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Prinsjesdag 2020 

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het Belastingplan 2021 en overige fiscale maatregelen gepresenteerd. Op basis 

van deze plannen en reeds eerder aangekondigde wetswijzigingen, hebben wij deze brochure samengesteld. Verder informeren wij u 

over belangrijke acties, die u naar aanleiding van de nieuwe regels kunt ondernemen en geven wij u allerhande tips. Wij hopen u op 

deze manier op een overzichtelijke en toegankelijke manier te informeren over de veranderingen die per 1 januari 2021 (of later) naar 

verwachting van kracht worden. 

Mocht u naar aanleiding van deze brochure aanvullende vragen hebben, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen via 

prinsjesdag@govers.nl, ons algemeen telefoonnummer (040-2504504) of met uw Govers contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Fiscaal team Govers

An independent member of UHY International

Govers Prinsjesdagbrochure 2020

Deze brochure is opgesteld naar aanleiding van Prinsjesdag 2020 op basis 

van de SRA-special Miljoenennota 2021. 

mailto:prinsjesdag@govers.nl
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Tarieven vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19% naar

16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven

verder verlaagd worden naar 15%, respectievelijk 21,7%. Onlangs is echter besloten

om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief

gaat wel omlaag naar 15%.

Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas

gelden bij winsten hoger dan € 245.000. In 2022 bij winsten hoger dan € 395.000.

In 2021 en 2022 zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting:

Het niet uitbetalen van Nederlandse dividend- en kansspelbelasting aan buitenlandse

bedrijven is op grond van recente Europese jurisprudentie mogelijk in strijd met

Europees recht. Buitenlandse entiteiten die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn in

Nederland, maar wel Nederlandse dividend- of kansspelbelasting verschuldigd zijn,

hebben namelijk niet de mogelijkheid om deze belastingen te verrekenen of terug te

vorderen.

Om die reden wil het kabinet vanaf 1 januari 2022 de verrekening van dividend- en

kansspelbelasting voor Nederlandse bedrijven beperken tot de verschuldigde

vennootschapsbelasting. Het is dan niet langer mogelijk om deze belastingen

uitbetaald te krijgen.

Vanwege de mogelijke strijdigheid met het EU-recht te voorkomen, wordt binnenkort 

een beleidsbesluit gepubliceerd waarin is goedgekeurd dat buitenlandse entiteiten 

onder voorwaarden recht hebben op teruggaaf van dividend- en kansspelbelasting. Dit 

beleidsbesluit zal geldig zijn tot de wet in 2022 wordt gewijzigd.

Aanpassing at arm’s length-beginsel ter bestrijding van informeel-

kapitaalstructuren

Vennootschappen die binnen hetzelfde concern met elkaar handelen, moeten dit doen

onder zakelijke voorwaarden die onafhankelijke derden zouden hanteren. Hierbij kunt

u denken aan een zakelijke rente op een onderlinge lening of een zakelijke

(verreken)prijs voor producten die worden afgenomen. Dit heet het ‘at arm’s length-

beginsel’.

Met name in internationale situaties is het at arm’s length-beginsel van belang om

winstverschuivingen naar landen met lage tarieven voor de vennootschapsbelasting te

voorkomen. Nederland gaat het at arm’s length-beginsel aanscherpen om zogeheten

informeel-kapitaalstructuren tegen te gaan. In het voorjaar van 2021 zal het kabinet

hiervoor een afzonderlijk wetsvoorstel publiceren.

VPB (INTER)NATIONAAL

Verhoging effectieve tarief innovatiebox

Per 1 januari 2021 wordt het effectieve tarief van de innovatiebox verhoogd van 7%

naar 9%. Daartoe wordt de grondslagversmalling voor innovatieve winst verminderd.

Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening

Het kabinet stelt per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse

verliesverrekening voor (terwijl dat nu zes jaar voorwaarts is). Daarbij zijn de verliezen

(zowel voorwaarts als achterwaarts) echter slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan

belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts

tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.

Verrekening voorheffingen in vennootschapsbelasting 

Dividendbelasting en kansspelbelasting zijn voorheffingen op de

vennootschapsbelasting. Deze kunt u in de aangifte vennootschapsbelasting

verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de fiscale winst nihil of

negatief is, krijgt u de betaalde dividend- en/of kansspelbelasting uitbetaald.

An independent member of UHY International

Let op!

Is een buitenlandse entiteit, binnen bijvoorbeeld uw groep, niet Vpb-plichtig in

Nederland, maar heeft deze entiteit in 2020 of in voorgaande jaren wel

dividend- en/of kansspelbelasting betaald in Nederland? Vraag dan uw adviseur

om deze belastingen namens u terug te vragen.
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Invoering Wet bronbelasting 2021

Momenteel heft Nederland geen bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen.

Hierdoor kunnen Nederlandse vennootschappen worden ingezet voor

doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief. Met het wetsvoorstel

‘Wet bronbelasting 2021’ wil het kabinet deze vorm van belastingontwijking

tegengaan.

