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Deze publicatie is mede tot stand gekomen in samenwerking met:

© Techniek Nederland, december 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film, 
 elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techniek Nederland.

De inhoud van deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het risico van 
 onduidelijkheden of onjuistheden niet geheel worden vermeden. Techniek Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit 
voor zowel de schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens, als schade die zou kunnen ontstaan als 
gevolg van onvolledigheden, onjuistheden of onvolkomenheden in deze publicatie.
Mocht u suggesties willen doen voor verbetering en aanvulling, dan zijn die uiteraard welkom.  
Mail ze naar:  info@technieknederland.nl.

Fiscale wijzigingen 2021
Voor 2021 staan er weer veel fiscale wijzigingen op stapel. Sommige wijzigingen waren al 
 bekend, zoals het tarief van de innovatiebox, sommige wijzigingen zijn naar voren gehaald zoals 
de verhoging van de arbeidskorting en van sommige wijzigingen hadden we begin van dit jaar 
nog nooit gehoord zoals de fiscale coronareserve of Baangerelateerde investeringskorting.  
De meeste wijzigingen zijn met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid definitief te 
noemen. Echter, de definitieve besluitvorming in de Eerste Kamer vindt pas plaats in de  laatste 
week voor de kerst. Daarom hebben we ervoor gekozen om u toch al te informeren over de 
 aanstaande wijzigingen, zodat u daar rekening mee kunt houden.  
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1. Vennootschapsbelasting
1.1 Verlaging tarieven

Wederom is de belofte van enige jaren geleden over de verlaging van het tarief in de tweede 
schijf ingetrokken. Het tarief in de eerste schijf (het lage tarief) wordt wel volgens plan verlaagd. 
Daarnaast is de eerste schijf verlengd naar € 245.000,- in 2021 en € 395.000,- in 2022. Dat 
betekent dat uiteindelijk ieder bedrijf, zowel met lagere als met hogere winsten, voordeel heeft 
van de tariefsaanpassingen.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van de tarieven en schijven vanaf 2020:

Belast bedrag (winst) 2020 2021 2022

€ 0,- tot € 200.000,- 16,5% 15% 15%

Van € 200.000,- tot € 245.000,- 25% 15% 15%

Van € 245.000,- tot € 395.000,- 25% 25% 15%

Vanaf € 395.000,- 25% 25% 25%

Voorbeeld:
Loodgietersbedrijf De lekkende dakgoot BV maakt in 2021 een winst van € 345.000,-.
Dan is hij aan vennootschapsbelasting € 75.500,- schuldig:

Belast bedrag (winst) Winst Tarief Vpb Te betalen belasting

€ 0,- tot € 245.000,- € 245.000,- 15% € 36.750,-

Vanaf € 245.000,- € 100.000,- 25% € 25.000,-

Totaal € 345.000,- € 61.750,-

1.2 Fiscale coronareserve

Dit is een tegemoetkoming voor de winst over 2019! Zonder speciale regeling kunt u een 
verlies over 2020 pas verrekenen met 2019 nadat u over 2020 aangifte heeft gedaan en over 
2019 door de belastingdienst al een definitieve aanslag is opgelegd. Dat betekent een uitstel 
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in de tijd tot minimaal ergens halverwege het jaar 2021 of zelfs nog later. Deze vertraging kan 
 leiden tot liquiditeitsproblemen. U mag daarom het verwachte verlies over 2020, voor zover 
dat verband houdt met de coronacrisis, al over de winst van 2019 aftrekken in de vorm van een 
zogenoemde coronareserve. De coronareserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. De 
fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij. 

1.3 Innovatiebox 
Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 7 procent naar 9 procent. Deze 
wijziging was vorig jaar al aangekondigd en nu dus daadwerkelijk ingevoerd in 2021. Helaas 
wordt het daardoor minder aantrekkelijk te innoveren.

