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PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



INLEIDING

Verkiezingen Tweede Kamer: 17 maart 2021

Bouwstenennotitie voor volgend kabinet

Nu geen principiële keuzes/beslissingen

Toch omvangrijk Belastingplan

Belastingplan 2021

Overige fiscale maatregelen

Aanpassing box 3

Differentiatie overdrachtsbelasting

+ 4 andere wetsvoorstellen



PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



INKOMSTENBELASTING (box 1)

Verlaging 1e schijf box 1: 37,1% (2020: 37,35%)

Tweede schijf blijft 49,5%

Verhoging arbeids- en ouderenkorting

Maar doorzetten afbouw fiscaal voordeel 

aftrekposten en rente eigenwoningschuld:

2020: (maximaal) 46%

2021: (maximaal) 43%

2022: (maximaal) 40%

2023: (maximaal) 37,05%



INKOMSTENBELASTING (box 2)

Jarenlang tarief van 25%

Tariefsverhoging per 2020: 26,25%

Verdere verhoging per 2021: 26,9%

Wordt ‘gewoon’ doorgezet ondanks afzien 

verlaging hoge tarief vennootschapsbelasting



INKOMSTENBELASTING (box 3)

Verhoging vrijstelling box 3:

2020: € 30.846

2021: € 50.000

Berekening met fictief rendement blijft

Verhoging tarief van 30% naar 31%

Aanpassing schijven (bij partners dubbel):

Vermogen t/m € 50.000 vrijgesteld

1e schijf: vermogen € 50.000 t/m € 100.000

2e schijf: vermogen € 100.001 t/m € 1.000.000

3e schijf: vermogen boven € 1.000.000



INKOMSTENBELASTING (box 3)

Koppeling heffingvrij vermogen met 

toeslagen wordt losgelaten!

Toekomst box 3:

Heffing over werkelijk rendement?

Vermogens(aanwas)belasting?

Het volgende kabinet is aan zet



PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



INKOMSTENBELASTING (winst)

Snellere versobering zelfstandigenaftrek

Vanaf 2020: afbouw met € 250 p/jr.

Vanaf 2021: afbouw met € 360 p/jr.

Grens: € 3.240 (was: € 5.000)

Investeringsaftrek per onderneming 

toepassen

Vrijstelling TOGS- en TVL-subsidie (ook voor 

vennootschapsbelasting)



PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING

Huidige tarieven 2020:

Winst tot en met € 200.000: 16,5%

Winst boven € 200.000: 25%

Aanpassing tarief 1e schijf: 15%

Tarief 2e schijf blijft 25%

Aanpassing grens 1e schijf:

2021: € 245.000

2022: € 395.000



ACTIE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Extra BV kan maximaal € 24.500 / € 39.500 opleveren

Verbreken fiscale eenheid

Afsplitsen activiteiten naar aparte BV

Optimaliseren prijs onderlinge transacties

Prijs voor tariefsverlaging wordt al sinds 2019 betaald:

Afschrijving panden eigen gebruik

Versobering verliesverrekening 

Verhoging tarief box 2 (2020/2021)

en wordt niet teruggedraaid

Aanpassing tarief innovatiebox: van 7% naar 9%



AANPASSING VERLIESVERREKENING

Tot en met 2018: 1 jaar terug en 9 jaar vooruit

Vanaf 2019: 1 jaar terug en 6 jaar vooruit

Vanaf 2022: 1 jaar terug en onbeperkt vooruit

Maximale verliesverrekening in winstjaar 

wordt € 1.000.000

(+ 50% van het meerdere boven???)



PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING

Tot en met 2019: 1,2% van de loonsom

Vanaf 2020: 

1,7% over loonsom t/m € 400.000

1,2% over loonsom boven € 400.000

Tijdelijke verhoging 2020 i.v.m. coronacrisis:

3% over loonsom t/m € 400.000

1,2% over loonsom boven € 400.000

Vanaf 2021:

1,7% over loonsom t/m € 400.000

1,18% over loonsom boven € 400.000



INVESTERINGSREGELING (BIK)

Baangerelateerde Investeringskorting per 2021

Tijdelijke maatregel i.v.m. coronacrisis

Daarna permanente inzet voor loonkosten

Korting op afdracht loonheffing

Hoogte korting is percentage van gedane 

investeringen

Nadere informatie ontbreekt nog, maar 

budgettair belang is € 2mld.



BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK
Sinds 2017 standaard bijtelling van 22%

Oudere auto’s houden standaard 25%

Enige korting nog voor nulemissieauto’s

2020: 14% → bijtelling 8% (max. € 45.000)

2021: 10% → bijtelling 12% (max. € 40.000)

Sinds 2019 ‘Tesla-taks’: korting afgetopt (‘cap’)

Geen aftopping voor waterstofauto

Waarschijnlijk ook niet voor zonnecelauto

Nieuwe auto houdt bijtelling 60 maanden



OVERIG LOONBELASTING

Ook vrijstelling in werkkostenregeling voor 

studiekosten ex-werknemer

Aanpassing overgangsrecht levensloop: fictieve 

afrekening per 01-11-2021 i.p.v. 31-12-2021



PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



TARIEF OVERDRACHTSBELASTING

Huidige tarieven in 2020:

Woningen en aanhorigheden: 2% 

Niet-woningen: 6%

Tarieven vanaf 2021

Woningen (hoofdverblijf) voor starters t/m 34 jaar: 0%

Woningen (hoofdverblijf) voor niet-starters: 2%

Woningen (niet-hoofdverblijf): 8%

Niet-woningen: 8%



TARIEF OVERDRACHTSBELASTING

Definitie starter: voldoen aan leeftijdsgrens en nog 

niet eerder vrijstelling gebruikt

Eerder woningbezit geen probleem

Toepassen per verkrijger

Schriftelijke verklaring voor gepland gebruik als

hoofdverblijf + nog niet eerdere toepassing

Voor aanhorigheden alleen bij gelijktijdige

verkrijging met woning



PROGRAMMA

Inleiding & Overzicht

Inkomstenbelasting (algemeen)

Inkomstenbelasting (winst uit onderneming)

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Overdrachtsbelasting

Overige onderwerpen

Afsluiting



DIVERSE MILIEUMAATREGELEN

Tarief energiebelasting openbare laadpalen

Subsidies duurzame energie

Enz.



WETSVOORSTEL EXCESSIEF LENEN



EXCESSIEF LENEN

Definitieve wetsvoorstel nog deze maand

Inwerkingtreding 2023, effectief 31-12-2023

Schulden boven € 500.000 voor DGA en partner 
samen zijn fictief inkomen box 2.

Geldt ook voor (klein)kinderen en (groot)ouders →
‘eigen’ grens € 500.000 maar wel inkomen bij DGA

Kwalificerende eigenwoningschulden tellen niet 
mee, ALLE andere schulden wel (vanaf 2023 
afgesloten eigenwoningschulden alleen 
uitgezonderd na vestiging hypotheek)



EXCESSIEF LENEN

Belast in inkomstenbelasting (26,9%)

Geen voorheffing dividendbelasting

Schuld blijft gewoon bestaan, ook fiscaal

Geen escape mogelijk o.g.v. zakelijkheid, 

dekking, etc.



EXCESSIEF LENEN

Voorbeeld: DGA heeft eind 2023 volgende 

schulden aan eigen BV:

€ 400.000 i.v.m. eigen woning

€ 300.000 i.v.m. vakantiewoning buitenland

€ 350.000 rekening-courantschuld

Heffing 2023: (300.000 + 350.000 -/- 500.000) x 

26,9% = €  40.350

Grens vanaf 2024: €  650.000 (i.p.v. € 500.000)



EXCESSIEF LENEN

Voor eind 2023 schuldpositie afbouwen, door:

Overdracht vermogen aan BV. Let op bij 

overdracht vastgoed: overdrachtsbelasting

Externe herfinanciering (bank, broer/zus)

Dividend uitkeren



UBO-REGISTER



UBO-REGISTER

Alle in Nederland opgerichte entiteiten

Buitenlandse entiteiten dus niet (in NL)

Ultimate Beneficial Owner: belang en/of stemrecht 
van 25% of meer

Openbaar register tegen geringe betaling

Register vanaf 27-09-2020 operationeel

Verplichte registratie binnen 18 maanden, naar de 
situatie vanaf moment inschrijven

Maximale boete bij niet-registratie: € 20.750



UBO-REGISTER

Door combinatie met jaarrekeningen kan link 

tussen personen en vermogen worden gelegd.

UBO-registratie voorkomen: schier onmogelijk

Anonimiseren vermogen: het kost moeite maar 

een rookgordijn is wel mogelijk

Historie echter niet weg te poetsen

Actie binnen kalenderjaar bij grote 

vermogenssprong, bijvoorbeeld na verkoop 

onderneming





VRAGEN



Sebastian van Wijk

06-20795142

svanwijk@schipperaccountants.nl

linkedin.com/sebastianvanwijk



DISCLAIMER

Deze presentatie bevat algemene informatie en dient niet te worden gezien als een 
advies voor concrete situaties. De informatie, tekst, afbeeldingen in deze presentatie en 
de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet en andere toepasselijke 
wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden 
verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schipper 
Accountants BV.

Schipper Accountants BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en 
actualiteit van de gegevens in deze presentatie. Onjuistheden en onvolledigheden 
kunnen echter voorkomen. Schipper Accountants BV aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de in deze presentatie 
aangeboden informatie. Schipper Accountants BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid 
voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, 
adviezen of ideeën verstrekt in deze presentatie. Schipper Accountants BV is uiteraard 
graag bereid u nader een concreet advies te vertrekken. Alle rechten voorbehouden.

SEPTEMBER 2020