Wanneer een onderneming is gevestigd in een laagbelastend land en rentes of

royalty’s ontvangt van een gelieerde Nederlandse partij, dan is deze ontvangende

onderneming belastingplichtig voor de Wet bronbelasting 2021. Een land is

laagbelastend als de winstbelasting minder bedraagt dan 9% of als het land is

opgenomen in de geldende EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor

belastingdoeleinden. Het tarief voor de bronheffing is het hoogst toepasbare tarief voor

de vennootschapsbelasting: 25% vanaf 2021.

De vennootschap die een kwalificerend belang heeft in de laagbelaste

dochtermaatschappij is inhoudingsplichtige voor de bronbelasting. Zij moet vanaf 1

januari 2021 uiterlijk op 31 januari 2022 aangifte doen en de bronbelasting afdragen

over de rente en royalty’s die in 2021 zijn betaald aan deze dochtermaatschappij. De

Wet bronbelasting geldt op dezelfde manier voor een buitenlandse vestiging van een

onderneming, de zogenoemde vaste inrichting.

Beperking liquidatieverliesregeling en stakingsverliesregeling

De liquidatieverliesregeling en de stakingsverliesregeling worden aangescherpt per 1

januari 2021. De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op de regel dat

deelnemingsresultaten noch belast, noch aftrekbaar zijn. Een eventueel verlies bij

liquidatie van een deelneming kan daardoor toch ten laste van de belastbare winst

wordt gebracht.

Met de nieuwe wetgeving worden de twee regelingen uitgebreid met nieuwe

voorwaarden die gelden voor zover het liquidatieverlies dan wel het stakingsverlies

meer bedraagt dan € 5 mln. Daarnaast komt er een nieuwe voorwaarde op grond

waarvan een liquidatieverlies dan wel stakingsverlies enkel nog in aanmerking

genomen wordt als de liquidatie of staking plaatsvindt binnen een termijn van drie

kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de onderneming geheel of nagenoeg geheel

is gestaakt, of het besluit daartoe is genomen.

An independent member of UHY International
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Werkkostenregeling

Beperking vrije ruimte bij loonsom vanaf € 400.000

Per 1 januari 2020 is bij de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) sprake van

een tweeschijvenstelsel:

• Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% (in 2020 is dit tijdelijk 3%).

• Vanaf € 400.001 is de vrije ruimte 1,2%.

Vanaf 2021 wordt het percentage van 1,2% verlaagd naar 1,18%. Het budget dat met

deze wijziging vrijkomt wordt aangewend om de uitbreiding van de gerichte vrijstelling

voor scholingskosten te bekostigen (zie hieronder). Het tarief in de eerste schijf blijft in

2021 overigens 1,7%.

Komen de vergoedingen en verstrekkingen uit boven de vrije ruimte, dan is een

eindheffing van 80% verschuldigd.

Gerichte vrijstelling voor omscholing

Door de huidige crisis benadrukt het kabinet het belang van scholing nog sterker. De

gerichte vrijstelling voor scholing gaat vanaf 2021 ook gelden bij vergoedingen en

verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid. Dit

betekent dat werkgevers vanaf 2021 scholingskosten van ex-werknemers onbelast

kunnen vergoeden. Nu worden de scholingskosten gezien als loon uit vroegere

dienstbetrekking en moet de werkgever hierover loonheffing afdragen. Deze

verruiming geldt voor vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een

opleiding of studie met het oog op het genereren van inkomen.

Let op!

Vergoedingen en verstrekkingen die u ten laste van de vrije ruime wilt brengen,

dient u expliciet als eindheffingsloon ‘aan te wijzen’.

An independent member of UHY International

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanaf 2021 wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren door middel van

een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven investeringen doen in

bedrijfsmiddelen, dan mogen zij een percentage van die investeringen in mindering

brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. De verdere

details maakt het kabinet op een later tijdstip bekend.

Hogere bijtelling voor elektrische auto

Vorig jaar is al aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische

auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling voor het

privégebruik van elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over een maximale waarde van

€ 40.000 (2020: € 45.000). Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 40.000?

Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd naar 16% in 2022 en 17% in

2025. De maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt, wordt niet

verhoogd en blijft € 40.000.

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, gerekend vanaf de

eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.

Voorbeeld

Wanneer de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een 

cataloguswaarde van € 110.000 in 2020 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse 

bruto bijtelling € 1.492. Als deze auto pas in 2021 te naam wordt gesteld, is de 

maandelijkse bruto bijtelling over dezelfde auto € 1.683.

De verruiming maakt het o.a. mogelijk om scholingskosten in het kader van een

sociaal plan gericht vrijgesteld (en dus onbelast) te vergoeden.

Tip!

Heeft u het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan 

voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2020 plaatsvindt. Daarmee 

stelt u de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig.

LOONHEFFINGEN
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Levensloop

Tot 2012 hadden werknemers de mogelijkheid om te sparen voor een

levensloopuitkering. Bij de afschaffing van de levensloopregeling is bepaald dat

werknemers met een levensloopaanspraak van meer dan € 3.000 op 31 december

2011, gebruik kunnen maken van overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31

december 2021. Dit betekent dat als de levensloop vóór 1 januari 2022 nog niet als

loon is uitgekeerd, de waarde van de levensloop wordt belast.