Tip: 
In 2019 was het tarief in de eerste schijf nog 19 procent. Als u de reserve nog kunt vormen in 2019 
bespaart u daarmee dus 19 procent. De vrijval in 2020 is in de eerste schijf echter belast tegen 
16,5 procent. Door gebruik te maken van de coronareserve kan alsnog maximaal 2,5 procent over 
€ 200.000,- worden bespaard. Indien mogelijk blijft het dus verstandig om winstneming uit te stellen. 
Benut daartoe in ieder geval de mogelijkheden die de coronamaatregelen bieden.
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2. Inkomstenbelasting
2.1 Verlaging tarieven
Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 37,35 procent naar 37,10 procent. De tarieven 
voor AOW-ers worden verlaagd van 19,45 procent naar 19,20 procent in de eerste schijf en 
van 37,35 procent naar 37,10 procent in de tweede schijf. Het hoge belastingtarief, vanaf een 
 inkomen van € 68.508 blijft 49,50 procent.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2021 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2021 (%)

1e schijf - 68.508 37,10

2e schijf 68.508 - 49,50

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2021 voor mensen AOW-gerechtigden

Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2021 (%)

1e schijf - 34.712 19,20

2e schijf 34.712 68.508 37,10

3e schijf 68.508 - 49,50

2.2 Heffingskortingen

De arbeidskorting zou in 2022 verhoogd worden, maar deze verhoging wordt al in 2021 doorge-
voerd. De korting wordt in 2021: € 3.837,-.

Ook enkele andere heffingskortingen worden enigszins aangepast, maar deze zijn zeer beperkt.

2.3 Zelfstandigenaftrek

In eerdere belastingplannen was al aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek voor ondernemers 
afgebouwd zou gaan worden. Deze afbouw wordt versneld: de zelfstandigenaftrek wordt van 
€ 7.030,- nu met € 360,- per jaar verlaagd in plaats van met € 250,- per jaar. Met ingang van 
2028 is de afbouw € 390,- per jaar (in plaats van € 280,-) en in de jaren daarna € 110,- totdat 
de aftrek nog € 3.240,- bedraagt in 2036.

2.4 Elektrische auto met zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2021 geldt een bijtellingspercentage van 12 procent tot een bedrag van € 40.000,-. 
Over het deel van de cataloguswaarde dat daar boven uitkomt, rekent de Belastingdienst het 
reguliere bijtellingspercentage van 22 procent. Voor auto’s op waterstof geldt deze beperking niet. 
Nieuw in 2021 is dat deze beperking ook niet geldt voor zonnecelauto’s. Plug-in hybride en gewone 
hybride auto’s vallen sinds enkele jaren onder het normale bijtellingstarief van 22 procent.
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Hieronder staan de percentages en maximale catalogusprijs waarvoor deze percentages gelden.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Volledig elektrisch 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%

Maximale catalogusprijs (€) 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

Het bijtellingspercentage wordt bepaald bij de eerste ingebruikname van de auto. Dat is de dag 
waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Dit percentage staat voor 
een periode van 60 maanden vast. Gebruikers- en eigenaarswisselingen spelen géén rol. Na 
deze periode vallen deze auto’s onder het reguliere bijtellingspercentage. Voor auto’s van voor 
2017 geldt na die 5 jaar een bijtelling van 25 procent en voor auto’s van daarna 22 procent. 

2.5 Vermogensbelasting (Box 3)

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 50.000,- per persoon. Voor  belastingplichtigen 
met een fiscale partner is dan ook € 100.000,- vrij van heffing. De manier van belastingbereke-
ning blijft hetzelfde, zij het dat de schijven en het percentage enigszins worden aangepast. 
De berekening van het forfaitaire rendement verandert zoals opgenomen in onderstaand 
 schema en de inkomstenbelasting daarover wordt verhoogd van 30 procent in 2020 naar 
31 procent in 2021.
De laatste kolom van onderstaand schema bevat de daadwerkelijke belastingheffing in een 
percentage van het vermogen.

Van het gedeelte van 
uw vermogen dat meer 
is dan

Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement
Is de inkomstenbelasting 
als % van het box 3- 
vermogen

€ 0  
(partners: € 0)

€ 50.000  
(partners: € 100.000) 0% 0%

€ 50.000  
(partners: € 100.000)

€ 100.000  
(partners: € 200.000)

67% x 0,03% + 33% x 
5,69% = 1,8978% 0,59%

€ 100.000  
(partners: € 200.000)

€ 1.000.000  
(partners: € 2.000.000)

21% x 0,03% + 79% x 
5,69% = 4,5014% 1,40%

€ 1.000.000 
(partners: € 2.000.000) - 0% x 0,03% + 100% x 

5,69% = 5,69% 1,76%

Bron: https://financialfocus.abnamro.nl/actueel/zo-ziet-de-belastingheffing-in-box-3-eruit-in-2021/ 

