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Speciale editie

Voor je ligt de Miljoenennota Special. We mogen wel zeggen, dat 

het dit jaar een speciale editie is, want een aantal maatregelen 

of wijzigingen in het belastingplan hebben we al voor je van een 

advies voorzien. Zo weet je direct, wat de wijziging of maatregel 

voor jou als ondernemer betekent. 

Wat mag je in deze editie verwachten? 

Via het omvangrijke steun- en herstelpakket gerelateerd aan de 

coronacrisis probeert het kabinet zo veel mogelijk te voorkomen, 

dat mensen hun inkomen en baan verliezen.  En op basis van het 

Belastingplan 2021 is er goed nieuws te melden voor met name 

het MKB. Wij hebben geprobeerd de maatregelen en wijzigingen 

zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. 

Heb je na het lezen van deze special nog vragen, of kunnen wij 

je ergens mee helpen? Neem dan contact op met één van onze 

adviseurs.

Wij wensen je veel leesplezier!

De redactie
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Ondernemers 
vennootschapsbelasting

TARIEF 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Het hoge tarief voor de 

winstbelasting gaat – zoals eerder 

aangekondigd – niet omlaag van 

25% naar 21,7%. De aangekondigde 

verlaging van het lage tarief van 

16,5% naar 15% gaat wel door. Dit 

lage tarief was van toepassing op 

winsten tot en met EUR 200.000. Dit 

wordt verhoogd naar winsten tot en 

met € 245.000 in 2021 en vanaf 2022 

voor winsten tot en met € 395.000.

  A D V I E S

Tariefaanpassingen 

vennootschapsbelasting 

Doordat het bedrag waarop het 

lage tarief van 15% van toepassing 

is, wordt verhoogd van € 200.000 

naar uiteindelijk € 395.000 en dat 

het verschil tussen het hoge en het 

lage tarief groeit, wordt de keuze 

tussen wel of geen fiscale eenheid 

voor de vennootschapsbelasting 

nog belangrijker. Was het voorheen 

mogelijk al voordelig om geen fiscale 

eenheid te vormen bij winsten boven 

de € 200.000; nu verschuift deze grens 

in 2021 naar € 245.000 en in 2022 naar 

winsten boven de € 395.000.

Het mogelijke voordeel van het niet 

aangaan of verbreken van een fiscale 

eenheid wordt bij winsten boven 

€ 395.000, aanzienlijk groter. Was 

dat voordeel tot en met 2018 nog 

€ 10.000. Straks kan dat oplopen tot 

€ 39.500 per jaar! Reden genoeg om 

serieus te overwegen om een reeds 

gevormde fiscale eenheid alsnog 

te verbreken om zo twee keer te 

profiteren van het lage tarief  

van 15%.
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VERHOGING EFFECTIEVE TARIEF 

INNOVATIEBOX

Om innovatie te stimuleren is 

de winst die met kwalificerende 

immateriële vaste activa gemaakt 

wordt, tegen een lager tarief belast. 

Dit lagere tarief was 7% en wordt 

met ingang van 1 januari 2021 

verhoogd naar 9%.

AANSCHERPING 

LIQUIDATIEVERLIESREGELING

Het kabinet heeft aangekondigd 

de aftrekmogelijkheid voor 

buitenlandse verliezen te beperken. 

Er worden vanaf 1 januari 2021 extra 

voorwaarden gesteld. Dit betreft een 

kwantitatieve, een territoriale en een 

temporele voorwaarde.

De temporele voorwaarde is dat 

de vereffening van de deelneming 

uiterlijk moet zijn voltooid in 

het derde kalenderjaar na het 

kalenderjaar dat de onderneming 

is gestaakt of het besluit daartoe 

is genomen. Deze voorwaarde 

geldt in alle gevallen. Wel is er een 

overgangstermijn opgenomen voor 

situaties waarin de onderneming op 

1 januari 2021 al is gestaakt. In deze 

situatie moet de vereffening uiterlijk 

op 31 december 2023 zijn voltooid. 

Ook is er een tegenbewijsregeling 

opgenomen voor gevallen dat het 

langer duren van de vereffening 

niet gericht is op het uitstellen 

of ontgaan van de heffing van 

vennootschapsbelasting.

Voor zover het liquidatieverlies 

meer bedraagt dan € 5 miljoen 

moet ook voldaan worden aan de 

kwantitatieve en de territoriale 

voorwaarde. Dit betekent dat:

 De deelneming moet gevestigd 

zijn in de EU, EER of een staat 

waarmee de EU een specifieke 

associatieovereenkomst heeft 

gesloten (territoriale voorwaarde); 

en

 Er moet een belang in de 

deelneming worden gehouden 

dat een zodanige invloed op 

de besluiten van dat lichaam 

kan worden uitgeoefend dat de 

activiteiten van dat lichaam kunnen 

worden bepaald. Hier wordt in ieder 

geval aan voldaan als meer dan 

50% van de statutaire stemrechten 

worden gehouden (kwantitatieve 

voorwaarde).

Soortgelijke voorwaarden gaan 

gelden voor verliezen die worden 

veroorzaak door de staking van een 

buitenlandse vaste inrichting.

  A D V I E S

Aanscherping liquidatieverliesregeling 

Door gebruik te maken van de 

liquidatieverliesregeling is het 

voor veel multinationals mogelijk 

om geen of slechts zeer beperkt 

vennootschapsbelasting in Nederland 

te betalen. Dit kunnen ze door op 

het juiste moment deelnemingen 

met verliesgevende activiteiten 

te liquideren. De aanscherping 

van de regeling wil dit fenomeen 

aanpakken. Voor het MKB is het 

prettig dat de franchise op € 5 miljoen 

is vastgesteld, waardoor in de meeste 

gevallen niet aan de kwantitatieve 

en de territoriale voorwaarde hoeft 

worden voldaan.

Waar moet je nu op letten? Enerzijds 

goed plannen van een staking van 

de onderneming en anderzijds vaart 

maken met de vereffening. Een proces 

van liquidatie kan zomaar meerdere 

jaren in beslag nemen, dus het is zaak 

om er tijdig mee te beginnen.