Dit overgangsrecht loopt tegen praktische problemen aan, waardoor het

overgangsrecht als volgt wordt aangepast:

• De instelling die de levensloop uitvoert, wordt inhoudingsplichtig voor de

loonheffing op het fictieve genietingsmoment (moment waarop verondersteld wordt

dat de resterende levensloop wordt uitbetaald).

• Het fictieve genietingsmoment wordt naar voren gehaald. Als vóór 1 november

2021 de levensloop niet als loon in aanmerking is genomen, is het fictieve

genietingsmoment 1 november 2021. Dit geeft de inhoudingsplichtige twee

maanden de tijd om de verschuldigde loonheffing te verhalen op de werknemer.

• De instelling houdt geen rekening met heffingskortingen. Deze kunnen door de

werknemer te gelde worden gemaakt bij de aangifte inkomstenbelasting. De

levensloopverlofkorting is er hier één van.

An independent member of UHY International

S&O-afdrachtvermindering (WBSO)

Extra budget

Er zal in 2021 extra budget beschikbaar worden gesteld voor de WBSO (Wet

Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het budget zal worden aangewend voor

de verhoging van het tarief in de eerste schijf (van 32 procent naar 40 procent) en het

starterstarief (van 40 procent naar 50 procent).

Publieke kennisinstellingen

Publieke kennisinstellingen komen niet in aanmerking voor de S&O-

afdrachtvermindering, ongeacht de vraag of zij belastingplichtig zijn voor de

vennootschapsbelasting. Om dit te benadrukken en om onduidelijkheid weg te nemen

stelt het kabinet voor om de woorden ‘zonder winstoogmerk’ uit de definitie van het

begrip ‘publieke kennisinstelling’ te halen.

Tip!

Het (tijdig) betalen van de belastingschuld zal het box 3-vermogen van de 

werknemer per 1 januari 2021 verlagen. 
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Naast de in het belastingplan 2021 verschenen voorstellen, behoeven de volgende

actuele thema’s op het gebied van de loonheffingen uw aandacht:

Internationaal

Wijziging voor bestuurders- en commissarissen van buitenlandse lichamen

In Nederland woonachtige bestuurders en commissarissen van buitenlandse lichamen

kunnen in Nederland een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting claimen ter

zake van de in het buitenland ontvangen bestuurders- of commissarisbeloning. Op

basis van een thans geldend besluit van de Staatssecretaris van Financiën is het

onder voorwaarden mogelijk om hiertoe in plaats van de verrekeningsmethode (welke

in de meeste belastingverdragen wordt voorgeschreven) de doorgaans gunstigere

vrijstellingsmethode toe te passen.

Vanwege een in 2020 bekendgemaakte wijziging in het Nederlandse fiscale

verdragsbeleid zal de goedkeuring van de Staatssecretaris worden ingetrokken. Dit

zal voor veel bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen

leiden tot een hogere ‘overall’ belastingdruk op hun inkomen. Vooralsnog onduidelijk

is per wanneer het besluit wordt ingetrokken. Mogelijk al per 1 januari 2021.

An independent member of UHY International

De 30%-regeling | een kleine wijziging

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in haar beleid rondom de

toekenning van beschikkingen voor de 30%-regeling. Deze wijziging ziet op de start-

en einddatum van de 30%-beschikking. Onder het oude beleid viel de startdatum van

de beschikking samen met de eerste dag van de maand waarin de werknemer in

dienst trad. Onder het nieuwe beleid, dat per direct intreedt, sluit de startdatum van de

beschikking aan bij de eerste dag van tewerkstelling van de werknemer. De einddatum

van de beschikking schuift logischerwijs mee.

Tip!

Breng tijdig in kaart welke impact de intrekking van het goedkeurende besluit

heeft op de belastingpositie van de personen die buiten Nederland een

bezoldigde bestuurders- of commissarisrol vervullen.

Meldingsplicht gedetacheerde werknemers binnen de EU

In 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese

Unie (WagwEU) in werking getreden. De WagwEU beoogt de sociale bescherming

van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke

concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. Met de komst van de WagwEU zijn

diverse administratieve eisen en controlemaatregelen ingevoerd, waarmee wordt

beoogd toe te zien op de naleving van de WagwEU. In dit verband spelen de

zogenoemde ‘meldingsplicht’ en ‘controleplicht’ voor gedetacheerde werknemers een

belangrijke rol.

De meldingsplicht houdt in dat o.a. buitenlandse zelfstandigen die opdrachten

uitvoeren in Nederland en buitenlandse werkgevers die werknemers naar Nederland

sturen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, hiervan vooraf melding moeten

maken bij de inspectie SZW. Deze digitale meldingsplicht trad in werking op 1 maart

2020. De in Nederland gevestigde opdrachtgever is verplicht te controleren of de

buitenlandse opdrachtnemer uiterlijk op de dag van aanvang van de werkzaamheden

juist en volledig aan zijn meldingsplicht heeft voldaan.