Covid-gerelateerd:
Er zijn bijzonder veel fiscale regelingen in het kader van de coronacrisis. Voor zover hier van belang is 
duidelijk dat er een winstvrijstelling ingevoerd gaat worden voor de Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren (TOGS) en de daarop volgende Regeling Subsidie vaste lasten MKB COVID-19. Dat 
betekent concreet dat deze vergoedingen niet tot de winst behoren voor de heffing van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting.
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3. Loonbelasting
3.1 Scholingskosten

De gerichte vrijstelling voor scholingskosten in de loonbelasting gaat ook voor vergoedingen en 
verstrekkingen ten behoeve van scholing van oud-werknemers gelden. De verruiming ziet met 
name op het volgen van een opleiding of studie met het oog op verwerven van inkomen en niet 
op onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking. Daarmee 
komen dergelijke kosten voor werknemers van wie afscheid is of wordt genomen onder deze 
vrijstelling. Eveneens geldt dit als vergoedingen voor scholingskosten onderdeel zijn van een 
sociaal plan. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat bedrijven werknemers de mogelijkheid kunnen 
bieden om te scholen naar sectoren waar een tekort aan personeel is, bijvoorbeeld de techniek.

3.2 Vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR) 

De vrije ruimte is in het kader van de coronamaatregelen voor 2020 verruimd van 1,7 procent tot 
3 procent over de eerste € 400.000,- van de loonsom, de eerste schijf. Dit betreft een tijdelijke 
verruiming.
De vrije ruimte in de tweede schijf (boven een loonsom van € 400.000,-) wordt met ingang van 
2021 verlaagd van 1,2 procent naar 1,18 procent. Dit is géén tijdelijke maatregel helaas.

3.3 Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stelt voor om bedrijven te stimuleren om te investeren. Hiervoor is de Baangerela-
teerde investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. Als deze tijdelijke regeling (ook in het 
kader van de coronacrisis) doorgang vindt, dan krijgen werkgevers/ondernemers een nieuwe 
investeringskorting. Deze korting komt bovenop de reeds bestaande Kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek (KIA) en de EIA, MIA of VAMIL.
Als u een investering doet, dan krijgt u een korting, die u kunt verrekenen via de loonheffing. Bij 
investeringen tot 5 miljoen euro bedraagt de korting 3,9 procent van het investeringsbedrag. Bij 
investeringen boven 5 miljoen euro bedraagt de korting 1,8 procent van het investeringsbedrag.
De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder-gebruikte bedrijfsmiddelen en heeft een 
looptijd van 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022.

Corona, thuiswerken en reiskostenvergoeding
Door de coronacrisis is thuiswerken voor veel werknemers normaal geworden. Als werkgever bent u 
verplicht de werknemer te faciliteren. U moet dus zorgen voor een goede werkplek. De werkgever is 
echter niet verplicht om een thuiswerkvergoeding te betalen, maar er zijn wel (fiscaal aantrekkelijke) 
opties. Let wel deze opties zijn tijdelijk van aard en gelden uitsluitend voor 2020!
De eerste betreft de verhoging van de WKR (zie hiervoor beschreven). Daarmee heeft de werkgever 
een bedrag van € 5.200,- (1,3 procent extra over € 400.000,-) extra ter beschikking om de kosten te 
vergoeden die de werknemer thuis maakt voor bijvoorbeeld verwarming, stroom, water en koffie.
De tweede optie, de (onbelaste) doorbetaling van reiskosten zal naar verwachting per 1 januari 2021 
worden afgeschaft. Op dit moment is echter nog niet geheel duidelijk welke alternatieven gaan komen 
bij thuiswerken na 1 januari 2021. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.
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4. Overdrachtsbelasting
Om de drempel voor starters tot de woningmarkt te verlagen wordt er géén overdrachtsbelas-
ting geheven. Dit geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar en de vrijstelling is éénmalig. De vrijstel-
ling geldt voor overdrachten van de woning vanaf 1 januari 2021. De datum van tekenen van de 
koopovereenkomst (in de volksmond “de voorlopige koopakte”) is niet van belang: het moment 
van overdracht bij de notaris is bepalend. 

Kopers kunnen slechts één keer een beroep doen op de vrijstelling, maar het hoeft niet hun 
eerste koopwoning te zijn.

Kopers ouder dan 35 jaar betalen voor een woning die bestemd is voor eigen gebruik 2 procent.
Voor bedrijfspanden en woningen die niet bestemd zijn voor eigen gebruik, wordt de over-
drachtsbelasting verhoogd van 6 procent naar 8 procent. 

Tip: 
indien mogelijk is het dus verstandig om in overleg met de verkoper de afspraak bij de notaris pas te 
maken na 1 januari 2021.
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