Voor liquidaties met een verlies van 

meer dan € 5 miljoen die niet aan 

de kwantitatieve en de territoriale 

voorwaarde voldoen, is het de moeite 

waard om te proberen de liquidatie 

naar voren te halen om nog dit jaar 

de vereffening af te ronden.

Robert HoningRobert Honing
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VERDUIDELIJKEN SAMENLOOP ATAD2 EN 

EARNINGSSTRIPPINGMAATREGEL

Met ingang van 1 januari 2020 is de tweede 

Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) 

ingevoerd in de vennootschapsbelasting. Aan de 

hand van deze regels worden op verschillende 

manieren hybride mismatches bestreden. 

Dit betreft situaties waar door verschillende 

behandelingen in twee of meer landen, dezelfde 

kosten meerdere keren worden afgetrokken of 

inkomsten buiten de heffing blijven.

Het kan voorkomen dat in het andere land het 

inkomen in een later jaar alsnog belast is. Als deze 

situatie zich voordoet is de betaling in Nederland in 

beginsel in dat latere jaar alsnog aftrekbaar.

Op basis van de earningsstrippingmaatregel mag 

rente slechts worden afgetrokken tot maximaal 

30% van de winst of, als dit minder is, € 1 miljoen.

De latere terugname van de aftrekbeperking op 

basis van ATAD2, telde niet mee als rente voor de 

beperking van de earningsstrippingmaatregel. 

Deze terugname gaat vanaf 2021 wel meetellen om 

te bepalen hoeveel rente aftrekbaar is.

AFSCHAFFING VRIJSTELLING VOOR NEGATIEVE INTEREST 

EN VALUTAWINSTEN

Rentekosten en valutaresultaten in verband met schulden aan 

verbonden vennootschappen zijn in beginsel niet aftrekbaar als 

deze verband houden met bepaalde rechtshandelingen, zoals 

kapitaalstortingen, aankoop van aandelen en dividenduitkeringen. 

Deze beperking is ingevoerd om misbruik te voorkomen.

Echter bij negatieve interest of valutawinsten zijn deze baten in 

beginsel ook vrijgesteld als er daarnaast op andere schulden niet 

aftrekbare positieve interest of valutaverliezen zijn. Deze vrijstelling 

komt met ingang van 1 januari 2021 te vervallen. In het geval 

op een specifieke schuld de baten hoger zijn de lasten, geldt de 

aftrekbeperking voor deze schuld niet in het betreffende jaar. Voor 

andere schulden waar de kosten wel hoger zijn dan de baten blijft de 

aftrekbeperking onverkort gelden.
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AANKONDIGING AANPASSING 

VERLIESVERREKENING

Op een later moment zal het 

kabinet per 1 januari 2022 een 

in tijd onbeperkte voorwaartse 

verliesverrekening voorstellen. Dit is 

nu nog beperkt tot zes jaar. Daarbij 

blijven verliezen tot een belaste 

winst van € 1 miljoen onbeperkt 

verrekenbaar. Voor zover de winst 

meer bedraagt dan € 1 miljoen 

kan deze slechts voor 50% worden 

verrekend. Het is nog onduidelijk 

of het restende percentage van 

50% onbeperkt te verrekenen blijft. 

Doordat dit voorstel nog verder 

uitgewerkt moet worden is de kans 

ook aanwezig dat het uiteindelijke 

voorstel er anders uit komt te zien.

  A D V I E S

Aankondiging aanpassing 

verliesverrekening

Het is een mooie tegemoetkoming 

om verliezen onbeperkt in de tijd te 

kunnen verrekenen. Timing is nu het 

credo! Om niet getroffen te worden 

door de grens van maximaal 50% 

van de te verrekenen verliezen, is 

het belangrijk om grote verliezen en 

grote winsten in hetzelfde jaar te laten 

vallen. Zo was de exacte timing door 

de verliesverrekening in het geval van 

een liquidatieverlies en de verkoop 

van een onderneming met veel stille 

reserves, eerder nooit van belang. Nu 

is het raadzaam om beide in hetzelfde 

fiscale jaar te laten vallen, zodat 

de gehele winst met het verlies kan 

worden verrekend.

Timing is nu het credo!

Robert Honing
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AANKONDIGING AANPAK INFORMEEL 

KAPITAAL-STRUCTUREN

In het voorjaar van 2021 gaat het 

kabinet komen met een voorstel om 

de zogenaamde informeel kapitaal-

structuren aan te pakken. In Nederland 

kennen wij het ‘at arm’s length’ 

beginsel. Dit betekent dat in de aangifte 

vennootschapsbelasting verondersteld 

wordt dat zakelijk wordt gehandeld 

met gelieerde vennootschappen. Dit 

houdt in dat als een Nederlandse 

belastingplichtige een betaling doet 

aan een gelieerde buitenlandse 

vennootschap, een zakelijke betaling 

mag worden afgetrokken ongeacht de 

daadwerkelijke betaling en de heffing in 

het andere land.

Dit laatste leidt internationaal tot veel 

kritiek. Daarom wil het kabinet dit 

veranderen. In Nederland wordt de 

aftrek beperkt als in het andere land 

niet, of over een lager bedrag, belasting 

wordt geheven. Dus stel een Nederlands 

BV koopt een product van een 

buitenlandse gelieerde vennootschap 

voor 40, terwijl het product een 

waarde heeft van 100. Dan mag nu in 

Nederland 100 worden afgetrokken, 

als in het buitenland echter slechts 

over 40 belasting wordt geheven, mag 

binnenkort nog maar 40 in Nederland 

worden afgetrokken.
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'At arm’s length'

AANKONDIGING ONDERZOEK VERDERE BEPERKING VAN DE RENTEAFTREK EN 

INVOERING VERMOGENSAFTREK

Er gaat een onderzoek ingesteld worden naar een meer gelijke fiscale behandeling 

van eigen en vreemd vermogen. Dit betekent enerzijds een verdere beperking van 

de renteaftrek, waarbij waarschijnlijk het percentage van de winst dat maximaal 

als rente mag worden afgetrokken wordt verlaagd van 30% naar bijvoorbeeld 25%. 

