
Belastingplan 2021: executive summary

Bedrijven Werknemers en zelfstandigen

Woningen (overdrachtsbelasting)

Voertuigen

Sparen en beleggen

Vrijstelling voor starters woningmarkt
Nu: Bij de aankoop van een woning betaal je 2% overdrachts-

belasting over de koopprijs (of hogere waarde).

2021: Een natuurlijke persoon van 18-34 jaar die niet eerder gebruik 

heeft gemaakt van deze vrijstelling, hoeft geen 

overdrachtsbelasting te betalen voor de woning waar hij zelf gaat 

wonen. Hiermee worden ook starters die al een huis gekocht 

hebben, gefaciliteerd in het doorverhuizen om zo ruimte te maken 

voor de (vooralsnog) ‘huislozen’.

Bonuspakket voor de zorg 
Nu: -
Nieuwe regeling: Zorgprofessionals krijgen dit jaar een bonus van 

€1.000 netto. Dit is ingegeven door de coronacrisis. Het was lastig dit 

in de WKR (voor niet-werknemers) geen invloed te laten hebben op 

premies en inkomensafhankelijke regelingen als bijv. toeslagen, dus 

nu komt er een wetswijziging die dit mogelijk moet maken.

Verhoging heffingsvrij vermogen Box 3 en tariefsverhoging
Nu: Het heffingsvrij vermogen bedraagt €30.846, en het tarief is 30%.

2021: Een vermogen tot €50.000 is vanaf 2021 vrijgesteld van Box-3 

heffing (€100.000 met fiscaal partner). Wel gaat het tarief omhoog 

naar 31%. Netto-voordeel voor iemand met een privé vermogen 

van precies €50.000 is dan €103.

Verlaging basistarief inkomstenbelasting
Nu: Het basistarief is 37,35%. 

Zo: Het basistarief (over inkomen tot €68.507) wordt 37,10% per 2021, 

en in jaarlijkse stappen uiteindelijk 37,03% per 2024.  

Verhoging tarief innovatiebox
Nu: Het is eigenlijk een grondslagversmalling, maar we hebben het 

over het tarief: nu 7% voor innovatie-gerelateerde winst.

2021: Dit ‘tarief’ wordt 9%. Dit komt voort uit de EU-breed gedragen 

consensus over een ‘reële’ heffing van minimaal 9%.

Verlaging laagste vpb-tarief en schijfverlenging
Nu: Het lage vpb-tarief is 16,5% over de eerste €200K.

Zo: Vanaf 2021 wordt dit 15% over de eerste €245K, en per 2022 over 

de eerste €395K.

Take-away: Het wordt nu nóg interessanter om de groepswinst over 

meerdere entiteiten te verdelen om zo maximaal gebruik te maken 

van de lage-tariefschijf. Wacht nog maar even met die fiscale 

eenheid! En denk bijv. aan management fees voor jouw 

management company, en dan specifiek de hoogte van de bonus.

Verhoging tarief voor beleggers en rechtspersonen
Nu: Kopers (ook beleggers) betalen nu 2% overdrachtsbelasting 

voor woningen, en 6% voor niet-woningen.

2021: Beleggers en rechtspersonen gaan 8% overdrachtsbelasting 

betalen.

Wijziging algemene verliesverrekening vpb 
Nu: Bedrijven kunnen verliezen verrekenen met de winst uit het 

voorgaande jaar of winsten uit de zes jaren daaropvolgende jaren, 

zonder beperking in de omvang.

2021: Geen temporele beperking, maar de omvang van de 

jaarlijkse verliesverrekening wordt beperkt tot €1.000.000, verliezen 

daarboven worden voor 50% van de winst verrekend.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Nu: Investeringen worden geactiveerd en over de levensduur 

afgeschreven. We kennen al de KIA, MIA, VAMIL, en EIA, daarmee 

kun je met name direct (een deel van) de aanschafprijs in 

mindering brengen op de belastbare winst.

Zo: Bedrijven mogen een percentage van gedane investeringen in 

mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premies. 

