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Moerdijk, 30 december 2020 

 

 

Betreft: wetswijzigingen voor het jaar 2021 

 

Geachte relatie, 

 

Traditiegetrouw willen wij u ook dit jaar weer informeren over de diverse wetswijzigingen en andere 

wetenswaardigheden.  

 

1. Vrijstelling schenkbelasting 

 

Aan kinderen en kleinkinderen mag belastingvrij worden geschonken. 

De vrijstellingen zijn voor 2021 verhoogd en bedragen: 

 

relatie  

kind € 6.604 

kind van 18 tot en met 39 jaar (éénmalig)  € 26.881 

kind van 18 tot en met 39 jaar (éénmalig) indien schenking wordt aangewend 

voor dure studie 

 

€ 55.996 

verkrijger van 18 t/m 39 jaar voor woning € 105.302 

kleinkind of derden € 3.244 

 

2. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 

 

Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren en waar mogelijk investeringen 

naar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK in 

werking. Bedrijven met personeel kunnen voor investeringen een afdrachtvermindering op hun 

loonheffing toepassen. Deze afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 

per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze 

afdrachtvermindering is van toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en 

ten minste € 20.000 per aanvraag.  

 

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de verplichtingen ter zake van de aanschaf 

zijn aangegaan na 1 oktober 2020, de laatste betaling voor de investering in 2021 of 2022 volledig 

zijn gedaan en het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik is 

genomen. De BIK geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (geen 2e hands). 

 

Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, kan de BIK alleen worden toegepast 

door bedrijven met personeel, de zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige. Een BIK-inhoudingsplichtige 

kan met ingang van 1 september 2021 een BIK-verklaring aanvragen bij de RVO. Op basis van deze 

verklaring kan de BIK-inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen. 

 

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat pas later in. De 

Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de 

mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met 

terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 

Indien die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar 

wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%. 
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3. Activeringscodes Vooraf Ingevulde Aangiftes (VIA) 

 

U krijgt binnenkort van de Belastingdienst een brief met de activeringscode voor de Vooraf Ingevulde 

Aangifte voor de aangifte Inkomstenbelasting 2020. Wij verzoeken u deze brief voor de in de brief 

vermelde uiterlijke activeringsdatum aan ons door te sturen / mailen, zodat wij gebruik kunnen maken 

van deze gegevens. 

 

4. Belasting over het privé vermogen (box 3) 

 

Over het privé vermogen wordt vanaf 2001 een fictief rendement berekend van 4%.  

Tegenwoordig is de rente op spaarrekeningen minder dan 1%. Deze heffing wordt in de praktijk als 

zeer oneerlijk gezien. Vanaf 1 januari 2017 kwam de Belastingdienst deels tegemoet aan deze 

discussie. Het vermogen werd in 3 schijven verdeeld en in iedere schijf gold een ander fictief 

rendement. Vanaf 2021 geldt er een heffingsvrij vermogen per belastingplichtige van € 50.000 (was in 

2020 € 30.846). In 2021 gelden de volgende fictieve rendementen: 

 
grondslag sparen en beleggen (per belastingplichtige) 

na vrijstelling  

fictief 

rendement 

2021 

tot en met € 50.000 1,90% 

van € 50.000 tot en met € 950.000 4,50% 

vanaf € 950.000 5,69% 

 

Het belastingtarief in box 3 gaat omhoog naar 31% (was 30%). 

 

5. Werkkostenregeling 

 

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht.  

Binnen deze regeling kunt u in 2020 maximaal 3,0% van uw totale fiscale loon (tot € 400.000) 

besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw 

werknemers. Boven de loonsom van € 400.000 bedraagt het percentage 1,2%. Over het bedrag boven 

de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. 

In de aangifte loonheffingen over de maand januari 2021 zal de overschrijding van de vrije ruimte 

over 2020 moeten worden aangegeven. 

 

De vrije ruimte bedraagt in 2021 1,7% over de eerste € 400.000. Voor het bedrag boven de € 400.000 

geldt een percentage van 1,18%. 