Het niet, niet tijdig of niet correct uitvoeren van de meldings- of controleplicht wordt

beboet. Deze boetes, die in hoogte variëren tussen de EUR 1.500 en EUR 8.000 per

overtreding, werden vanwege een overgangstermijn tot 1 september 2020 niet

opgelegd.

Voorbeeld

Indien de werknemer op 10 februari in dienst treedt, werd de beschikking onder

het oude beleid afgegeven per 1 februari. Onder het nieuwe beleid wordt de

startdatum 10 februari. Ook de einddata schuiven mee. Het is dus belangrijk om

de datum van indiensttreding correct op het aanvraagformulier te vermelden.

Let op!

Vanaf 1 september 2020 kan de inspectie SZW wél boetes opleggen. Let

daarom extra goed op dat u zicht heeft op uw verplichtingen rondom de

WagwEU.
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Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bedrag ineens | gedeeltelijke afkoopmogelijkheid (2022)

Deelnemers aan een pensioenregeling kunnen op hun pensioendatum maximaal 10% 

van de waarde van hun ouderdomspensioen ineens opnemen. Hiervoor moet 

cumulatief worden voldaan de volgende voorwaarden:

• De afkoopsom bedraagt maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op 

ouderdomspensioen.

• De afkoop vindt niet eerder plaats dan op de ingangsdatum van het pensioen.

• Er mag geen stapeling plaatsvinden met een hoog-laagpensioen variant.

• Het resterend pensioen na afkoop dient minimaal € 484 per jaar te bedragen.

An independent member of UHY International

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | Drempelvrijstelling

Werkgevers die met oudere werknemers een afvloeiingsregeling treffen op grond

waarvan zij kunnen overbruggen tot hun pensioengerechtigde leeftijd worden

geconfronteerd met de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De RVU brengt een

strafheffing voor de werkgever met zich mee van maar liefst 52% van de

ontslaguitkering.

Op basis van het pensioenakkoord is het kabinet van plan om vanaf 2021 gedurende

een periode van vijf jaar een gedeeltelijke vrijstelling te introduceren voor de RVU-

strafheffing van 52%. De voorgestelde RVU-drempelvrijstelling geldt voor zover de

ontslaguitkeringen plaatsvinden in de periode van 36 maanden vóór de AOW-leeftijd.

De hoogte van de vrijstelling bedraagt maximaal € 63.612.

Let op!

De regeling klinkt sympathiek maar herbergt ook nadelen (impact op

inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen) en risico’s (deze doen zich

met name voor in internationale situaties en bij echtscheidingssituaties). De

oudedagsvoorziening (ODV) van de DGA komt niet in aanmerking voor de

gedeeltelijke afkoop.

Uitbreiding verlofsparen

Werknemers hebben de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige wijze verlof te

sparen. Dat betekent dat werknemers recht hebben op een vrijgestelde aanspraak

van verlof tot maximaal 50 weken. Op basis van het pensioenakkoord wenst het

kabinet meer ruimte te geven om fiscaal gefacilieerd verlof te sparen. Hierdoor wordt

de grens met ingang van 1 januari 2021 van 50 weken verhoogd naar maximaal 100

weken.

Renseigneringsverplichting gaat formulier IB-47 vervangen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën is voornemens om per 1 januari 2021 een

renseigneringsverplichting in te voeren die het proces van het formulier IB-47 deels

zal vervangen. Met de renseigneringsverplichting vraagt de Belastingdienst gegevens

op bij bepaalde administratieplichtigen over uitbetalingen die doorgaans zullen

behoren tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. De regeling wordt de

komende tijd nader uitgewerkt.

Compensatieregeling transitievergoeding

Per 1 april 2020 kunnen werkgevers aan het UWV een compensatie vragen voor een

transitievergoeding, die is betaald aan een werknemer wiens dienstverband is

beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Het doel van de regeling is om

“slapende dienstverbanden” tegen te gaan.

Tip!

Laat u oudere werknemers afvloeien en treft u met hen een financiële regeling,

toets dan of sprake is van een RVU. Ga ook na of het voordelig en mogelijk is

om de afvloeiing uit te stellen tot het moment waarop de drempelvrijstelling van

kracht is.

Doet u betalingen aan derden, zoals freelancers, auteurs of sprekers, dan is de

aangekondigde verplichting voor u van belang. Houd de ontwikkelingen in de

gaten en zorg dat u voorbereid bent op de renseigneringsverplichting.

Actie!

Voor transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 30 maart 2020 zijn 

uitbetaald ter zake van de beëindiging van dienstverbanden met langdurig zieke 

werknemers, geldt dat de aanvraag voor 1 oktober 2020 moet zijn ingediend. 
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Tot slot twee onderwerpen die in het Belastingplan 2021 schitterden door afwezigheid.

Het ZZP-landschap | een update

Begin 2016 ging de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in, als

vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Wegens onduidelijkheden in deze

wetgeving heeft het kabinet besloten om de handhaving van de Wet DBA tot 1 januari

2021 uit te stellen. Om deze onduidelijkheden weg te nemen heeft het kabinet

aangekondigd om zo snel mogelijk aanvullende wetgeving bekend te maken.