Arbeid wordt dus goedkoper door te investeren. Details volgen nog.

Afdrachtsvermindering (om)scholingskosten 
Nu: Werkgevers kunnen gebruik maken van een 

afdrachtsvermindering voor (om)scholingskosten voor werknemers.

2021: De werkgever hoeft geen loonbelasting te betalen over 

betaalde scholingskosten voor ex-werknemers. Dit is ingegeven door 

de coronacrisis, om de groeiende werkloosheid tegen te gaan.

CO2-heffing voor de industrie
Nu: -
2021: Er komt een CO2-heffing voor de industrie. Bedrijven gaan 

daardoor meer belasting betalen over het teveel aan uitstoot, 

vergelijkbaar met de huidige EU ETS (handel in emissierechten). 

Aanpak info-kapstructuren
Nu: Nederland past neerwaartse winstcorrecties (en dus opwaartse 

informeel-kapitaalcorrecties) toe, ongeacht of in het buitenland 

winstbelasting wordt geheven over de corresponderende boeking. 

2022: De kosten kunnen niet meer worden afgetrokken in Nederland 

als er in het andere land (deels) geen winstbelasting wordt geheven 

over de corresponderende opwaartse winstcorrectie. 
Korting op bijtelling zonnecelauto’s 
Nu: We kennen een bijtelling van 22%, waarbij groen rijden wordt 

gestimuleerd door een bijtellingskorting van 14% tot een 

cataloguswaarde van €45K. Over die ‘cap’ wordt dus slechts 8% bij 

het inkomen opgeteld. Het was al bekend dat deze stimulans 

jaarlijks afbouwt naar uiteindelijk 0% korting per 2026, en de cap 

naar €40K. Op emissievrije waterstofauto’s is die cap niet van 

toepassing.

2021: De regeling voor emissievrije waterstofauto’s wordt uitgebreid 

naar zonnecelauto’s, mits die zonnepanelen minstens 1 kilowattpiek 

aan vermogen hebben.

CO2- grenzen autobelasting 
Nu: De CO2-uitstoot van personenauto’s is deels bepalend voor de 

bpm, waarbij 95 g/km de maximale norm is.

2021: De grenzen van de autobelasting worden aangescherpt om 

milieuvriendelijker rijden te stimuleren: een staffel waarbij de uitstoot 

(schijven lopen van 0, 86, 111, 155, 172 g/km) kan oplopen tot 

maximaal €432 per g/km boven 172 g/km. Per schijf wordt dit 

bedrag ongeveer vertweevoudigd.

Verlaging zelfstandigenaftrek
Nu: De zelfstandigenaftrek is €7.030.

Zo: Vanaf 2021 is de zelfstandigenaftrek €6.670, en deze wordt in 

jaarlijkse stappen afgebouwd naar €3.240 per 2036. Het doel 

hiervan is om het verschil in belastingdruk tussen werknemers en 

ondernemers te verkleinen.

Verhoging arbeids- en algemene heffingskorting
Nu: Pas vanaf 2022 zou de arbeidskorting verhoogd worden met ca. 

€73, deze bedraagt nu maximaal 16,78% van het arbeidsinkomen. 

De algemene heffingskorting bedraagt nu maximaal €2.711.

2021: De verhoging van de arbeidskorting gaat een jaar eerder in. In 

combinatie met de verlaging van het basistarief wordt het 

aantrekkelijker om te werken (bezien vanuit een uitkeringssituatie).

Beperking vrijstelling positieve resultaten op 10a-lening
Nu: Positieve resultaten (zb. valutaresultaten) op een 10a-lening 

kunnen het totale saldo aan niet-aftrekbare 10a-rente verminderen 

en zijn bij een positief saldo vrijgesteld.

2021: Per 10a-schuld bekijken of het saldo positief is, en zo ja, dan 

wordt dat saldo in de heffing betrokken. 

Take-away: Los nog vóór 2021 je 10a-schuld af als je daarmee een 

positief valutaresultaat kunt behalen.


