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INKOMSTENBELASTING 

 

Tarieven 

Vanaf 2020 was al een tweeschijven-

stelsel van toepassing. Het tarief in de 

eerste schijf daalt naar 37,10% (was 

37,35%) over een inkomen tot en met 

€ 68.507. Het toptarief blijft 49,5%. 

 

Verhoging heffingskortingen 

Het maximum van de algemene 

heffingskorting en de arbeidskorting 

wordt verhoogd.  

 

Tariefmaatregelen aftrekposten 

Al enkele jaren wordt het tarief 

waartegen de aftrekpost “eigen woning” 

in aanmerking wordt genomen 

afgebouwd. Hierdoor wordt in 2023 het 

beoogde aftrektarief van 37,05% 

bereikt. 

 

2020  2021  2022  2023 

46% 43% 40% 37,05% 

 

Voor de volgende “aftrekposten” geldt 

dezelfde tariefmaatregel gelden: 

 

- Ondernemersaftrek; 

- MKB-winstvrijstelling; 

- Terbeschikkingstellingsvrijstelling; 

- Aftrek alimentatie; 

- Aftrek specifieke zorgkosten; 

- Aftrek scholingsuitgaven; 

- Giftenaftrek. 

 

Door deze maatregel wil het kabinet de 

fiscale verschillen tussen ondernemer en 

werknemer verkleinen. Daarom zullen 

vooral ondernemers met een inkomen in 

de hoogste tariefschijf hier nadeel van 

ondervinden.  

 

Zelfstandigenaftrek 

De afbouw van de zelfstandigenaftrek, 

zoals in het Belastingplan van vorig jaar 

was opgenomen, wordt versneld.  

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

€ 7.030 € 6.670 € 6.310 € 5.950 € 5.590 

 

 2025 2026 2027 2028 

€ 5.230 € 4.870 € 4.510 € 4.120 

 

Vanaf 2029 is de afbouw jaarlijks € 110 

tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. 

 

Vrijstelling TOGS (COVID-19) 

De op basis van de TOGS ontvangen 

tegemoetkoming voor de vaste lasten, 

wordt vrijgesteld van inkomsten- en 

vennootschapsbelasting. 

 

Tarief box 2  

Het aanmerkelijk belangtarief in box 2 

wordt in 2021 verhoogd naar 26,9% 

(nu 26,25%) 

 

Dividenduitkering? Doe dit nog in 2020! 

 

Belastingheffing box 3 

Het heffingvrij vermogen stijgt in 2021 

van € 30.846 naar € 50.000 per 

persoon. Voor fiscale partners geldt dus 

een heffingvrij vermogen van in totaal 

€ 100.000. Tegenover deze verlaging 

staat echter een verhoging van het box 

3-tarief naar 31% (was 30%). 

 

Per saldo gaan belastingplichtigen met 

vermogens tot € 220.000 (partners: 

€ 440.000) erop vooruit. Naar 

verwachting zal een grote groep 

belastingplichtigen door dit voorstel 

helemaal geen box 3 belasting meer 

betalen. 
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Het blijft echter wel belangrijk om 

aangifte box 3 te doen ook al is het 

vermogen lager dan € 50.000. Dit heeft 

namelijk te maken met inkomens- en 

vermogensafhankelijke regelingen, zoals 

de Toeslagen. 

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

 

Tarieven 

De aangekondigde verlaging van het 

hoge tarief gaat niet door. Dat blijft dus 

25%. Het tarief van de eerste schijf 

wordt wel verlaagd van 16,5% naar 15% 

in 2021. De eerste tariefschijf wordt 

verlengd naar € 245.000 in 2021 en naar 

€ 395.000 in 2022.     

 

Een fiscale eenheid wordt hierdoor 

wellicht minder interessant. Dit zal 

beoordeeld en aangevraagd moeten 

worden voor 1 januari 2021. 

 

Verliesverrekening 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen verliezen 

onbeperkt in tijd worden verrekend 

(nu is dat nog zes jaar). Daarbij zijn de 

verliezen tot € 1 miljoen volledig 

verrekenbaar en daarboven voor 50%. 

 

OVERDRACHTSBELASTING 

Vorig jaar werd voorgesteld om het tarief 

voor niet-woningen met ingang van 

1 januari 2021 te verhogen van 6% naar 

7%. Het voorstel is nu om dit tarief te 

verhogen naar 8%.  

 

Daarnaast is voorgesteld om per 

1 januari 2021 een vrijstelling voor 

starters op de woningmarkt in te voeren. 

 

 

Het lage tarief van 2% geldt alleen voor 

natuurlijke personen die een woning 

verkrijgen en die dan ook als hoofd-

verblijf dient. Voor een vakantiewoning 

of als ouders een woning voor een kind 

kopen geldt het lage tarief niet, maar is 

8% van toepassing. 

 

LOONBELASTING 

 

Tijdelijke verruiming 

werkkostenregeling (COVID-19) 

Als gevolg van de coronacrisis wordt de 

vrije ruimte voor het jaar 2020 

aangepast naar 3% in de eerste schijf 

(was 1,7%).  

 

Beperking vrije ruimte 

werkkostenregeling 

Vanaf 2021 bedraagt het percentage van 

de vrije ruimte in de tweede schijf 

(fiscale loonsom vanaf € 400.000) 

1,18% (was 1,2%)  

 

Baangerelateerde 

Investeringskorting (BIK) 

De BIK is een tijdelijke maatregel en laat 

ondernemers een percentage van de 

gedane investeringen in mindering 

brengen op de loonheffingen. De 

vormgeving van deze maatregel is nog 

een complete verrassing.  

 

Let op: deze voorstellen moeten nog 

worden goedgekeurd door de 

Tweede en de Eerste Kamer. Er 

kunnen dus nog wijzigingen komen. 