Anderzijds de introductie van een vermogensaftrek.

De wens is om dit budgetneutraal te doen. Dit zou betekenen dat het nadeel van de 

beperking van de renteaftrek in totaal net zo groot zou zijn als het voordeel van de 

introductie van een vermogensaftrek.

INVOERING BRONBELASTING OP RENTE EN ROYALTY’S

Om te voorkomen dat Nederland langer wordt gebruikt 

als toegangspoort naar laag belaste landen is een 

bronbelasting op rente en royalty’s ingevoerd. Vanaf 1 

januari 2021 worden rente- en royaltybetalingen aan 

gelieerde lichamen in aangewezen laag belaste jurisdicties 

en in misbruiksituaties belast.

De bronbelasting is niet alleen van toepassing op 

kapitaalvennootschappen als een besloten vennootschap 

of naamloze vennootschap, maar ook op bijvoorbeeld 

coöperaties, stichtingen, verenigingen etc. Er is sprake van 

een gelieerd lichaam als er (in)direct een zodanige invloed 

uitgeoefend kan worden op de besluitvorming dat de 

activiteiten van het lichaam kunnen worden bepaald. Dit 

wordt in ieder geval aanwezig geacht indien sprake is van 

meer dan 50 procent aandelenbelang (stemrecht).

Tot laag-belaste landen behoren landen met een 

statutair tarief van minder dan 9 procent, en landen die 

zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve 

landen. Daarnaast is de bronbelasting van toepassing 

op misbruiksituaties, zoals het kunstmatige structureren 

met als doel Nederlandse bronbelasting te ontwijken, 

bijvoorbeeld als de royalty betalingen via een hoog-belast 

land, alsnog in een laag-belast land terechtkomen. Het 

tarief van deze bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief 

van de vennootschapsbelasting, deze bedraag in 2021 25%.

Deze maatregel was vorig jaar al aangekondigd, maar 

gezien de naderende ingangsdatum willen wij hem 

nogmaals onder de aandacht brengen.
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Ondernemers 
inkomstenbelasting
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VERDUIDELIJKEN BEREKENINGSWIJZE 

KLEINSCHALIGHEIDS-INVESTERINGSAFTREK (KIA)

Een ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen heeft 

recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Over de 

berekeningswijze bij samenwerkingsverbanden en in het 

geval van meerdere ondernemingen bestond echter veel 

onduidelijkheid.

Aan deze onduidelijkheid wordt nu getracht een eind 

te maken. In het geval een belastingplichtige meerdere 

ondernemingen drijft, dan wordt vanaf 1 januari 2021 de 

investeringsaftrek per onderneming berekend. Hiervoor was 

dat per belastingplichtige.

Voor samenwerkingsverbanden wordt voor de hele 

onderneming de investeringsaftrek berekend, waarna de 

belastingplichtige op basis van haar gerechtigheid een 

percentage van de investeringsaftrek mag nemen. Als de 

betreffende belastingplichtige ook geïnvesteerd heeft in 

buitenvennootschappelijk vermogen, dan telt voor deze 

belastingplichtige dit als investering in dezelfde onderneming 

die voor 100% aan de belastingplichtige toerekenbaar is.
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AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd 

naar € 3.240 per 1 januari 2036. De verlaging wordt 

doorgevoerd om het verschil in fiscale behandeling 

tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. In 

2019 is besloten om de zelfstandigenaftrek in stappen 

te verlagen en de arbeidskorting te verhogen. Hiermee 

worden zelfstandigen gecompenseerd voor de 

verlaging van de zelfstandigenaftrek. Per 2021 wordt 

een volgende stap gezet, door de zelfstandigenaftrek 

versneld af te bouwen. De stapsgewijze verlaging de 

komende jaren is als volgt:

  A D V I E S

Afbouw zelfstandigenaftrek

Inkomstenbelasting

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de 

inkomstenbelasting wordt sneller afgebouwd dan 

aanvankelijk is voorgesteld. De afbouw verkleint het 

verschil in fiscale behandeling tussen zelfstandigen 

en werknemers. Iets wat de overheid al langer voor 

ogen heeft. Voor de vennootschapsbelasting wordt 

voorgesteld om de eerste schijf te verruimen en het 

tarief te verlagen. De eerste schijf bedraagt in 2020 

€ 200.000 en dit wordt in 2021 verruimd tot EUR 

€ 245.000 en in 2022 tot EUR 395.000. Het tarief over de 

eerste schijf wordt verlaagd naar 15%. 

Door deze wijzigingen kan het voor jou als ondernemer, 

sneller interessant worden om de overstap te maken 

naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap. Dit is 

vanzelfsprekend afhankelijk van tal van factoren.  

CROP adviseert je graag op dit punt.

Jaartal
Hoogte 
zelfstandigenaftrek

Bedrag 
afbouw t.o.v. 
voorgaande jaar

2021 € 6.670 € 360

2022 € 6.310 € 360

2023 € 5.950 € 360

2024 € 5.590 € 360

2025 € 5.230 € 360

2026 € 4.870 € 360

2027 € 4.510 € 360

2028 € 4.120 € 390

2029 € 4.010 € 110

2030 € 3.900 € 110

2031 € 3.790 € 110

2032 € 3.680 € 110

2033 € 3.570 € 110

2034 € 3.460 € 110

2035 € 3.350 € 110

2036 € 3.240 € 110

 

Stel dat een firmant (belastingplichtige)_in een VOF gerechtigd is tot 

50% van de winst van de VOF. De VOF voor € 40.000 heeft geïnvesteerd 

en de belastingplichtige daarnaast voor € 60.000 heeft geïnvesteerd 

in buitenvennootschappelijk vermogen. Dan is de totale investering 

€ 100.000. Dit leidt voor deze onderneming tot een investeringsaftrek 

van € 16.307, gezien vanuit deze belastingplichtige. Het aandeel van de 

belastingplichtige in de investeringen van deze onderneming is (0,5* 

40.000 + 60.000)/100.000 = 80%. Dus mag hij 80% van 16.307 (€ 13.046) 

als investeringsaftrek claimen.