 

6. Schulden directeur-grootaandeelhouders aan eigen B.V. 

 

Per 31 december 2023 worden hoge schulden die directeur- grootaandeelhouders hebben aan hun 

eigen B.V. aangepakt en belast in box 2. Het gaat hierbij om schulden die hoger zijn dan € 500.000. 

Schulden die betrekking hebben op financiering van de eigen woning worden hierbij niet 

meegenomen. Vanaf 1-1-2023 is bij deze leningen verplicht dat bij nieuwe eigen woningschulden 

hypothecaire zekerheid wordt verstrekt. 

 

Bij een schuld van € 750.000 moet er over € 250.000 inkomstenbelasting worden betaald =  

26,9% van € 250.000 = € 67.250. 
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7. Vennootschapsbelasting / box 2 

 

In 2021 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting in de 1e schijf verlaagd van 16,5% naar 15%. 

De eerste schijf gaat tot een winst van € 245.000 (was € 200.000). Het hoge tarief van de 

vennootschapsbelasting blijft 25% (vanaf € 245.000). De eerste schijf wordt in 2022 verder verlengd 

naar € 395.000 

 

Het tarief van box 2 van de Inkomstenbelasting gaat in 2021 naar 26,9% (was 26,25%). In box 2 

worden o.a. dividenduitkeringen uit de eigen BV belast. Het wordt dus duurder om dividend uit te 

keren. 

 

Daarnaast gaat de regeling van de verliesverrekening veranderen. Op dit moment kunnen verliezen tot 

en met 2018 worden verrekend met winsten van de volgende 9 jaar. Verliezen van 2019 t/m 2021 

kunnen met winsten van de volgende 6 jaar verrekend worden.  

Dit gaat veranderen: verliezen die op 1 januari 2022 nog openstaan (verliezen van 2013 t/m 2021), 

kunnen onbeperkt in de toekomst worden verrekend. 

 

8. Overdrachtsbelasting 

 

Bij de koop van onroerende zaken (gebouwen en grond) dient overdrachtsbelasting betaald te worden. 

Het huidige tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt 2% en voor niet-woningen 6%. 

 

Vanaf 2021 vervalt het verschil tussen woningen en niet-woningen en bedraagt de 

overdrachtsbelasting 8%. 

 

Er komt echter een (gedeeltelijke) vrijstelling voor kopers van woningen waarin men zelf in gaat 

wonen: 

• Kopers die jonger zijn dan 35 jaar betalen bij de aankoop van een eigen woning eenmalig geen 

overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt als aanvullende voorwaarde dat de woning niet 

duurder mag zijn dan € 400.000. Deze vrijstelling is eenmalig en geldt ook voor kopers die in 

2021 verhuizen naar een andere eigen woning en op dat moment jonger zijn dan 35 jaar. 

Als een stel gezamenlijk een huis koopt, dan wordt er gekeken naar de leeftijd per koper. Het kan  

dus zijn dat de man (> 35 jaar) overdrachtsbelasting moet betalen en de vrouw (< 35 jaar) niet. 

• Kopers van 35 jaar of ouder betalen bij de aankoop van een eigen woning 2% 

overdrachtsbelasting. 

 

Over de aankoop van beleggingspanden, vakantiewoningen en zakelijke panden dient vanaf 2021 8% 

overdrachtsbelasting betaald te worden. 

 

9. Negatieve rente bankrekeningen 

 

De afgelopen jaren wordt er nauwelijks rente vergoed over de tegoeden op bankrekeningen. De 

banken gaan nu zelfs rentekosten rekenen over banktegoeden (negatieve rente). 

 

De Rabobank en ING Bank rekenen rentekosten over banksaldo’s boven de € 250.000. Hierbij wordt 

gekeken naar het saldo per bankrekening. Het kan dus voordelig zijn om het geld over verschillende 

bankrekeningen te spreiden. De negatieve rente geldt dus per rekening. 

