondernemers mogen een
bepaald percentage van hun
investeringen in mindering
brengen op de loonheffing.
Aanpassing overgangsrecht
levensloopregeling: fictief
genietingsmoment op
1 november 2021, instelling
wordt inhoudingsplichtig.

Werkkostenregeling
▪

Wettelijke vastlegging van de
verruiming van de vrije ruimte
2020 naar 3% voor loonsom
tot € 400.000.

▪

Vrije ruimte per 2021 verlaagd
van 1,2% naar 1,18% voor
loonsom vanaf € 400.000.

▪

Verruiming gerichte vrijstelling
scholingskosten; openstelling
voor ex-werknemers.

Bijtelling privégebruik auto van de
zaak
▪

Bijtellingspercentage
elektrische auto’s van 8% naar
12%, tot maximum
catalogusprijs € 40.000 (2021).

▪

Bijtellingspercentage
waterstofauto’s en elektrische
auto’s met geïntegreerde
zonnepanelen wordt 12%.

Eindheffing zorgbonus
▪

Zorgbonus en werkgever:
aanwijzing vrije ruimte
werkkostenregeling en
compensatie eventuele 80%
eindheffing.

▪

Zorgbonus zonder werkgever:
eindheffing 75% via
zorginstelling met
compensatie van de
eindheffing.
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Hoofdlijnen Belastingplan 2021 (vervolg)
Het is weer
Prinsjesdag geweest.
Het kabinet heeft het
Belastingplan met de
fiscale maatregelen
voor 2021 bij de
Tweede Kamer
ingediend. Hier treft u
een overzicht aan van
de (aankondiging van)
maatregelen.

5. Overdrachtsbelasting
▪

Algemene tarief gaat per
2021 naar 8%.

▪

2%-tarief per 2021 beperkt
tot woningen die als
hoofdverblijf gaan dienen.

▪

Tijdelijke vrijstelling voor
verkrijging woning door
kwalificerende starters (20212025).

8. ‘Nieuwe’ onderzoeken
▪

Mogelijkheid regelgeving per
2022 die voorziet in
uitwisseling met het
buitenland voor Nederlandse
tussenhoudsters zonder
substance (doorstroom van
dividenden)

▪

Budgettair neutrale invoering
vermogensaftrek, inclusief
verdere aanscherping
earningsstrippingmaatregel
(Vpb)

▪

Nader
onderzoek/internationale
consensus nodig voor
overige maatregelen
Adviescommissie
belastingheffing van
multinationals

6. Belastingen op
milieugrondslag
▪

Introductie CO₂-heffing
industrie per 2021: teveel
CO₂-uitstoot belast (start met
€ 30 per ton). Vrijgestelde
uitstoot wordt geleidelijk
afgebouwd.

▪

Postcoderoosregeling wordt
per 2021 vervangen door
subsidieregeling.

▪

Verlenging t/m 2022 van
verlaagd tarief voor openbare
laadpalen.

▪

Introductie per 2021 van
verlaagd tarief voor
walstroom.

7. Varia Belastingplan
▪

Kijk voor meer
informatie over het
Belastingplan 2021
op www.meijburg.nl

Voorheffingen (dividend- en
kansspelbelasting) kunnen
per 2022 niet meer tot
teruggave vennootschapsbelasting leiden.
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