VOORBEELD

Heleen Goeting en Bram Reijnders
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Ondernemers 
corona-gerelateerde 
maatregelen
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CORONA: VRIJSTELLING VAN DE 

TEGEMOETKOMING ONDERNEMERS 

GETROFFEN SECTOREN

Zoals aangekondigd bij de introductie van 

de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 

Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste 

Lasten (TVL), zijn deze tegemoetkomingen 

vrijgesteld voor de inkomstenbelasting en 

de vennootschapsbelasting. Dit wordt nu 

ook wettelijk vastgelegd. Zoals ook al eerder 

aangekondigd geldt deze vrijstelling niet 

voor de noodmaatregel overbrugging voor 

behoud van werkgelegenheid (NOW). Deze 

subsidie-inkomsten zijn regulier belast voor 

zowel de vennootschapsbelasting als de 

inkomstenbelasting.

  A D V I E S

Corona: vrijstelling van de tegemoetkoming 

ondernemers getroffen sectoren 

Houd een aparte administratie bij van de 

ontvangen subsidies uit de TOGS en de TVL, 

zodat je bij de aangifte vennootschapsbelasting 

voor het juiste bedrag de vrijstelling claimt.
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CORONA: FISCALE CORONARESERVE IN DE 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Als er in 2020 een verlies wordt gemaakt, dan is het 

toegestaan om ter hoogte van (een gedeelte) van dit verlies 

een reserve te vormen in 2019. Dit mag gebeuren op basis 

van een inschatting van het verlies over 2020, dus het is niet 

nodig om te wachten tot het einde van het jaar. Het vormen 

van deze reserve gaat ten laste van de winst in 2019. 

Voorwaarden zijn dat de reserve niet groter is dan de winst 

over 2019 voor het vormen van de reserve. Dus met andere 

woorden het is niet toegestaan om door het vormen een 

verlies in 2019 te creëren of te vergroten. Daarnaast mag 

slechts een coronareserve worden gevormd voor zover 

het verlies in 2020 is veroorzaakt door de coronacrisis. 

Het voordeel van deze reserve is dat niet gewacht hoeft te 

worden tot het indienen van de aangifte over 2020 om het 

verlies van 2020 te verrekenen met de winst over 2019. 

  A D V I E S

Corona: fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

De coronareserve kan nu al gevormd worden in de 

aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019. 

Ook als de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is 

ingediend, kan een suppletie worden ingediend om alsnog 

te profiteren van deze tegemoetkoming. Dit levert je een 

‘cash voordeel’ op omdat de gelden aan reeds betaalde 

vennootschapsbelasting eerder kunnen worden terug 

geclaimd.

Aandachtspunt is wel dat als er verliezen uit het verleden 

verrekend kunnen worden, het beter is om deze eerst te 

verrekenen teneinde te voorkomen dat deze verliezen 

verdampen. Het is in voorkomende gevallen daarom 

voordeliger om geen coronareserve te vormen of om voor 

slechts een gedeelte van de winst een coronareserve te 

vormen. Je adviseur binnen CROP kan je helpen om de meest 

optimale hoogte van de coronareserve te bepalen.

Robert Honing

Robert Honing
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STARTERSVRIJSTELLING 

OVERDRACHTSBELASTING EN 

HOGERE OVERDRACHTSBELASTING 

VOOR BELEGGERS

Om starters op de 

woningmarkt te helpen, is voor 

overdrachtsbelastingdoeleinden 

een zogenoemde startersvrijstelling 

voorgesteld met ingang van 1 januari 

2021. Om in aanmerking te komen 

voor de startersvrijstelling, moet je 

aan de volgende drie voorwaarden 

voldoen:

1. Je bent 18 jaar of ouder, maar 

jonger dan 35 jaar;

2. Je gaat de woning als eigen 

woning gebruiken; én

3. Je mag deze vrijstelling nog niet 

eerder hebben gebruikt.

De beoordeling van deze voorwaarden 

vindt plaats op het moment van 

verkrijging van de woning. Om de 

vrijstelling toe te passen, moet de 

verkrijger duidelijk, stellig en zonder 

voorbehoud (schriftelijk) verklaren 

dat hij de woning anders dan tijdelijk 

als hoofdverblijf gaat gebruiken 

(dus: gebruiken als eigen woning). 

Aanvullend verklaart de verkrijger 

dat hij/zij nooit eerder de vrijstelling 

heeft toegepast. De verklaringen 

maken onderdeel uit van de 

aangifte overdrachtsbelasting. Bij 

ministeriële regeling worden op een 

later moment nog nadere regels 

gesteld over de inhoud en de wijze 

van aanlevering van de schriftelijke 

verklaringen.  

Heb je in het verleden al een eigen 

woning gekocht, maar ga je verhuizen 

en koop je een nieuwe eigen woning, 

dan blijft het mogelijk om als starter 

te kwalificeren voor deze vrijstelling. 

Er wordt namelijk geen aansluiting 

gezocht bij de eerste eigen woning, 

maar bij het eerste gebruik van deze 

vrijstelling. Let wel op dat je aan 

alle drie de voorwaarden voldoet.

Koop je samen met je partner 

een eigen woning en voldoet één 

van jullie aan de voorwaarden 

voor de startersvrijstelling, dan 

geldt de vrijstelling voor een deel 

van de aankoop van de woning. 

Voor de verhouding kijk je naar 

de eigendomsverhouding van de 

woning.

Overdrachtsbelasting 
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Stel dat een firmant (belastingplichtige)_in een VOF gerechtigd 

is tot 50% van de winst van de VOF. De VOF voor € 40.000 

heeft geïnvesteerd en de belastingplichtige daarnaast voor 

€ 60.000 heeft geïnvesteerd in buitenvennootschappelijk 

vermogen. Dan is de totale investering € 100.000. Dit leidt voor 

deze onderneming tot een investeringsaftrek van € 16.307, 

gezien vanuit deze belastingplichtige. Het aandeel van de 

belastingplichtige in de investeringen van deze onderneming 

is (0,5* 40.000 + 60.000)/100.000 = 80%. Dus mag hij 80% van 

16.307 (€ 13.046) als investeringsaftrek claimen.