Om de Wet DBA te vervangen heeft het kabinet reeds in november 2018 een aantal

wijzigingen voorgesteld ter verduidelijking van de regels voor het inhuren van

zelfstandigheden. Dit betrof de volgende voorstellen:

• Het invoeren van een wettelijk minimumtarief van € 16 euro per uur.

• Het verhogen van de zekerheid voor zelfstandige professionals, middels een

zelfstandigenverklaring, wanneer zij worden ingehuurd tegen een uurtarief van

boven de € 75.

• Ontwikkeling van een webmodule. De uitkomst van de webmodule geeft de

opdrachtgever duidelijkheid over de kwalificatie van de werkzaamheden.

Onlangs heeft de Minister laten weten dat de invoering van een minimumtarief en de

invoering van de zelfstandigenverklaring geen doorgang vinden. Dit vanwege een

overvloed aan administratieve lasten en onduidelijkheden enerzijds en een gebrek

aan draagvlak, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid anderzijds.

De webmodule wordt wel verder doorontwikkeld. Het voorstel is, om de webmodule

vanaf het komende najaar te gaan testen in de praktijk. Het ligt voor de hand dat de

regering besluit tot een verdere verlenging van het handhavingsmoratorium.

An independent member of UHY International

Aandelenopties startups en scale-ups

Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat het belastingregime voor aandelenopties voor

startups en scale-ups zou worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2021. De

aangekondigde wijziging hield in dat het tijdstip van belastingheffing zou worden

verplaatst van het moment van uitoefenen van de optie naar het latere moment van

verkoop van de met de aandelenoptie verkregen aandelen. Op dat moment is immers

ook geld beschikbaar om de verschuldigde belasting mee te kunnen voldoen.

Het kabinet heeft nu bekend gemaakt dat meer onderzoek nodig is. De eventuele

wijzigingen gaan op z’n vroegst in op 1 januari 2022.



BTW



Prinsjesdag 2020 | Btw

Wijzigingen e-commerce per 1 juli 2021

Met Prinsjesdag zijn geen maatregelen bekend gemaakt op het gebied van de

omzetbelasting. Wij wijzen u echter wel graag op een aantal wijzigingen die in 2021

invloed op u kunnen hebben op het gebied van de omzetbelasting. Met ingang van 1

juli 2021 wijzigen de btw-regels omtrent e-commerce. Dit als een gevolg van de

implementatie van het wetsvoorstel ‘implementatie richtlijnen elektronische handel’.

Afstandsverkopen

De belangrijkste wijziging in het wetsvoorstel is de wijziging van de regeling voor

afstandsverkopen. Op dit moment is de verkoop van goederen aan particulieren (of

een ondernemer zonder btw-nummer) in een andere lidstaat belast met Nederlandse

btw, tenzij de omzetdrempel (het zogenaamde drempelbedrag) van de betreffende

lidstaat wordt overschreden. Op het moment dat het drempelbedrag wordt

overschreden is de verkoop belast in de lidstaat waar de particulier woont.

De drempelbedragen voor afstandsverkopen komen met ingang van 1 juli 2021 te

vervallen. Hierdoor is in beginsel al vanaf de eerste verkoop die onder de

afstandsverkopenregeling valt btw verschuldigd in de lidstaat waar de particulier

woont. Hierbij gelden de volgende twee vereenvoudigingen:

• Om kleine ondernemers tegemoet te komen geldt het voornoemde pas op het

moment dat een ondernemer in een kalenderjaar voor € 10.000 of meer aan

goederen (inclusief digitale diensten) heeft verkocht aan particulieren in alle

lidstaten gezamenlijk.

• De verschuldigde btw in verschillende lidstaten kan vervolgens middels het One

Stop Shop (OSS) systeem, middels één OSS-aangifte worden voldaan. Het is

derhalve niet nodig in iedere lidstaat, waar afstandsverkopen worden verricht,

afzonderlijk btw-aangifte te doen. Deze OSS-aangifte kan in de eigen lidstaat

worden ingediend.

An independent member of UHY International

Overige wijzigingen e-commerce

Naast de wijziging omtrent afstandsverkopen zijn in het wetsvoorstel de volgende

overige wijzigingen opgenomen:

• De voorheen geldende btw-vrijstelling bij invoer van goederenzendingen door

ondernemers voor particulieren met een intrinsieke waarde van niet meer dan €

22 wordt afgeschaft.

• Er wordt een invoerregeling geïntroduceerd voor een goederenzending van niet

meer dan € 150. Deze goederenzendingen zijn belast in het land waar de

goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomen bij de consument. Middels

een éénloketsysteem kan de btw worden afgedragen over deze

goederenzendingen.

• Een speciale regeling voor post- en koeriersdiensten, waarbij zij fungeren als

aangever bij de douane. De post- en koerierdiensten verzorgen de invoeraangifte

voor de consumenten en berekenen de btw aan hen door.

