Inkomstenbelasting
•

Het tarief van de inkomstenbelasting:

Schijf 1

2020

2021

37,35%

37,1% (kleine verlaging om
koopkracht te steunen)

Schijf 2 (ongewijzigd

49,5%

49,5% (ongewijzigd)

vanaf € 68.507)
•

Vanaf 2014 is een geleidelijke afbouw ingezet van de mate waarin de fiscus
meebetaalt aan hypotheeklasten. Sinds 2020 gaat de afbouw versneld: met 3% per
jaar in plaats van de aanvankelijke 0,5%; er was even sprake van een extra versnelling
maar die komt gelukkig niet. De verdere afbouw ziet er als volgt uit:

Maximale

2020

2021

2022

2023

46%

43%

40%

37,1%

teruggaaf
woningaftrek
•

De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk verlaagd. De bedoeling is dat de
inkomstenbelasting niet “verstorend werkt” in de concurrentie tussen vaste
werknemers en ZZP ‘ers. De afbouw ziet er als volgt uit (€ 360 per jaar):

Maximale

2020

2021

2022

2023

€ 7.030

€ 6.670

€ 6.310

€ 5.950

zelfstandigenaftrek
Deze afbouw wordt gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting en
een minimale verlaging van de inkomstenbelasting (eerste schijf).
•

Het AB tarief stijgt ook dit jaar. Die stijging was al bekend:
2020

2021

AB tarief

26,25%

26,9%

Dit kan een reden zijn om een voorgenomen dividend nog dit jaar uit te keren. Let
wel: de box 3 heffing is een sterk argument tegen uitkering van dividend. Deze
afweging is maatwerk.
•

De structuur van de box 3 heffing blijft gelijk. Geen grote aanpassing dus als
antwoord op de klacht dat de box 3 heffing en het inkomen uit vermogen niet in
evenwicht zijn. De details zijn als volgt:
2020

2020

2021

Belastingvrij vermogen per

€

€ 50.000. Deze stijging schijnt

persoon

30.846

ervoor te zorgen dat 900.000 van
de 3 miljoen box 3 betalers
voortaan off the hook zijn

Effectief belastingtarief:
1e schijf (2020: tot € 73k / vanaf

0,537%

0,589%

1,257%

1,395%

1,584%

1,764%

2021: tot € 50k belast vermogen)
2e schijf (2020: € 73k€ 1.005k / vanaf 20201: € 50k-€
1.000k belast vermogen)
3e schijf (2020 vanaf
€ 1.005k / vanaf 2021 € 1.000k
belast vermogen

Door de stijging van het forfaitaire rendement en het tarief is een spaar-BV een goed
alternatief zijn voor lager renderende bezittingen.
•

Vanaf € 31.340 vermogen ben je altijd aangifteplichtig. Zo kan de fiscus het vermogen
vastleggen en dat is nodig voor diverse subsidies en toeslagen.

Vennootschapsbelasting
•

Het ‘opstaptarief’ in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15%
en de eerste schijf wordt stapsgewijs verlengd tot € 395.000 in 2022. Dit is bedoeld
als tegemoetkoming aan het MKB. De tarieven worden hieronder weergegeven.

2020

2021

2022

1e schijf

16,5%

15%

15%

1e schijf is

€ 200.000

€ 245.000

€ 395.000

voor winst tot
2e schijf

25% (eerder aangekondigde verlaging gaat niet door)

De hogere tweede tariefschijf kan een reden zijn om je fiscale eenheid te verbreken.
De vergroting van de eerste schijf maakt dat het punt waarop dit nodig is verder weg
komt te liggen.
Vennootschapsbelasting – rente en schulden
•

Bestaande renteaftrekbeperkingen worden aangescherpt.

•

Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een aftrek voor
eigen vermogen. Daarmee wordt het investeren met eigen vermogen aantrekkelijker
gemaakt.

Vennootschapsbelasting – voor verlieslijdende entiteiten
•

Mogelijk komt er vanaf 2022 een beperking van de verrekening dividendbelasting tot
de verschuldigde vennootschapsbelasting. De verrekening kan dan niet meer leiden
tot een teruggaaf. Dit zou een ernstige lastenverzwaring zijn voor pensioen-BV’s: zij
betalen door de tenenkrommende rekenrente van 4% in de ujitkeringsfase
doorgaans geen belasting meer door het verlies dat naar deze periode vooruit is
geschoven, terwijl zij wel pensioenkapitaal moeten beleggen en dus dividendinkomen
hebben.

•

Verliezen boven de € 1 mio worden vanaf 2022 getemporiseerd verrekenbaar.

Werkgevers en corona
•

De diverse corona maatregelen die we al kennen krijgen een wettelijke basis. Denk
aan de coronareserve waarmee corona-verlies wordt verschoven naar 2019,
verhoging van de WKR ruimte naar 3% van de loonsom, vrijstelling voor de TOGS (€
4.000) en subsidie vaste lasten 50.000).

•

De WKR ruimte voor loonsommen boven de € 400.000 wordt in 2021 1,18% (was
1,2%)

•

Er komt een Baangerelateerde Investeringskorting: investeringen die bijdragen aan
werkgelegenheid leveren een korting op de loonheffing op.

Overdrachtsbelasting
•

De overdrachtsbelasting is nu 2% voor woningen en 6% voor overig vastgoed. Dat gaat
2% voor woningen die hoofdverblijf worden (opmaat naar de zelfbewoningsplicht), en
8% voor overig vastgoed.

•

Dit alles met de nodige antimisbruikmaatregelen.

•

En er komt een vrijstelling voor starters op de woningmarkt tot 2026.

NSW
•

De rangschikkingseisen wijzigen per 2021.

•

Er komt een overgangsregel waardoor verlies van de NSW-status door de nieuwe
eisen niet zal leiden tot verschuldigdheid van schenk-, erf- en overdrachtsbelasting als
die een voorwaardelijke vrijstelling is genoten.