VOORBEELD
Voldoe je niet aan de voorwaarden voor 

de startersvrijstelling, dan ben je 2% of 8% 

overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is 

2% als je een woning koopt en die gaat gebruiken 

als eigen woning. Voor alle andere situaties geldt 

het 8% tarief. Daarbij kun je onder andere denken 

aan beleggers en aan alle vennootschappen, 

maatschappen, VOF’s, eenmanszaken etc., omdat 

zij niet in het pand gaan wonen. Het onderscheid 

tussen een woning en een bedrijfspand wordt 

helemaal losgelaten.

In onderstaande beslisboom kun je bekijken 

welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen in 

de overdrachtsbelasting voor jou hebben.

  A D V I E S

Timing overdrachtsbelasting

De voorgestelde 

startersvrijstelling gaat in 

per 1 januari 2021. Voorlopig 

is deze startersvrijstelling 

tijdelijk en kun je er tot 

en met 31 december 2025 

een beroep op doen. De 

mogelijkheid bestaat dat 

de startersvrijstelling wordt 

verlengd, maar daarvoor 

wordt waarschijnlijk pas in 

2025 de spreekwoordelijke 

knoop doorgehakt. Ben 

jij op zoek naar een eigen 

woning, ben je 18 jaar of 

ouder, maar jonger dan 

35 jaar en ben je van plan 

om in de woning te gaan 

wonen? Wacht dan nog even 

af en koop de woning pas 

volgend jaar. Dit bespaart 

jou 2% overdrachtsbelasting, 

aangezien je nog niet 

eerder gebruik hebt 

kunnen maken van deze 

vrijstelling. Dit voordeel 

staat uiteraard los van 

eventuele prijsverschillen in 

de woningmarkt. 

Voor de beleggers 

onder ons geldt juist het 

tegenovergestelde. Als je al 

het plan had om een woning 

te kopen, doe het dan nog 

dit jaar, want dat scheelt je 

6% overdrachtsbelasting. 

Je betaalt dit jaar 

namelijk geen 8%, maar 

2% over woningen. Voor 

bedrijfspanden is het verschil 

kleiner. Van 6% dit jaar 

gaat het tarief volgend jaar 

namelijk naar 8%. Beleggers 

en dga’s die plannen 

hebben om woningen of 

bedrijfspanden te kopen of 

te verkopen, krijgen zeker te 

maken met deze wijzigingen. 

Bespreek samen met je 

contactpersoon binnen 

CROP welke mogelijkheden 

er voor jou zijn. Wij kunnen 

dan samen kijken naar het 

complete plaatje; denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de 

aflossing van de rekening-

courant verhouding.

Is er sprake van een 
verkrijging van een woning in 

de zin van ovb?

Algemeen 
tarief (8%) per 

1-1-2021

Verlaagd 
tarief (2%)

Startersvrijstelling ovb 
per 1-1-2021

Is de natuurlijk persoon 
meerderjarig maar jonger dan 

vijfendertig?

Heeft de natuurlijk persoon 
de startersvrijstelling eerder 

toegepast?

Dient de woning anders dan 
tijdelijk als hoofdverblijf en is dit 
vastgelegd in een verklaring?

Is de verkrijger een 
natuurlijk persoon?

JA

JA

JA

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

Resi Verstegen
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Werkgevers 
arbeidsmarkt

UITBREIDING GERICHTE 
VRIJSTELLING SCHOLINGSKOSTEN
Onder de werkkostenregeling kan gebruik 

worden gemaakt van een gerichte vrijstelling 

voor scholing. Als een werknemer binnen de 

voorwaarden scholing volgt, zijn hierover geen 

loonheffingen verschuldigd. Op dit moment 

geldt deze gerichte vrijstelling alleen voor 

werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. 

Door de huidige crisis is het juist van belang 

dat werknemers meer in zichzelf investeren 

om productief te blijven; het kabinet wil dit 

stimuleren. Per 1 januari 2021 kan de gerichte 

vrijstelling voor scholingskosten ook worden 

toegepast voor vergoedingen en verstrekkingen 

aan werknemers van wie afscheid is of wordt 

genomen. Hierdoor vallen vergoedingen en 

verstrekkingen voor scholing die zijn opgenomen 

in bijvoorbeeld een sociaal plan of tijdens 

de dienstbetrekking nog niet opgenomen 

scholingsbudgetten onder de reikwijdte van 

deze gerichte vrijstelling. Voor het toepassen 

van deze uitbreiding blijven dezelfde fiscale 

voorwaarden gelden en de Belastingdienst zal op 

eenzelfde wijze toetsen of aan deze voorwaarden 

is voldaan.
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VERRUIMING EN BEPERKING VRIJE 

RUIMTE WERKKOSTENREGELING

De vrije ruimte in 

de werkkostenregeling bedraagt 

op dit moment 1,7% over de eerste 

€ 400.000 van de fiscale loonsom 

en bedraagt 1,2% van de fiscale 

loonsom boven de € 400.000. In 

verband met de coronacrisis is in 

2020 de vrije ruimte voor de eerste 

€ 400.000 van de fiscale loonsom 

per werkgever verhoogd van 1,7% 

naar 3%. Dit was al goedgekeurd 

in het Besluit noodmaatregelen 

coronacrisis en wordt nu vastgelegd 

in de wet. Werkgevers met een 

fiscale loonsom van € 400.000 

of meer hebben in 2020 daarom 

€ 5.200 meer budget in de vrije 

ruimte. Indien de concernregeling 

wordt toegepast, dan geldt dit extra 

budget per concern. Deze verhoging 

is éénmalig, daarom bedraagt de 

vrije ruimte over de eerste € 400.000 

van de fiscale loonsom vanaf 2021 

weer 1,7%. Aanvullend wordt met 

ingang van 2021 voorgesteld om 

het percentage van 1,2% die geldt 

voor het restant van de fiscale 

loonsom vanaf € 400.000 te verlagen 

naar 1,18%. De blijvende verlaging 

van 1,2% naar 1,18% is bedoeld 

ter dekking van de voorgestelde 

verruiming van de gerichte 

vrijstelling voor scholingskosten.