• Platforms (zoals een marktplaats) worden onder voorwaarden aansprakelijk de

betaling van btw voor de verkopen die plaatsvinden via hun platform.

Verder uitstel mogelijk

Nederland en Duitsland hebben aangegeven voorstander te zijn van verder uitstel tot 1

januari 2022, zodat lidstaten en ondernemingen meer tijd krijgen om zich voor te

bereiden op de nieuwe btw-regels. Enkele lidstaten hebben echter aangegeven dat

verder uitstel voor hen onacceptabel is. Een verder uitstel behoort dus tot de

mogelijkheden, maar lijkt niet waarschijnlijk.

Let op!

Na 1 juli 2021 moet u bij iedere verkoop die onder de afstandsverkopenregeling 

valt het btw-tarief in rekening brengen van de lidstaat waar de desbetreffende 

particulier is gevestigd. 

Tip!

Beoordeel tijdig of de wijzigingen van de btw-regels invloed hebben op uw 

onderneming. Indien deze invloed hebben op uw onderneming, adviseren wij u 

tijdig waar nodig uw systemen, processen en procedures aan te passen.

OMZETBELASTING



Overdrachtsbelasting
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Verhoging overdrachtsbelasting

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de

overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-

woningen, zoals bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten, zou per 1 januari 2021

omhooggaan naar 7%. Die wijziging gaat niet door.

In plaats daarvan wordt vanaf 2021 het algemene tarief verhoogd naar 8%. Dit tarief

geldt voor de koop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Dit geldt ook voor het

kopen van een woning door een ander dan een natuurlijk persoon en/of een woning

die u niet als hoofdverblijf gebruikt, zoals verhuurde woningen en vakantiewoningen.

De aanschaf van woningen door niet-natuurlijke personen (zoals bv’s,

woningcorporaties, etc.) is vanaf 1 januari 2021 dus altijd belast met 8%

overdrachtsbelasting.
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Tip!

Wilt u gaan beleggen in onroerend goed en wilt u nog gebruikmaken van het 

lagere overdrachtsbelastingtarief? Dan moet het onroerend goed uiterlijk 31 

december 2020 aan u zijn overgedragen én geleverd!

Overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning

Starters die een huis kopen (juridische eigendom), hoeven vanaf 1 januari 2021 geen

overdrachtsbelasting meer te betalen.

De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn:

• de koper is tussen de 18 en 35 jaar,

• de koper gaat zelf in de gekochte woning wonen en deze woning wordt het

hoofdverblijf,

• en de vrijstelling is niet eerder gebruikt.

De koper moet schriftelijk verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan. De notaris

heeft deze verklaring nodig voor de aangifte overdrachtsbelasting.

Als een stel samen een huis koopt, bijvoorbeeld ieder voor de helft, dient per koper te

worden beoordeeld of gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Het kan dus

voorkomen dat de ene koper een beroep kan doen op de vrijstelling, terwijl de andere

koper over zijn aandeel in de woning 2% overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet bij de koop van een woning, betaalt u 2%

overdrachtsbelasting, mits u wel aan de voorwaarde voldoet dat u zelf in de woning

gaat wonen en de woning gebruikt als hoofdverblijf. U heeft alleen recht op dit

verlaagde tarief als u zelf in de woning gaat wonen. Anders geldt het nieuwe tarief van

8%.

Tip!

Bent u tussen de 18 en 35 jaar en heeft u al een eigen woning, maar wilt u 

vanaf 1 januari 2021 een nieuwe woning kopen? Dan heeft u gewoon recht op 

de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters. U heeft namelijk nog 

niet eerder gebruik gemaakt van deze vrijstelling.

OVERDRACHTSBELASTING



Inkomstenbelasting



Tip!

Door de verhoging van het tarief kan het voordelig zijn om in 2020 nog een

dividenduitkering te doen. Overweegt u om in 2020 een dividenduitkering te

doen? Let dan wel goed op als u gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen

in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag u namelijk geen dividend

uitkeren.
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TARIEVEN
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Tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is nu 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang

van 2021 stijgt naar 26,9%. Hierin komt geen wijziging. Het tarief van 26,9% geldt

voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv

aan de aandeelhouder (dga) in privé en de winst bij verkoop van aandelen.

Aanpassing tarief box 3

Om tegemoet te komen aan de kleinere spaarders en beleggers wordt in het

wetsvoorstel ‘Wet aanpassing box 3’ voorgesteld om de

vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen.

De systematiek voor het bepalen van het rendement verandert in 2021 niet. Er

blijven dus drie schijven aan de hand waarvan de verschuldigde belasting wordt

berekend. Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt wel verhoogd van €

30.846 in 2020 naar € 50.000 in 2021.

Het tarief van box 3 wordt verhoogd naar 31% (momenteel nog 30%).

Door enkele aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair

rendement (box 3, sparen en beleggen) gaan velen er in 2021 iets op vooruit. Ook de

vennootschapsbelasting gaat iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk

belang) in 2021 stijgt, kan het zinvol zijn nog dit jaar een (extra) dividenduitkering te

doen. In dit hoofdstuk vindt u de tarieven in handige tabellen weergegeven.