 

ABN-AMRO Bank telt alle bankrekeningen bij elkaar op en rekent rentekosten als dit totale saldo 

boven de € 500.000 uitkomt. De negatieve rente geldt dus per klant. 
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10. Bewaarplicht administratie 

 

De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers is zeven jaar. Dat 

betekent dat u aan het einde van dit jaar uw administratie over 2013 en voorgaande jaren (grotendeels) 

kunt vernietigen. De bewaarplicht van zeven jaar geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, 

de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de 

loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. 

 

De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de btw-herzieningstermijn voor 

onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan niet vrijgestelde) btw-

ondernemer blijft daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers of de inhoud daarvan − betreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende 

zaken zijn onderworpen – gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin de btw-ondernemer het 

goed is gaan gebruiken (= de herzieningstermijn) 

 

11. UBO registratie 

 

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de 

mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV 

of personen die meer dan 25% economisch belang hebben in een VOF of maatschap. Een organisatie 

kan 1 of meer UBO's hebben. 

 

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor 

witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de 

touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-

economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door 

de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet. 

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In 

Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK. 

 

Vanaf 27 september 2020 kunnen organisaties UBO’s inschrijven. Dat kan via de website van de 

Kamer van Koophandel (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/). De volgende 

organisaties zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven: BV, VOF, maatschap, vereniging, stichting 

en CV’s. De volgende organisaties zijn vrijgesteld: eenmanszaak en VVE. 

 

Organisaties moeten voor 28 maart 2022 hun UBO’s hebben geregistreerd bij de KvK. De UBO moet 

zelf de registratie doen bij de KvK via zijn Digi-D en een bankbetaling van € 0,01 van zijn privé 

bankrekening. 

 

Zorg dat u in 2021 de UBO registratie regelt bij de KvK. 

 

12. Laatste Corona nieuws 

 

Met de laatste verscherping van de lock-down zijn ook een aantal regelingen aangepast: 

 

NOW-regeling 

De NOW-regeling 3.2 staat open voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. Dit was in 

eerste instantie opgehoogd naar 30%.  De overige voorwaarden blijven van toepassing. 

 

 

 

 

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/
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TVL-regeling 

De TVL-regeling 2.2 (1e kwartaal 2021) staat open voor alle bedrijven met een omzetdaling van 

minstens 30%. Dit was in eerste instantie alleen voor bedrijven met een bepaalde inschrijving bij de 

KvK. De overige voorwaarden blijven van toepassing. 

 

Daarnaast komt er een vergoeding voor de voorraad van winkels. De detailhandel die vanwege de 

strenge lockdown verplicht gesloten is, wordt juist in deze decemberperiode hard geraakt. De voorraad 

die deze winkeliers nu vanwege de feestdagen hebben, zal bij heropening minder waard zijn of 

helemaal niet meer verkocht kunnen worden. Deze winkeliers krijgen daarom eenmalig “de opslag 

voorraad gesloten detailhandel”. Deze opslag is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt 

minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%) met een maximum van  

€ 20.160. Deze opslag komt bovenop de TVL 2.1. Deze  voorraadvergoeding wordt naar verwachting 

vanaf de tweede helft van januari 2021 uitbetaald.  

Als de omzetdaling in het 4e kwartaal 2020 lager is dan 30%, dan heeft men geen recht op deze 

voorraadvergoeding! 

 

Uitstel belastingbetaling 

De uitstel van belastingbetaling is verlengd tot 1 april 2021 (was 31 december 2020). 

 

 

Ons inziens zijn bovenstaande punten de belangrijkste wijzigingen voor 2021.  

 

Mocht u nader geïnformeerd willen worden over één of meerdere van bovenstaande of andere 

onderwerpen, neem dan contact met ons op. 

 

 

Tenslotte rest ons nog u een gezond en voorspoedig 2021 toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Mark Huysmans   Anton Goorden 

 

Accountantskantoor 

Goorden & Huysmans 

Moerdijk 

 