  A D V I E S

Vrije ruimte werkkostenregeling

Als werkgever met een fiscale 

loonsom van € 400.000 of meer geeft 

de stijging van de vrije ruimte in 2020 

van 1,7% naar 3% over de eerste 

€ 400.000, in 2020 € 5.200 extra vrije 

ruimte. Deze extra vrije ruimte biedt 

je mogelijkheden om werknemers 

fiscaal vriendelijker te belonen en 

daarmee als werkgever loonheffingen 

te besparen. Denk bijvoorbeeld 

aan het gedeeltelijk aanwijzen van 

beloningsbestanddelen in de vrije 

ruimte of het aanbieden of uitbreiden 

van een cafetariaregeling. Hetzelfde 

geldt uiteraard voor DGA’s; ook zij 

kunnen gebruik maken van de extra 

vrije ruimte. 

Alleen als je weet wat de stand is 

van je vrije ruimte, kan je optimaal 

gebruik maken van deze eenmalige 

mogelijkheid. CROP ondersteunt je 

graag bij het bepalen van de stand 

van de vrije ruimte, door bijvoorbeeld 

gebruik te maken van data-analyse. 

Onze tools kunnen op basis van data-

analyse inzichtelijk te maken hoeveel 

budget binnen de vrije ruimte nog 

beschikbaar is. Daarnaast laat de 

tool mogelijk foutieve boekingen zien 

en biedt het inzicht in het proces en 

in de mate waarin de kennis op het 

gebied van de werkkostenregeling 

intern nog op niveau is.

  A D V I E S

Vrijstelling scholingskosten

We zien in de praktijk vaak dat de bestaande mogelijkheden 

voor scholing en outplacement niet of niet optimaal worden 

benut. De genoemde verruiming van de gerichte vrijstelling voor 

scholing geeft de mogelijkheid om opleidingen bij werknemers 

die uit dienst gaan, fiscaal-vriendelijk voort te zetten. Tot nu toe 

kon dit niet. Als werkgever kun je in dit kader ook overwegen om 

werknemers waarvan je afscheid neemt, een onbelaste opleiding 

aan te bieden onder de gerichte vrijstelling. Dit in plaats van een 

belaste transitievergoeding in geld. CROP helpt je graag bij het 

beoordelen in welke gevallen dit mogelijk is.

Heleen Goeting en Bram Reijnders

Heleen Goeting en Bram Reijnders
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BONUSREGELING ZORGPROFESSIONALS

De fiscale behandeling van de bonus 

van € 1.000 netto die zorgprofessionals 

krijgen toegekend voor hun inspanningen 

tijdens de Coronacrisis wordt wettelijk 

vastgelegd in de Wet op de loonbelasting. 

Om de bonus uit te kunnen keren aan 

zorgprofessionals zonder gevolgen voor 

de inkomstenbelasting of toeslagen, is 

bepaald dat werkgevers de bonus dienen 

aan te wijzen in de vrije ruimte van de 

werkkostenregeling. Bij de subsidie die de 

werkgevers ontvangen, wordt de betaalde 

eindheffing door de overschrijding van de 

vrije ruimte gecompenseerd.

Voor niet werknemers die door 

zorginstellingen zijn ingehuurd en ook 

aanspraak maken op een bonus, kan de 

vrije ruimte niet worden gebruikt. Om 

voor elkaar te krijgen dat deze bonus 

fiscaal onbelast kan plaatsvinden, 

wordt een wijziging voorgesteld van de 

eindheffingsregeling voor niet-werknemers. 

Deze eindheffingsregeling voor niet-

werknemers is nu enkel toepasbaar 

voor verstrekkingen. Aangezien de 

bonus een geldbedrag is, is dat fiscaal 

gezien geen verstrekking, waardoor deze 

eindheffingsregeling wordt uitgebreid. 

Zorginstellingen die de bonus toepassen 

voor niet-werknemers, betalen een 

eindheffing van 75% over het bonusbedrag 

en krijgen de betaalde eindheffing vergoed.

  A D V I E S

Bonusregeling zorgprofessionals

Door de manier waarop de regeling is 

ingericht, moeten werkgevers niet alleen de 

betaling van de bonussen voorfinancieren, 

maar ook de eindheffing die (deels) is 

verschuldigd over deze bonussen. Via 

een verzoek kan je het voorgefinancierde 

bedrag terugvragen. Om te voorkomen 

dat je niet het juiste bedrag terugvraagt, 

is het belangrijk om te weten wat de stand 

is van de vrije ruimte. CROP ondersteunt je 

graag bij het bepalen van de stand van de 

vrije ruimte, bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van data-analyse. Onze tools kunnen 

op basis van data-analyse inzichtelijk te 

maken hoeveel budget binnen de vrije 

ruimte nog beschikbaar is. Daarnaast laat 

de tool mogelijk foutieve boekingen zien 

en biedt het inzicht in het proces en in de 

mate waarin de kennis op het gebied van de 

werkkostenregeling intern nog op niveau is. 

We weten uit ervaring dat met name in de 

decembermaand nog veel bestanddelen 

worden toegewezen aan de vrije ruimte, 

bijvoorbeeld in verband met Kerst. Door het 

betalen van de bonussen vóór december, 

is de vrije ruimte mogelijk al volledig 

benut. Het gevolg is dat 80% eindheffing 

is verschuldigd over de bestanddelen die 

daarna nog aan de vrije ruimte worden 

toegewezen. Hoewel je de eindheffing over 

de bonussen, voor zover die is verschuldigd, 

kan terugvragen, geldt dit niet voor de 

eindheffing over bestanddelen die na de 

bonussen worden aangewezen in de vrije 

ruimte. Door bijvoorbeeld uitgaven naar 

voren te halen, zodat deze vóór de bonussen 

worden toegewezen aan de vrije ruimte, 

kan je voorkomen dat je veel eindheffing 

verschuldigd bent. CROP adviseert je hier 

graag bij.
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Bonus voor 
zorgprofessionals 
wettelijk vastgelegd.