Tarief box 1

Tweeschijvenstelsel: tarief eerste schijf omlaag.

Sinds 2020 kent de inkomstenbelasting slechts twee tariefschijven. Het tarief in de

eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting is dit jaar (2020) 37,35% en gaat in

2021 iets omlaag. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%.

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de

inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen, hoe

hoger de korting. In 2021 wordt de algemene heffingskorting verhoogd.

Let op!

De verhoging van het belastingvrije vermogen is niet van invloed op het wel of

niet verkrijgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het

kindgebonden budget. Voor deze toeslagen geldt een vermogensgrens van

€ 31.430 (2021).
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De Hoge Raad heeft echter een uitzondering gemaakt op deze berekeningswijze. Als

de investeringsaftrek op basis van het totaal aan investeringen uitkomt op het vaste

maximumbedrag, heeft de ondernemer recht op dit maximumbedrag. In dat geval is

dus geen sprake van een herberekening van de investeringsaftrek naar

evenredigheid. Het kabinet vindt dit onwenselijk en wijzigt de investeringsaftrek zo,

dat de herberekening naar evenredigheid alsnog plaatsvindt. In het onderstaande

voorbeeld is dit cijfermatig uitgewerkt.

Tot slot heeft de wetgever duidelijk gemaakt dat de investeringsaftrek – in

tegenstelling tot het oordeel van de Hoge Raad – per onderneming en niet per

ondernemer moet worden berekend. Dit heeft gevolgen voor de ondernemer die

meerdere ondernemingen drijft. Cijfermatig werkt de voorgestelde wetswijziging dan

als volgt uit:

An independent member of UHY International

Winst uit onderneming

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. Dit wordt gecompenseerd door de

verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van de inkomstenbelasting.

De maximale zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt € 6.670 (2020: € 7.030). Vanaf

2021 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd dan in het Belastingplan 2020

was opgenomen. De zelfstandigenaftrek gaat in acht stappen van € 360, één stap

van € 390 en acht stappen van € 110 omlaag naar uiteindelijk € 3.240 in 2036.

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting

mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer

en 50% van hun tijd in de onderneming hebben gewerkt. Met de zelfstandigenaftrek

verlaagt u het bedrag waarover u inkomstenbelasting bent verschuldigd. Hierdoor

hoeft u dus per saldo minder inkomstenbelasting af te dragen aan de Belastingdienst.

Verduidelijking berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA of investeringsaftrek) is bedoeld om

investeringen van relatief geringe omvang te bevorderen. De hoogte van de

investeringsaftrek is afhankelijk van het jaarlijkse investeringsbedrag. De

investeringsaftrek is sinds 2010 niet altijd een percentage van het investeringsbedrag,

maar bij sommige investeringsbedragen een vast maximumbedrag. Op dit moment

blijkt uit de wettekst waarin de investeringsaftrek is opgenomen onvoldoende hoe

deze moet worden berekend als sprake is van een onderneming die via een

samenwerkingsverband, zoals een vof of maatschap, wordt gedreven.

Deze onduidelijkheid heeft geleid tot gerechtelijke procedures, waarin de Hoge Raad

uiteindelijk uitspraak deed. De Hoge Raad oordeelt dat eerst het bedrag van de

investeringsaftrek op basis van het totaal aan investeringen moet worden berekend.

Vervolgens heeft de ondernemer recht op een deel van deze investeringsaftrek, naar

evenredigheid van zijn aandeel in het totaal aan investeringen.

ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN

Voorbeeld

Een ondernemer maakt deel uit van een vof en heeft recht op 50% van de

overwinst. Ook heeft hij buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. De

vof heeft in een jaar € 40.000 geïnvesteerd. De ondernemer heeft dus € 20.000

(50% van € 40.000) in de onderneming geïnvesteerd. Daarnaast heeft de

ondernemer € 60.000 in zijn buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen

geïnvesteerd. Het totale investeringsbedrag is dan € 100.000. Hiervoor geldt het

vaste maximumbedrag aan investeringsaftrek van € 16.307. Volgens de

uitspraak van de Hoge Raad zou de ondernemer dit bedrag als

investeringsaftrek mogen claimen. Op grond van de voorgestelde wetswijziging

wordt dit bedrag als volgt herberekend: (50% x € 40.000 + € 60.000) / € 100.000

x € 16.307 = € 13.046

Voorbeeld

Een ondernemer drijft twee ondernemingen, een fietsenhandel en een manege.

In een jaar investeert hij in beide ondernemingen € 40.000, waardoor het totale

investeringsbedrag € 80.000 bedraagt. In dat geval bedraagt de

investeringsaftrek volgens de Hoge Raad het vastgestelde maximumbedrag van

€ 16.307. Volgens de wetgever moet de investeringsaftrek per onderneming

worden vastgesteld. De investeringsaftrek per onderneming is 28% x € 40.000 =

€ 11.200. De ondernemer mag hierdoor in totaal 2 x € 11.200 = € 22.400 aan

investeringsaftrek claimen.



Vastlegging coronamaatregelen
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In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde

coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd.

Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL)

Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de

coronamaatregelen, konden tot en met 15 juni 2020 aanspraak maken op de

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of € 4.000-

regeling). Deze regeling is opgevolgd door de Regeling Subsidie financiering vaste

lasten MKB COVID-19 (TVL).

De vergoedingen die op basis van deze regelingen worden ontvangen, behoren in

beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Daarom is in een eerder besluit geregeld dat

deze vergoedingen niet tot de winst worden gerekend. Dit wordt nu ook vastgelegd in

een wetsvoorstel.

Bonus voor zorgprofessionals

Zorginstellingen kunnen werknemers en niet-werknemers (zoals zzp’ers en extern

ingehuurd schoonmaakpersoneel) een belastingvrije bonus geven van € 1.000.

Deze bonus moet door de zorginstellingen verwerkt worden in de vrije ruimte van de

werkkostenregeling en wordt aangemerkt als eindheffingsbestanddeel. Hierdoor wordt

bij de werknemer geen belasting geheven en is de vergoeding netto. De bonus leidt

hierdoor ook niet tot lagere toeslagen voor de werknemer.

Dit was echter nog niet mogelijk bij niet-werknemers. Daarom is deze mogelijkheid nu

ook voor niet-werknemers opgenomen in het Belastingplan. Het eindheffingstarief is

vastgesteld op 75%. Gelijk aan het tarief voor verstrekkingen van meer dan € 136 aan

niet-werknemers.
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Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten

De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexwerkers wordt nu in een wet vastgelegd.

Hiermee konden flexwerkers onder voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen van

€ 550 per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. De

overbruggingsregeling was bedoeld voor flexwerkers die hun inkomen in april door de

coronacrisis zagen dalen ten opzichte van februari.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling in 2020

Vanwege de coronacrisis werd de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd

naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verhoging is nu in

een wetsvoorstel vastgelegd en is enkel in 2020 van kracht.

Invoeren van een fiscale coronareserve (COVID-19)

De voorgestelde fiscale coronareserve bepaalt dat belastingplichtigen bij de bepaling

van de winst over 2019 onder voorwaarden een fiscale coronareserve kunnen vormen

voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich

naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Invoering van deze nieuwe regeling is

mogelijk met terugwerkende kracht per: 1 januari 2020.

Door een fiscale coronareserve te vormen, wordt de winst van het jaar 2019 lager.

Hierdoor kunnen belastingplichtigen op korte termijn (een deel van) de betaalde

belasting over het jaar 2019 terugkrijgen, of hoeft (een deel van) de te betalen

belasting over 2019 niet meer te worden betaald. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op.

Het coronagerelateerde verlies betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de

gevolgen van de coronacrisis. De fiscale coronareserve mag daarnaast niet groter zijn

dan de winst van het jaar 2019 voorafgaand aan het vormen van de reserve en ook

niet groter dan het totale verwachte verlies in het jaar 2020. De fiscale coronareserve

wordt uiterlijk in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig

in de winst opgenomen.

De zorginstelling kan voor de bonus een aanvraag indienen bij de minister van VWS.

De bonus inclusief de verschuldigde eindheffing wordt vervolgens vergoed aan de

zorginstelling.

Let op!

Het is aan de belastingplichtige om de voor- en nadelen van de coronareserve

af te wegen en vervolgens een keuze te maken om de coronareserve al dan

niet toe te passen.

VASTLEGGING CORONAMAATREGELEN
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Wet Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer

Vanaf 27 september 2020 treedt de wetgeving rond het UBO-register in werking.

Vrijwel iedere juridische entiteit (o.a. (B.V.’s, N.V.s, maatschappen, VOF’s,

commanditaire vennootschappen en stichtingen en verenigingen) die in Nederland

gevestigd is, zal bij de Kamer van Koophandel moeten registeren wie de uiteindelijk

belanghebbende (UBO) is van de onderneming.

UBO zijn alle natuurlijke personen die uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap

hebben over, een organisatie. Als uitgangspunt is daarbij zeggenschap of een

eigendomsbelang van meer dan 25% leidend. Registratie vindt plaats via de kamer

van Koophandel. Bestaande entiteiten hebben vanaf 27 september 18 maanden de

tijd om hun UBO(‘s) te registreren. Nieuwe entiteiten moeten hun UBO(‘s) opgeven

binnen een week na oprichting, bij de inschrijving van de entiteit bij de Kamer van

Koophandel. Als de UBO(‘s) eenmaal zijn geregistreerd, moeten wijzigingen ook

binnen één week worden doorgegeven.

UBO

An independent member of UHY International
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TOT SLOT

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, neemt u dan gerust contact 

op met via prinsjesdag@govers.nl, ons algemeen telefoonnummer (040-2504504) of 

met uw Govers contactpersoon. 

Bas Pijnaker

pijnaker@govers.nl

Harm Kolen

kolen@govers.nl

Ralph Rijnders

rijnders@govers.nlDeze brochure is opgesteld naar aanleiding van Prinsjesdag 2020 op basis van de 

SRA-special Miljoenennota 2021. 
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