Heleen Goeting en Bram Reijnders
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Particulieren 
TARIEFAANPASSINGEN INKOMSTENBELASTING

De tarieven voor box 1 en box 2 in 2021 wijzigen ten opzichte van 2020 gering.

TARIEF BOX 1 

De tarieven voor 2021 worden als volgt 

(inclusief premie volksverzekeringen):

Belastingplichtigen jonger dan 

AOW-leeftijd. 

In de inkomstenbelasting wordt het 

(gecombineerd) basistarief verlaagd naar 

37,10 procent. Het toptarief blijft 49,5 

procent voor inkomen boven EUR 68.507. 

Het basistarief wordt in stapjes verder 

verlaagd tot 37,03 procent in 2024. Het 

toptarief blijft gelijk.

TARIEF BOX 2

Het box 2-tarief gaat omhoog van 26,25 procent naar 26,9 procent.

Belastbaar 
inkomen 
meer dan €

Maar niet 
meer dan Tarief 2021

1e schijf - € 68.507 37,10%

2e schijf € 68.507 - 49,50%
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  A D V I E S

Tarief box 2

In het belastingplan 2020 werd al 

voorgesteld om het tarief van box 2 

te verhogen van 25% in 2019 naar 

26,25% in 2020. Het tarief wordt in 2021 

verder verhoogd naar 26,9%. Als het 

vermogen en de liquide middelen het 

toelaten, is het voor jou als aanmerkelijk 

belanghouder aantrekkelijk om nog 

in 2020 dividend uit te keren in plaats 

van 2021. Heb je gebruik gemaakt 

van de coronasteunmaatregelen van 

de overheid? Dan is het de vraag of je 

dividend mag uitkeren. CROP kan je 

hierin adviseren.

Marloes Bogaards
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WETSVOORSTEL WIJZIGING BOX 3 

VANAF 2021

Het veelbesproken plan om de heffing 

over box 3 beter te laten aansluiten 

op het behaalde rendement over het 

spaargeld en beleggingen is sinds 26 juni 

2020 van tafel omdat de voorgestelde 

regelingen niet praktisch uitvoerbaar 

waren. Box 3 wordt nu op een andere 

wijze toch aangepast.

 

Box 3 wordt op verschillende punten 

aangepast. Het heffingsvrije vermogen 

per persoon wordt met ingang van 1 

januari 2021 verhoogd van € 30.846 naar 

€ 50.000. Voor fiscaal partners wordt het 

heffingsvrije vermogen verhoogd van 

€ 61.692 naar € 100.000. Daarnaast stijgt 

het belastingtarief per van 30% naar 

31%. Ten slotte worden de schijfgrenzen 

als volgt gewijzigd:

Hiermee wordt beoogd de belastingdruk 

van box 3 voor kleinere vermogens te 

verlagen.

Voor verschillende inkomens- en 

vermogensafhankelijke regelingen, 

zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag en 

het kindgebonden budget, is de huidige 

grondslag van sparen en beleggen in 

box 3 bepalend voor de hoogte van de 

toeslag. Zonder een nadere maatregel 

zouden meer mensen recht hebben op 

een (hogere) toeslag. Daarom bevat 

het wetsvoorstel een maatregel om 

deze doorwerking tegen te gaan en de 

vermogensafhankelijke regelingen aan 

te sluiten bij een bepaald bedrag aan 

vermogen.

0,03% 5,69% Belastingdruk

Grondslag vanaf Grondslag tot Rendementsklasse I Rendementsklasse II

€ 0 € 50.000 67% 33% 0,59%

€ 50.000 € 950.000 21% 79% 1,40%

€ 950.000 - 0% 100% 1,76%
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  A D V I E S

Hypotheekrente aftrekbeperking box 1 

versus een schuld in box 3

Het percentage van de maximale 

hypotheekrenteaftrek is in 2020 

al verlaagd van 52% naar 46%. 

Dit wordt verder afgebouwd naar 

37,05% in 2023. Als belastingplichtige 

met een eigen woning en een 

eigenwoningschuld heb je zodoende 

steeds minder voordeel van de 

hypotheekrenteaftrek.

Het veelbesproken plan om de heffing 

over box 3 beter te laten aansluiten 

op het behaalde rendement over het 

spaargeld en beleggingen, waarbij 

de schulden minder zwaar zouden 

mee tellen, is van tafel. Box 3 wordt 

in 2021 iets veranderd ten opzichte 

van 2020. Het heffingsvrije vermogen 

per persoon gaat van € 30.846 

naar € 50.000. Daarnaast stijgt het 

belastingtarief van 30% naar 31%. 

Ook worden de schijfgrenzen iets 

gewijzigd. Bezittingen en schulden 

worden nog steeds gesaldeerd om de 

hoogte van het vermogen te bepalen. 

Als je over een behoorlijk vermogen 

in box 3 beschikt, kan het interessant 

voor je zijn om te beoordelen of je 

de eigenwoningschuld naar box 

3 kan verplaatsen. Wanneer een 

eigenwoningschuld in box 1 niet 

langer voldoet aan de voorwaarden 

van de eigen schuld, verschuift deze 

schuld doorgaans naar box 3. In 

box 3 wordt die schuld vervolgens 

gesaldeerd met de bezittingen, 

waardoor je minder belasting bent 

verschuldigd. CROP adviseert je 

graag over de mogelijkheden.

Marloes Bogaards
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TOP 9
Belangrijkste wijzigingen Prinsjesdag!

Op 15 september 2020 (Prinsjesdag) heeft het kabinet het Belastingplan voor 2021 gepresenteerd. Via 

het omvangrijke steun- en herstelpakket gerelateerd aan de coronacrisis probeert het kabinet zo veel 

mogelijk te voorkomen dat mensen hun inkomen en baan verliezen. Op basis van het Belastingplan 2021 

is er goed nieuws te melden voor met name het MKB. Hieronder hebben we onze top 9 weergegeven van 

de aangekondigde wijzigingen uit het Belastingplan 2021. Komende week verschijnen ook onze blogs, 

adviezen en korte filmpjes over de Prinsjesdagmaatregelen. Wil je hiervan op de hoogte blijven, houd dan 

onze website crop.nl in de gaten of volg ons op LinkedIn en Twitter.

T
O

P
 9

 B
E

L
A

N
G

R
IJK

S
T

E
 W

IJZ
IG

IN
G

E
N

 P
R

IN
S

JE
S

D
A

G
! 3

2

1STARTERSVRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING 

EN HOGERE OVERDRACHTSBELASTING VOOR 

SPECULANTEN

Om starters op de woningmarkt te helpen, is voor 

overdrachtsbelastingdoeleinden een zogenoemde 

startersvrijstelling voorgesteld per 1 januari 2021. De 

startersvrijstelling geldt voor iedereen vanaf 18 jaar 

tot en met 34 jaar, die de woning als eigen woning 

gaat gebruiken én die deze vrijstelling nog niet heeft 

gebruikt. Koop je een woning als eigen woning en 

behoor je niet tot deze groep, dan blijft het tarief 2%.

LET OP!

voor alle anderen (e.g. vastgoedspeculanten/

beleggers) gaat het overdrachtsbelasting tarief 

omhoog van 2% naar 8% (voor woningen).

AANPASSING TARIEF 

VENNOOTSCHAPSBELASTING EN 

INNOVATIEBOX

De aangekondigde verlaging 

van het hoge tarief voor de 

vennootschapsbelasting van 25% 

naar 21,7% gaat niet door en blijft 

25%. De verlaging van het lage tarief 

van 16,5% (in 2020) naar 15% gaat 

wel door (in 2021). Het lage tarief 

gaat in 2021 gelden voor winsten tot 

€ 245.000 en vanaf 2022 voor winsten 

tot € 395.000.

Het tarief voor de innovatiebox gaat 

per 1 januari 2021 van 7% naar 9%.

FISCALE CORONARESERVE

Het verwachte verlies uit 2020 mag al in 

de aangifte vennootschapsbelasting 2019 

ten laste van de winst gebracht worden 

door het vormen van een coronareserve. 

Mits dit niet leidt tot een verlies in 2019 en 

het verlies van 2020 verband houdt met de 

coronacrisis.
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4AANPASSING VERLIESVERREKENING

Aangekondigd is dat verliezen vanaf 2022 

onbeperkt verrekenbaar zijn. Echter zijn 

verliezen vanaf dat moment slechts voor de 

eerste € 1.000.000 volledig verrekenbaar, 

daarboven zijn de verliezen tot maximaal 

50% van de belaste winst verrekenbaar. 

Het is nog onduidelijk of het resterende 

percentage van 50% onbeperkt te 

verrekenen blijft (zoals in andere Europese 

landen).

crop-accountants-&-adviseurs

croponline
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AANPAK INFORMEEL 

KAPITAALSTRUCTUREN

Aangekondigd is dat het kabinet in 2021 

komt met een maatregel waardoor het 

niet meer mogelijk is om in Nederland 

een marktconforme betaling af te trekken, 

als deze in het ‘te ontvangen land’ niet of 

voor een lager bedrag in de heffing wordt 

betrokken.

AANPASSING LIQUIDATIEVERLIESREGELING

De liquidatieverliesregeling wordt als hoofdregel per 2021 

voor maximaal € 5.000.000 in aanmerking genomen. Dit 

is niet het geval indien de te liquideren deelneming (1) in 

de EU, EER, of een staat waarmee de EU een specifieke 

associatieovereenkomst heeft gesloten, is gevestigd en (2) 

er een belang van meer dan 50% in de deelneming wordt 

gehouden. Daarnaast moet de vereffening binnen 3 jaar na 

(besluit tot) staking worden voltooid.

0,03% 5,69% Belastingdruk

Grondslag vanaf Grondslag tot Rendementsklasse I Rendementsklasse II

€ 0 € 50.000 67% 33% 0,59%

€ 50.000 € 950.000 21% 79% 1,40%

€ 950.000 - 0% 100% 1,76%

8WIJZIGINGEN BOX 3

Box 3 wordt op verschillende 

punten aangepast. Het heffingvrije 

vermogen per persoon wordt 

met ingang van 1 januari 2021 

verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. 

Voor fiscaal partners wordt het 

heffingvrije vermogen verhoogd van 

€ 61.692 naar € 100.000. Daarnaast 

stijgt het belastingtarief per 1 januari 

2021 van 30% naar 31%. Ten slotte 

worden de schijfgrenzen in 2021 als 

volgt gewijzigd:
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7 9
BEPERKING VAN DE RENTEAFTREK EN DE 

INVOERING VAN EEN VERMOGENSAFTREK

Er wordt een onderzoek ingesteld 

om de renteaftrekbeperking in de 

vennootschapsbelasting aan te scherpen om 

de fiscale behandeling van eigen vermogen en 

vreemd vermogen evenwichtiger te maken. Dit 

betekent concreet een verdere beperking van de 

renteaftrek en de mogelijke invoering van een 

vermogensaftrek.

VERRUIMING EN BEPERKING VRIJE RUIMTE 

WERKKOSTENREGELING

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt 

in 2020 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale 

loonsom (op basis van een eerdere goedkeuring). 

In het Belastingplan 2021 wordt deze goedkeuring 

wettelijk vastgelegd. Per saldo hebben werkgevers 

over het jaar 2020 daarom € 5.200 meer vrije 

ruimte. Daarnaast wordt voorgesteld om het 

percentage van 1,2% die geldt voor het restant van 

de fiscale loonsom vanaf € 400.000 per 1 januari 

2021 te verlagen naar 1,18%.
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